inhoudelijk jaarverslag

FESTIVAL DE BETOVERING 2020
Van 16 t/m 24 okt. in Den Haag (geannuleerd) Geen 9 dagen lang, in meer dan 50
locaties de leukste herfstvakantie voor kinderen t/m 12 jaar, met theater, dans, beeldend,
muziek, workshops, straattheater, film, museumbezoek, festivalcentra en meer…

DE BETOVERING BEDANKT
Op 16 oktober jl. zou de eenentwintigste editie van Festival de Betovering beginnen. Door de coronamaatregelen die in de persconferentie van 13 oktober bekend werden gemaakt, en die op 14 oktober
ingingen, hebben we op 14 oktober het festival moeten annuleren. We hadden samen met onze partners
alle festivalonderdelen teruggebracht tot een veilige versie voor maximaal 30 bezoekers. Echter, met de
coronamaatregelen genoemd in de persconferentie drie dagen voor aanvang van het festival, met de
opdracht om geen theaterfestivals te organiseren, niet de randen van de maatregelen op te zoeken én
verkeersbewegingen plus sociale contacten nog meer te beperken vonden wij het niet verantwoord om
(groot)ouders en kinderen te activeren om in een week naar 500 activiteiten te gaan. We hebben dit besluit
met heel veel pijn in het hart genomen. Want juist in deze tijd vinden we het zo belangrijk dat we kinderen
uitnodigen om hun fantasie te gebruiken als antwoord op alle beperkingen en onzekerheden van nu. Door
alle betrokkenen was er maandenlang zoveel geïnvesteerd, om toch samen dát te creëren wat er wél
mogelijk was, waar er wél ruimte was.
De mate waarin het culturele leven het hoofd weet te bieden aan een naar verwachting voorbijgaande
coronacrisis, hangt af van de veerkracht van dat leven zelf en van de steun die het daarbij ondervindt. Met
name in de podiumkunst is het heel onwaarschijnlijk dat alleen eigen (veer)kracht volstaat. Daarom willen
we dit jaar, nog meer dan anders, eerst eenieder die met ons op de barricade heeft gestaan om zich sterk te
maken voor ons en voor het behoud van een cultureel leven, hartelijk danken voor zijn en/of haar trouwe
betrokkenheid in deze uitdagende tijden. Bedankt voor de bereidheid om risico’s te nemen, de flexibiliteit,
het uithoudingsvermogen, de veerkracht en de bijdragen, in welke vorm dan ook: publiek dat toch kaartjes
blijft kopen, de aanmoedigers langs de lijn, ons team en ons bestuur, de medewerkers van de theaters,
musea en andere locaties, de gezelschappen, de workshopdocenten en natuurlijk de vele co-financiers zoals
de Gemeente Den Haag, het VSB Fonds, Fonds 21, Fonds 1818, het Fonds Podiumkunsten, Janivo Stichting,
Fonds Schiefbaan Hovius, Stichting Madurodam Kinderfonds, M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, Mr.
August Fentener van Vlissingen Fonds en Novotel City Centre.
Stichting De Betovering
Suzanne Verboeket
Den Haag, 25 februari 2021
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1 ALGEMENE INFORMATIE
1.1 Gegevens
Gegevens van de aanvrager
Al gemene gegevens va n de a a nvra ger
Statutai re na a m i ns tel l i ng:

Stichting De Betoveri ng

Statutai re doel s tel l i ng:

De s tichting heeft ten doel het orga ni s eren va n a ctivi tei ten wa a rdoor
kuns tui tingen va n en voor ki nderen en jongeren ges timul eerd en gepres enteerd
worden en voorts a l hetgeen met een en a nder rechts treeks of zi jdel i ngs verba nd
houdt of da a rtoe bevorderl i jk ka n zi jn, a l l es i n de rui ms te zi n des woords .

Aa rd va n de i ns tel l i ng:

Fes tiva l , negenda a gs , tijdens de herfs tva ka ntie i n Den Ha a g

Bezoeka dres :

Va n Li mburg Stirums tra a t 41

Pos tcode en pl a a ts :

2515 PA Den Ha a g

Pos tadres :

Va n Li mburg Stirums tra a t 41

Pos tcode en pl a a ts :

2515 PA Den Ha a g

Tel efoonnummer:

070 - 364 22 02

Ema i l :

i nfo@debetoveri ng.nl

Webs i te:

http://www.debetoveri ng.nl

Contactpers oon voor de s ubs i di ea a nvra a g
Na a m contactpers oon:

Suza nne Verboeket

Functie contactpers oon:

Di recteur

Tel efoonnummer contactpers oon:

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

Ema i l contactpers oon:

s .verboeket@debetoveri ng.nl

Fi na nci ël e gegevens a a nvra ger
Rekeni ngnummer:

NL29 INGB 0008 7121 35

Ten na me va n:

Stichting De Betoveri ng, Den Ha a g

Rechts vorm
Rechts vorm (s tichting, vereni gi ng):

Stichting

Ja a r va n opri chting:

2000

Ins chri jvi ng Ka mer va n Koopha ndel te:

Den Ha a g

KvK nummer:

27189663

BTW nummer (BTW-pl i chtig):

NL 809188776B01

Directie
Na a m:

Suza nne Verboeket

In functie s i nds :

2005

Benoemi ngs termi jn(en):

Zzp, ja a rcontra cten

Samenstelling Bestuur
Functie

naam

aangetreden sinds

treedt af* op

NB

Voorzi tter

Anja Overhoff va n der Lem

10-s ep-15

10-s ep-21

herbenoemba a r voor 3 ja a r

Penni ngmees ter

Ja n Hel derma n

12-feb-13

12-feb-22

ni et herbenoemba a r

Vi ce voorzi tter

Ma uri ce Ha a k

18-s ep-14

18-s ep-23

ni et herbenoemba a r

Al gemeen l i d

Fouzi a Outma ny

28-jun-18

28-jun-21

herbenoemba a r voor 2 x 3 ja a r

Al gemeen l i d

Mi chi el Hendri x

28-jun-18

28-jun-21

herbenoemba a r voor 2 x 3 ja a r

Al gemeen l i d

Shervi n Nekuee

28-jun-18

28-jun-21

herbenoemba a r voor 2 x 3 ja a r

* volgens geldend rooster van aftreden
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Totale omvang exploitatie
Totale omvang jaarlijkse exploitatie 2020:

€ 354.327

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

€ 112.933

Fonds Podiumkunsten (2019 & 2020):

€ 39.375 per jaar

F1818 (2020 & 2021)

€ 40.000 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

1 maart 2021
Handtekening:
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1.2 De Betovering algemeen - buiten Corona-tijd.
De Betovering is het jaarlijkse internationale kunstfestival voor de jeugd (2-12 jaar) dat zich afspeelt in Den
Haag op bijna alle podia, in de musea, bibliotheken en sinds een paar jaar ook in het breder publiek domein,
bijvoorbeeld in winkelgebieden en bij sociaal-maatschappelijke organisaties. De nadruk ligt op de
podiumkunsten. Dit negendaags publieksfestival vindt plaats tijdens de herfstvakantie. De doelgroep van het
festival is breed samengesteld en omvat kinderen (en hun (groot)ouders) uit alle delen van de stad en regio,
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 (deels internationale)
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. Het festival maakt zich er sterk
voor dat álle kinderen mee kunnen doen, ook kinderen voor wie bewegen, stilzitten, horen, zien, kaartjes
kunnen betalen, de Nederlandse taal verstaan of prikkels verwerken niet vanzelfsprekend is. De Betovering
staat aan het roer van een uniek samenwerkingsverband dat ruim 70 Haagse culturele organisaties,
maatschappelijke instellingen en bedrijven verbindt.

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.

Kunst draagt bij aan de ontwikkeling van het gevoel voor esthetiek, persoonlijkheid, visie op de maatschappij
en aan 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. Interesse voor
cultuur moet vaak worden aangewakkerd. Daarom is cultuureducatie een groot goed. Dit sluit aan op de
visie van de gemeente Den Haag die daar veel in investeert. Met kunsteducatie 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. Voor álle kinderen. In een stad met kinderen afkomstig uit meer dan honderd
landen hebben de kunsten de kracht om drempels te slechten. Ze bieden een uitgelezen mogelijkheid voor
een bijzondere gemeenschappelijke ervaring. Het beste culturele jeugdaanbod van het moment is te vinden
in een trots en samenwerkend Den Haag. Negen dagen lang de leukste herfstvakantie voor álle kinderen. Dat
is De Betovering.
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De kernprogrammering
De kernprogrammering bestaat uit voorstellingen en een uitgebreid workshopprogramma. Bij de
voorstellingen kiezen we voor (deels internationale) bestaande, kwalitatief sterke producties van
professionele theater- en dansgezelschappen voor de jeugd. Sinds 2018 programmeren we hierbinnen ook 3
relax-performances. De workshops, vaak op maat voor het festival gemaakt en altijd gegeven door
professionele vakdocenten en kunstenaars, zijn meestal inhoudelijk gekoppeld aan voorstellingen of
begeleid museumbezoek- of bezoek aan een tentoonstellingsruimte. Deze zorgen voor verdieping en soms
reflectie.

De randprogrammering
De randprogrammering bestaat uit festivalcentra, een slot, buitenprogrammering en vanaf 2018 het nieuwe
onderdeel de Culturele Spelen. In 2020 kwam hier de prestigieuze Nederlandse showcase jeugdtheater voor
internationale programmeurs bij, gecureerd en georganiseerd door Festival de Betovering en De Krakeling
Amsterdam, met dank aan Dutch Performing Arts en Assitej NL.
Primeur voor De Betovering én voor Nederland zijn de relax-performances waarnaar we in 2017 onderzoek
deden en die we sinds 2018 structureel gingen opnemen in ons programma. Dit zijn reguliere voorstellingen
die aangepast worden voor kinderen die niet goed tegen veel prikkels kunnen. Lichteffecten,
stroboscooplicht, geluiden of knallen worden verzacht of eruit gehaald. Ook wordt het zaallicht een beetje
aangelaten, zodat het niet helemaal donker is. En als een kind om een bepaalde reden tijdens de voorstelling
de zaal uit moet of wil, dan is dat geen probleem. We hebben ons hierbij laten inspireren en adviseren door
festivalcollega’s uit het buitenland met ervaring hierin, en door experts in neurodiversiteit in Nederland. Met
deze relax-performances maken we een deel van het festival beter toegankelijk voor neurodivers publiek
zoals kinderen met bepaalde vormen van hersenbeschadiging of kinderen met een stoornis in het autistisch
spectrum, of een aandoening in het ad(h)d-, of het hoog sensitieve spectrum. Deze programmering wordt
omkaderd met prikkelarme zones in de foyers voor kinderen die zich moeten kunnen terugtrekken. En
fotoboekjes over de routing in de theaters, bestemd voor de kinderen voor wie voorspelbaarheid belangrijk
is. Dit alles leidt zichtbaar tot nieuw festivalpubliek. Het is fantastisch om terug te horen dat deze vorm van
programmeren overgenomen is door enkele podia buiten De Betovering, ook buiten Den Haag. We zijn er
trots op dat ons initiatief een spin-off binnen de sector teweegbrengt.

1.3 Programmeringsprofiel in relatie tot onze vier kernwaarden
- buiten Corona-tijd
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
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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 en 2020. Hierbij zijn de extremen in licht en geluid uit de
voorstelling gehaald, blijft het zaallicht een beetje aan tijdens de voorstelling en hebben kinderen de
gelegenheid om zich dusdanig voor te bereiden op de voorstelling en de locatie dat ze geen verrassingen
tegenkomen. Met deze relaxed-programmering maken we het festival beter toegankelijk voor meer
kinderen uit het autistisch spectrum, het ad(h)d-, of het hoog sensitieve spectrum.

Internationaal, cultureel divers
Inmiddels heeft ruim de helft van de Hagenaars een niet-of-meer-dan-alleen-Nederlandse achtergrond en
heel Nederland wordt cultureel meer divers. Ongeveer een derde van onze bezoekers heeft een niet-ofmeer-dan-alleen-Nederlandse achtergrond en een deel van ons publiek is de Nederlandse taal niet machtig.
In de afgelopen jaren zijn steeds meer voorstellingen uit het buitenland geprogrammeerd waarbij het
gesproken woord niet of van ondergeschikt belang is. Hiermee zijn deze voorstellingen interessant voor hen
die de Nederlandse taal (nog) niet beheersen: migranten, expats en ook slechthorenden, allemaal bijzonder
gewenst publiek.
De bovengemiddeld goed bezochte buitenlandse voorstellingen geven een artistieke meerwaarde aan het
festival. Dit aanbod is gemaakt binnen andere kunstwerelden en culturen en vertoont soms een bijzondere
aanpak of heeft een atypische uitwerking op het (jonge) publiek. Juist deze invalshoeken onderschrijven
onze programmeringsdoelstellingen.
Het kunnen programmeren van aanbod uit het buitenland, draagt bij aan onze kwaliteitsontwikkeling en aan
die van de deelnemende podia. Hierdoor groeit ook de aandacht van programmeurs en pers. Dit heeft als
neveneffect dat het voor gezelschappen interessanter wordt om op De Betovering te spelen en onze
mogelijkheden om het best mogelijke binnen het beschikbare budget te programmeren worden vergroot.
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Hoge kwaliteit is een kernwaarde van de Betovering. Wij zijn ervan overtuigd dat divers programmeren ons
festival verrijkt en de kwaliteit ten goede komt.

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.
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De afgelopen jaren hebben we in de programmering ook met ondernemers samengewerkt. Zo zijn er
partijen die belang hebben bij en iets over hebben voor een buitenprogrammering die de binnenstad
verlevendigt. Samenwerking met ondernemers bij de programmering heeft voor beiden publicitaire
voordelen en draagt bij aan de economische spin-off in de stad. De omringende ondernemersverenigingen
dragen bijvoorbeeld bij aan het straattheaterprogramma. Dit is, net als bij de meeste theaters, circa 50% van
de uitkoopsommen. Publicitair wordt er ook samen opgetrokken met de betrokken winkeliers. Dit is voor
ons heel prettig. Door de samenwerking liggen onze flyers ineens heel vanzelfsprekend op hun toonbanken
en onze affiches in hun etalages. De organisatorische verantwoordelijkheid van het straattheater ligt sinds
2017, op basis van het advies in het meerjarenbeleidsplan kunst en cultuur van Den Haag, bij onze
(locatie)partner Marketing Haagse Binnenstad. De Betovering behoudt de artistieke supervisie.
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.

1.4 De Betovering in 2020
Donderdag 12 maart 2020. We onderbraken onze productievergadering over de internationale showcase om
te luisteren naar de persconferentie van premier Rutte. Kippenvel. Het was menens geworden. We stonden
aan het begin van een ongekend ongewisse tijd, met de geur van een pandemie voor de deur. Veel theaters
zouden de volgende middag voor een tijd dichtgaan. Het werd stil buiten.
In april, maar ook later nog, hebben we overwogen om het festival af te zeggen. Dat was de veiligste optie.
Toch is er steeds weer voor gekozen om dat niet te doen. Opgeven was veilig, maar niet sociaal. Dan
ontnamen we het publiek toen al het perspectief en de kans op een mooi festival in oktober, en ontnamen
we zóveel makers en andere betrokkenen toen al het perspectief en kans op werk voor oktober. Daarom
zochten we dit jaar expliciet naar (ook financiële) partners die dat ook zo zagen, die samen met ons wilden
blijven doorzoeken naar wat er wél kan, en die de inhoudelijke en financiële onzekerheid aankonden.
Zouden we online gaan? Daar waar we eerst heel trots waren op onze sector die zichzelf zo snel online
presenteerde, volgde zorg over het zó vaak zelf gratis weggeven van hun kapitaal. Daarna volgde
enthousiasme over nieuwe artistieke uitingen, nu gemaakt, júist online. Maar uiteindelijk heeft het
nauwelijks consumeren van al dat online aanbod én het schrikbarende aantal uren dat onze kinderen nu
achter schermen zitten (thuisscholing, communicatie met vrienden en spelletjes) ertoe geleid dat we
besloten dat onze rol als festival niet online ligt, maar bij de LIVE ervaring, in welke vorm dan ook. Wij gingen
wendbaar aan de slag om zoveel mogelijk kinderen een betoverende LIVE, niet digitale, ervaring te geven in
de kunsten, dan wel een ervaring die de verbeeldingskracht van kinderen aan het werk zet, in hun vrije tijd,
ook in de wijken. Daar waar mogelijk werden voorstellingen verplaatst naar 'de grote zaal' en gingen
gezelschappen meermaals spelen. Een groot deel van de geplande internationale programmering stelden we
uit naar een volgend jaar. De kans dat deze voorstellingen niet door konden gaan was immers het grootst, en
de kosten per bezoeker veelal relatief hoog. De vrijgekomen middelen besteedden we, “support your
locals”, aan (opdrachten aan) makers om (inhoudelijk en praktisch) corona-proof aanbod te maken. Praktisch
zodat we ook aanbod hebben mocht de wereld weer meer op slot gaan, inhoudelijk omdat we het belangrijk
vinden dat de impact die deze periode op onze kinderen heeft ook artistiek en creatief behandeld wordt.
Ook gingen we op zoek naar een alternatief voor de druk bezochte festivalcentra.
Door Covid-19 konden we ook buiten op straat de 1,5 meter afstand en daarmee de veiligheid van de
straattheater-acts en het winkelend publiek niet voldoende garanderen.
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Juist het spontane, maar daarmee oncontroleerbare karakter van het straattheater vormde dit jaar een extra
risico. Naast het reguliere winkelend publiek trekken we ook extra publiek aan dat gericht op zoek gaat naar
het straattheater. Aangescherpte overheidsmaatregelen waren er juist op gericht om het aantal sociale
contactmomenten tussen mensen te beperken, om van boodschappen doen geen uitje te maken en die
vooral in je eentje te doen. In overleg met de gemeente werd al vroeg besloten, het straattheater
programma te annuleren.
We wilden ook solidariteit tonen met onze sector en met de vele partijen met wie de Betovering
samenwerkt. Onze locatiepartners, workshopdocenten, makers en gezelschappen hebben het nu moeilijk.
Het is ook belangrijk voor de stad om waar enigszins mogelijk de culturele activiteiten met creativiteit weer
optimaal op te pakken, zeker ook voor de jeugdige bezoekers van ons festival. Behalve humanitair, zijn er
ook bedrijfsmatig goede redenen voor solidariteit. Wij zijn namelijk afhankelijk van goed aanbod en gezonde
locaties, en wij hebben belang bij continuïteit in de relaties met hen en ons publiek, met het oog op de
plannen voor de komende jaren. De Betovering kan zich met een eigen vermogen dit jaar permitteren om in
deze situatie naar onze partners coulanter te zijn dan anders op zakelijke basis zou geschieden. De
Betovering heeft, met het kwalitatief en financieel gunstige subsidiebesluit voor 21/24, uitzicht op een
behoorlijke financiële zekerheid voor de komende vier jaren.
Met flexibiliteit in de inhoudelijke ambities, met de inzet van een substantieel deel van ons eigen vermogen,
met het aanpassen van uitgaven, en met de financiers die het accepteerden dat het festival dit bijzondere
jaar zou gaan afwijken van de plannen, en wellicht zelfs (deels) geannuleerd zou moeten gaan worden, en
tóch achter ons bleven staan, konden we (moedig) voorwaarts, de tering naar de nering, steeds flexibel
kijkend naar wat er wél kan, en onze financiers op de hoogte houdend, dan zouden we overleven. We
hebben hiermee een groot beroep gedaan op het vertrouwen van onze financiers.
Het festival moesten we uiteindelijk toch afblazen, maar podia en musea mochten, binnen de nieuwe
maatregelen, wel nog het een en ander. Het festival is een coproductie met de festivallocaties, wij hebben
de beslissing moeten nemen dat het festival niet doorging. Ook al bleken alle locaties achter onze beslissing
te staan, deze beslissing had ook consequenties voor hen. Om deze redenen hebben we onze locaties de
gelegenheid gegeven om ons festivalaanbod alsnog zelfstandig aan te bieden aan publiek. Op deze manier is
ongeveer 50% van de door ons geprogrammeerde voorstellingen en workshops uiteindelijk wel nog
doorgegaan, alleen niet meer onder onze vlag. De locaties die dat wilden hebben de afspraken met
gezelschappen en makers van ons overgenomen. Het was fijn dat er deze herfstvakantie zo toch nog
cultuuractiviteiten voor kinderen waren. Ook voor het team was het prettig dat een jaar werk (plannen,
programmeren, overleggen met locatiepartners, gezelschappen en docenten, contracten afsluiten en pr
voeren) niet helemaal voor niks was geweest. In een aparte bijlage dit jaarverslag staat een overzicht van
welke programmaonderdelen alsnog via de locaties plaats hebben gevonden, maar we hebben dus geen
cijfers over bijbehorende bezoekersaantallen en recettes. In de afrekening zult u zien dat de recettes '0' zijn,
en de programmakosten aanzienlijk lager dan begroot.
Ook ongeveer de helft van de Culturele Spelen op 14, 15 en 16 oktober op de scholen is doorgegaan. 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 op school en kunnen resulteren in presentaties of performances tijdens het festival.
Scholen worden door De Betovering geholpen met de invulling van de spelen. Voor de Culturele Spelen in
2020 hebben we de beslissing om wel of niet verder te gaan bij de gezelschappen, docenten en scholen
neergelegd. Besloten werd om de presentaties voor publiek binnen de festivalsetting niet door te laten gaan
en het workshopprogramma voor de kinderen op de scholen, behalve het roeptoeter-project van Artemis,
alsnog wél door te laten gaan.

11

Op deze manier hebben we 1705 kinderen uit 77 klassen van 10 scholen een programma op school kunnen
bieden; waarbinnen er onder begeleiding van onze kunstdocenten en kunstenaars 92 workshops gegeven
zijn aan in totaal 1385 leerlingen van 8 Haagse basisscholen. MAAS theater en Dans, Huis van Gedichten en
Haagse beeldend kunstenaars onder leiding van Lotte Verweij gaven deze workshops. Artemis en De
Betovering zijn voornemens het project van Artemis alsnog in de Betovering 2021 voort te zetten. We
brachten de Culturele Spelen een stap verder ten opzichte van vorig jaar en integreerden succesvol de
marketing ervan in die van de Betovering. In een aparte bijlage in het jaarverslag wordt uitgebreid verslag
gedaan over deze Culturele Spelen.
Van veel van de (vooral sociaal-maatschappelijke) locaties weten we dat ze de bouwplaten van De deur naar
waar uitdeelden: Samsam, De Mussen, Stadsboerderij Woelige Stal, Mandelaplein, Theater de Vaillant, Stek
de Paardenberg, Bibliotheek Schilderswijk, Bibliotheek Transvaal, Theater Dakota, Wijkcentrum Bouwlust,
Wijkcentrum Escampade, Wijkcentrum Vrederust, Stek Kinderwinkel Moerwijk, BSO Dak Sion Moerwijk,
Wijkcentrum Wateringse Veld, Bibliotheek Wateringse Veld, Bibliotheek Escamp, Theater aan het Spui,
Vadercentrum Adam, De Nieuwe Regentes en Muzee Scheveningen. Kinderen maakten met deze
bouwpakketten van Lotte Verweij minideurtjes, waarachter ze datgene beschreven of schilderden waar ze
naar verlangden als ze hun fantasiedeur openden.
Het festival zou stadsbreed geopend worden door kinderen die thuis of op pleinen en scholen samen zongen
en bewogen op het speciaal voor deze Betovering door Jan Groenteman gemaakte lied ‘Kom uit je bubbel’.
Op www.debetovering.nl/kom-uit-je-bubbel waren het lied en de dansinstructies te vinden. Met dit lied
werden kinderen aangemoedigd om uit hun figuurlijke bubbel te stappen en open om zich heen te kijken.
Het is niet tot een opening gekomen, maar met het oefenen thuis en op school is dit lied alleen al via onze
eigen facebookpagina 53000x bekeken, waarvan 1463 keer volledig afgespeeld, en daarnaast 2676 keer
afgespeeld via YouTube. Deze aantallen zijn exclusief wat gedeeld is.
Voorbereidend werk dat gedaan is voor zaken die in de loop van het jaar geannuleerd zijn, kan helpen bij de
volgende festivaledities. De speciaal voor deze festivaleditie gemaakte speurroutes van Lotte Verweij komen
volgend jaar terug. Met enkele culturele partners zijn stappen gezet in het onderzoek of we de inhoud van
onze festivalcentra verder kunnen ontwikkelen en daarbij sterker en meer cultureel divers kunnen maken.
We hebben samenwerkingen in de stijgers staan om onze internationale gezelschappen in de toekomst meer
te kunnen laten doorspelen in de regio. En er was een internationale showcase voorbereid. Op het
organisatorische, en deels het inhoudelijke werk daarvoor zullen we kunnen terugvallen, zodra
programmeurs weer internationaal gaan reizen.
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Samenwerkingspartners 2020
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.
LOC ATIE -E N P ROGRAM M AP ARTN E RS ( Inhoudeli jk , fi nanci eel & publi ci t ai r e s amenw er k i ng)
P ODIA

BIBLIOTHE KE N

M US E A & GALE RIE S

WORKS HOP LOC ATIE S

S TRAATTHE ATE R LOC ATIE S

* De Nieuwe Regentes

* Bibliotheek Bomenbuurt

* Grafische Werkplaats

* Boekhandel De Vries Van Stockum

* Grote Marktstraat

* Filmhuis Den Haag

* Bibliotheek Centrum

* Haags Historisch Museum

* Haag Hip Hop Centrum

* Spuistraat

* Koninklijke Schouwburg

* Bibliotheek Escamp

* Huis van het boek

* KOO

* Passage

* Kooman's Poppentheater

* Bibliotheek Haagse Hout

* Kunstmuseum Den Haag

* Kilkenny School of Irish Dance

* Vlamingstraat

* Korzo

* Bibliotheek Laakkwartier

* Mauritshuis

* Koninklijk Conservatorium

* De Grote Markt

* Laaktheater

* Bibliotheek Leidschenveen

* Museon

* Muziekacademie Den Haag

* Theater aan het Spui

* Bibliotheek Loosduinen

* Museum Beelden aan Zee

* Nederlands Dans Theater

* Theater Dakota

* Bibliotheek Nieuw Waldeck

* Museum Bredius

* New Dance Center

* Theater de Vaillant

* Bibliotheek Scheveningen

* Muzee Scheveningen

* HNT Studio's

* Theater Ludens

* Bibliotheek Schilderswijk

* Nest

* NME Foundation

* Theaterschool Rabarber

* Bibliotheek Segbroek

* Omniversum

* Vadercentrum Adam

* Bibliotheek Transvaalkwartier

* Panorama Mesdag

* Zuiderstrandtheater

* Bibliotheek Wateringse Veld
* Bibliotheek Ypenburg

S UBS IDIË N TE N & FON DS E N

C OM M E RC IË LE P ARTN E RS

S UBS IDIË N TE N

S P ON S ORIN G

* Fonds Podiumkunsten

* Pathe Spuimarkt Den Haag

S OC IALE P ARTN E RS - Gezamenli jk e doelgr oepenbenader i ng

P UBLIC ITE ITS P ARTN E RS

P ARTN E RS BIJ ZON DE R GE WE N S T P UBLIE K

* Den Haag Marketing

( ov er k oepelende) or gani s at i es

* Kidsweek
* RailTV

* Gemeente Den Haag – OC&W

E s ca mp

C ent r um

* Stadsschermen Nouvelle Media.

* Gemeente Den Haag – DSO

* Theater Dakota

* Samsam

* Radio West

FAC ILITE RE N RE LATIE S BE DRIJ FS LE VE N

* Wijkcentrum Escampade

* De Mussen

* Kidsproof

* Marketing Haagse Binnenstad

* Wijkcentrum Bouwlust

* Stadsboerderij Woelige Stal

P RIVATE FON DS E N
* Fonds 1818

* Wijkcentrum Vrederust

* Mandelaplein

DIS TRIBUTIE FLY E R

* VSBfonds

C OM M E RC IË LE LOC ATIE P ARTN E RS

* Wijkcentrum Wateringse Veld

* Bibliotheek Schilderswijk

* Alle basisscholen in Den Haag

* Fonds 21

i nhoudeli jk , fi nanci eel &

* Stek Kinderwinkel

* Sportcentrum Oranjeplein

* Veel basisscholen in de

* Prins Bernhard Cultuurfonds

publi ci t ai r e s amenw er k i ng

* BSO Dion Dak

* Theater de Vaillant

randgemeenten

* Stichting Madurodam kinderfonds

* Ondernemersvereniging Grote Marktstraat

* Bibliotheek Wateringse Veld

* Stek de Paardenberg

* Buitenschoolse opvang

* Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds

* Pathe Spuimarkt Den Haag

* Bibliotheek Escamp

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

* BIZ City Center (Spuistraat,Vlamingstraat

* Dak Sion (Moerwijk)

* Janivo Stichting

Venestraatt & Wagenstraat)

* Marcuskerk

* Stichting Onbeperkt Genieten

* Expatorganisaties

* Schiefbaan Hovius

* De Passage

* Wijkcentrum Moerwijk

* Werkgever Sportclubs Den Haag

* Buurthuizen

* Ondernemersvereniging Spuimarktcomplex

* P. Oosterleeschool

* Middin & Senself / Possibilize

* Spuiplein Programmering

* Wijkbussen Escamp

* Ooievaarspas

* Vrije tijdsinstellingen
Ov er i ge or ga ni s a t i es

* Inburgering- en taalinstituten

* Stadsdeel Escamp
* Netwerk Integrale Kindzorg
* Mutesounds

1.5 Ambities en resultaten 2020
Onze concrete ambities genoemd en toegelicht in het projectplan 2020, en de resultaten van 2020:

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: Vanwege het annuleren van het festival heeft De Betovering dit jaar geen publiek gehad. De
onderdelen van het programma die zelfstandig door partners zijn uitgevoerd kregen wel positieve reacties
van het publiek. Met name dat ze blij waren dat er toch nog iets leuks te doen was voor de kinderen in de
Herfstvakantie dit jaar. Naar aanloop van het festival zijn we bij het programmeren trouw gebleven aan onze
kernwaarden. We hebben echter wel veel internationale programmering los moeten laten op de
voorstellingen uit België na.
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2) De omvang van het programma in 2020 telt tussen de 250 tot 300 voorstellingen en 260 tot 310
workshops. Resultaat: in oktober 2020 stonden er 670 programmaonderdelen op het programma.
Vanwege de pandemie kozen we voor meer workshops en minder voorstellingen. Er zijn uiteindelijk 360
programmaonderdelen doorgegaan.
• 220 voorstellingen;
• 450 workshops en overige activiteiten: 390 workshops en 60 overige activiteiten (amateur
voorstelling door kinderen van Rabarber, presentaties van kinderen die deel hebben genomen
aan workshoptrajecten en speurroutes en bouwplaten van De Deur naar Waar).
• Hiervan zijn 91 speelbeurten van voorstellingen en 269 workshops en overige activiteiten van
de Betovering doorgegaan. Ofwel binnen de context van de Culturele Spelen, ofwel
overgenomen en zelfstandig gepresenteerd door de betreffende festivallocatie.

3) De programmering bevat meer dan 15 verschillende internationale programmaonderdelen
Resultaat: in oktober 2020 stonden er 6 producties met 31 speelbeurten uit het buitenland op het
programma. Hiervan zijn er 2 producties met 7 speelbeurten zelfstandig buiten De Betovering doorgegaan.
Een groot deel van de geplande internationale programmering stelden we halverwege het jaar al uit naar
een volgend jaar. De kans dat deze voorstellingen niet door konden gaan was immers het grootst, en de
kosten per bezoeker veelal relatief hoog. De vrijgekomen middelen besteedden we, “support your locals”,
aan (opdrachten aan) makers om (inhoudelijk en praktisch) corona-proof aanbod te maken.

4) De programmering bevat minimaal 3 prikkelarme relax-performances met bijhorende
randvoorwaarden. Resultaat: 4 prikkelarme relax-performances van 3 verschillende voorstellingen en 6
prikkelarme relax-uitvoeringen van films. De relax-films zijn doorgegaan, de relax-voorstellingen niet.

5) Een zaalbezetting van de binnen-programmering van rond de 80%
Resultaat: we behaalden een bezetting van 0%, vanwege het annuleren van het festival.

6) Tussen de 22.500 en 25.000 bezoekers voor de binnen-programmering
Resultaat: we verwelkomden 0 bezoekers bij het binnenprogramma, vanwege het annuleren van het
festival.

7) Meer dan 50 locatiepartners
Resultaat: we werkten samen met 64 locatiepartners (waarvan 51 culturele instellingen 12 basisscholen, en
het “straattheatergebied” welke bestaat uit verschillende locaties in het centrum. Het straattheatergebied is
geteld als 1 locatie. Van deze locaties lieten 30 locatie onderdelen van het Betovering-programma doorgaan.
NB hier zijn NIET meegeteld: de tien buurtcentra en de stadsboerderij die meewerkten aan het verspreiden
van de bouwplaten, evenmin als de twee scholen die meededen aan de Culturele Spelen, maar daarvoor
geen kunstdocent van ons kregen.

8) En groei in de aantallen bezoekers die een niet-Nederlandse achtergrond hebben (niet-westers
en westers).
Resultaat: aangezien het festival dit jaar geen bezoekers had vanwege de annulering, heeft er ook geen
meting plaats kunnen vinden van bezoeker die een niet-Nederlandse achtergrond hebben.
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En verder waren er in het projectplan 2020 als intentie genoemd:

*) 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;
Resultaat: Helaas is er in juni, door de ontwikkelingen van de Covid-19 pandemie, besloten om de
Nederlandse showcase te annuleren. Het werd steeds onwaarschijnlijker dat internationale programmeurs
op 18 en 19 oktober naar Nederland zouden kunnen reizen. De Nederlandse showcase zal naar een ander
moment verschoven worden.

*) 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;
Resultaat: Dit is in gang gezet, maar vanwege Covid-19 hebben we dit jaar geen festivalcentra
georganiseerd. We hebben met een diverse groep mensen een brainstorm georganiseerd om nieuwe ideeën
voor de festivalcentra te genereren. Een van de concrete zaken die al was voortgekomen, is de
geprogrammeerde workshop van Mo Anouar: ‘Het journaal in 2035’. Verder waren we met Lotte Verweij en
Klooiklup Kids bezig met het ontwikkelen van plannen voor de festivalcentra. Lotte Verweij heeft haar plan
uiteindelijk omgezet naar een nieuw idee voor thuis en in de openbare ruimte in de wijken: De Deur naar
Waar.

*) We nemen een voorschot op de plannen van ’21-’24 en zijn aan de slag gegaan 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, en
willen voor de festivalcentra investeren in duurzame aankleding die meerdere jaren gebruikt kan
worden. Resultaat: We waren van plan om een voorstelling uit Chili te programmeren en het was gelukt om
deze, in samenwerking met een impresariaat, naast De Betovering nog op 12 andere plekken in het land te
laten spelen. Verder hebben we o.a. aan onze duurzaamheidsdoelen gewerkt door nieuwe rolbanieren,
vlaggen en displays dusdanig te laten ontwerpen dat ze meerdere jaren meekunnen. De Deur naar waar
bouwplaten hebben we laten maken van landbouwafval. We produceerden opnieuw geen gadgets meer en
daar waar mogelijk kozen we voor duurzaam vervoer.
Sinds het najaar van 2019 is De Betovering aangesloten bij de Duurzaamheidskring voor Haagse
evenementen en festivals. We nemen hier vrijwillig en actief aan deel. Wij hebben ons onder meer als doel
gesteld om ieder jaar 20% minder CO2 uitstoot met ons festival te hebben. Van de afgeschreven citydressing
zijn tasjes gemaakt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

*) We brengen de Culturele Spelen een stap verder en integreren de marketing ervan in die van de
Betovering
Resultaat: we brachten de Culturele Spelen een stap verder ten opzichte van vorig jaar. We integreerden
succesvol de marketing ervan in die van de Betovering. Meer dan 100 klassen schreven zich in, en artistiek
inhoudelijk hadden we sterke partners. Ongeveer de helft van de Culturele Spelen is doorgegaan: we hebben
1705 kinderen uit 77 klassen van 10 scholen een programma op school kunnen bieden; waarbinnen er onder
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begeleiding van onze kunstdocenten en kunstenaars 92 workshops gegeven zijn aan in totaal 1385 leerlingen
van 8 Haagse basisscholen.

*) We gaan dit jaar aan de slag met een volledige Engelstalige website
Resultaat: het is ons dit jaar gelukt om een volledig Engelse website te maken. Zo goed als alle pagina’s die
op de Nederlandse website staan, hebben nu ook een Engelse pagina. Daarnaast is er gewerkt aan een
mobiele versie van de website, zodat deze optimaal werkt op mobiele telefoons.

*) We gaan we een stap maken richting fair practice.
Resultaat: dit is gebeurd op het gebied van uurtarieven, vrije weken en aandacht voor werkplezier en
werkdruk.
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2. PUBLICITEIT, PRIJSSTELLING & BIJZONDER GEWENST
PUBLIEK
2.1 Generieke publiciteit & prijsstelling
In de loop van het jaar is de omvang van de communicatie meermaals aangepast, door het steeds
veranderend aantal bezoekers dat we zouden mogen verwelkomen. Toen het festival eenmaal geannuleerd
moest, hebben we onze publiciteitsuitingen zoveel mogelijk stil gelegd. Desalniettemin is onderstaande
gerealiseerd.

Generieke publiciteit en prijsstelling
Om het grote publiek te bereiken voeren we een generieke marketing- en publiciteitscampagne. Daarvoor
blijken onze website en de stadsbrede verspreiding van beeldmateriaal belangrijk. Alle Haagse basisscholen
ontvangen, dit jaar dus via flyers, informatie over Festival de Betovering en over de Culturele Spelen. Ook
veel scholen in de buurgemeenten, verspreiden deze festivalinformatie onder hun leerlingen. 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 en
citydressing. De lokale media zoals Omroep West, Den Haag Centraal en AD Haagsche Courant geven ons
weer uitgebreid aandacht. Pathé, de bioscoop aan het Spui, toont kosteloos, vanaf 10 dagen voor het
festival, het Betovering- reclamefilmpje, voorafgaand aan alle kinderfilms. Landelijk verspreidt het Citydogs
netwerk onze posters en flyers op de kinderrijke adressen in de grote steden. Het AD en de Telegraaf geven
online en via print aandacht aan het festival. Publiciteit via filmpjes en online marketing passen bij 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 huren 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.
De brochure is dit jaar vervangen door flyers. Dat gaf ons de ruimte om flexibeler met het programma om te
gaan. Dit was een van de nodige aanpassingen in de Covid context. De prijs van de brochure in
milieubelasting, uren en geld, is al jaren hoog en er waren nu dus twee extra redenen 'tegen de brochure'
bijgekomen, ondanks dat het goed verspreide programmaboekje goud waard is voor onze communicatie. Op
dit moment is er in vrijwel elk gezin, door de thuisscholing en de hiervoor in arme gezinnen uitgedeelde
laptops, toegang tot, en ervaring met het internet. Deze beslissing voor dit specifieke jaar, kon tevens zicht
geven op de effecten op het publieksbereik bij het vervangen van de brochure met het oog op de toekomst.
We hebben dit jaar ook onze huisstijl aangepakt, de vlaggen en rolbanieren in de stad een update gegeven
en een 1.50m hoge flyerdisplay (in de vorm van onze mascotte Djimmie) laten maken voor elke
festivallocatie en voor de basisscholen die deelnamen aan de Culturele Spelen.
Onze online-marketingspecialist heeft de structuur van onze website aangepast, geschikt gemaakt voor
mobiel, meer gebruiksvriendelijk en volledig beschikbaar in het Engels gemaakt. De marketing van de
Culturele Spelen hebben we dit jaar visueel en in woord laten aansluiten bij die van de Betovering.
Een ander doel was om meer verkeer naar de website te leiden vanuit Paid search en social.
I.v.m. de annuleringsdatum van 14 oktober zijn de resultaten zijn gemeten van 1 januari t/m 14 oktober
2020 en vergeleken met dezelfde periode in 2019.
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Het percentage gebruikers op de website is in deze periode met 29,5% gestegen ten opzichte van 2019. Via
vrijwel alle kanalen is de website beter bezocht.
De meeste groei is te zien bij paid search, social en e-mail. Er zijn 33% meer sessies geweest. Het aantal
nieuwe gebruikers is gestegen met 29%. In deze periode hebben we dus een grote groep voornamelijk
nieuwe gebruikers weten te bereiken.
In een aparte bijlage van het jaarverslag is er een meer gedetailleerde verslaglegging met de resultaten van
de online marketing.
Website en andere digitale media

eenheid

2012

2014

2016

2018

2019

2020

Website bezoeken totaal aantal

aantal

27843

51041

63800

82812

68946

24004

Website unieke bezoekers totaal (IP-adres)

aantal

15675

27284

36036

54194

43169

23650

Ontvangers digitale nieuwsbrieven

aantal

1958

2823

4152

1589*

1994

1801

Adwords kliks

aantal kliks

5258

7520

9900

6970

8800

AdWords CTR (Click-Through-Ratio)

CTR

0,81%

2,05%

0,06%

0,10%

0,15

Facebook volgers

aantal

1647

2324

2893

3242

3613

twitter volgers

aantal

544

560

572

Instagram volgers

aantal

719
* In het kader van de nieuwe AVG/privacywetgeving zijn wij opnieuw begonnen met het verzamelen van geinteresseerde nieuwsbrief ontvangers.

920

1052

703

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 7,50 euro. Dit bedrag ligt € 0,50 cent hoger dan 2019.
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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2.2 Bereik bijzonder gewenst publiek en gerichte publiciteit
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 de Nederlandse taal niet zo
vanzelfsprekend zijn. 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. In onze communicatie naar de partners spreken we niet meer van ‘bijzonder gewenst
publiek’ maar van ‘Iedereen Welkom’.

Ondanks dat het festival geen doorgang heeft gevonden willen we onze inspanningen in de wijken en op het
gebied van toegankelijkheid kenbaar maken. In dit bijzondere jaar, met alle beperkingen van dien, hebben
we verder kunnen bouwen met oog op de toekomst. De omstandigheden vroegen om een andere manier
van aanpak en dat gaf ons tegelijk ook de gelegenheid om het programma kritisch te beoordelen. ‘CentrumSchilderswijk’, ‘Escamp’ en ‘Toegankelijkheid’ kregen ieder een eigen projectleider vanuit het kernteam.
Hierdoor was er intern meer ruimte voor (spontaan) overleg en het bijsturen van de bepaalde strategie.
Extern zijn ook stappen gemaakt wat betreft het persoonlijk contact met enkele nieuwe welzijnsorganisaties.
We hebben Iedereen Welkom gelanceerd door middel van een nieuwsbrief die is verstuurd binnen
Haagladen naar ruim 300 organisaties op het gebied van welzijn en toegankelijkheid.

Er is al enkele jaren jaar extra aandacht voor kinderen uit de Schilderswijk (Stadsdeel Centrum) 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. Juist in deze moeilijke tijd, waarin kwetsbare gezinnen genoodzaakt thuis zitten met
weinig perspectief, vonden we het van extra groot belang dat wij kinderen uit deze wijken een programma
zouden blijven aanbieden en ons best zouden doen voor hen, ook al is het werk in deze wijken extra
uitdagend. Deze groep wordt normaal gesproken 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 maatwerkprogramma’s te maken voor groepen van wijk- en buurtcentra, ouders voorlichting te geven
over het festival tijdens hun eigen koffie-ochtenden en taallessen en te communiceren via de
welzijnsorganisaties en wijkgerichte mediakanalen. Ook organiseren we extra activiteiten in de wijk zoals
gratis workshops op locatie en straattheater. Dit jaar hebben we vooral gekeken naar de mogelijkheden die
realiseerbaar waren binnen de genomen maatregelen:
•

Ondanks de annulering van het festival hebben ook daar verschillende onderdelen alsnog doorgang
kunnen vinden zoals; een volledig programma van 8 dagen in Theater Dakota, een workshop Animatie
voor Stek de Paardenberg (specifiek voor deze groep en geen onderdeel van het officiële programma)
en een workshop Vrijheidsbeeld bij wijkcentrum Escampade. Daarnaast hebben we de bouwpakketjes
van ‘De deur naar waar’ in de twee stadsdelen extra onder de aandacht weten te brengen door onze
partners in de wijken te activeren om ze uit te delen. In theater De Vaillant gingen twee workshops
met Art-s-Cool door, evenals de dansvoorstelling ‘Kleur beweegt jou!’.
19

Vanwege de rol die De Vaillant inneemt in de wijk, is de drempel laag voor bewoners om hier naar
binnen te stappen en met hun kinderen deel te nemen aan het programma van De Betovering.
Buiten het officiële festivalprogramma om waren er voor het eerst ook gratis toegankelijke
dansworkshops georganiseerd i.s.m. een nieuwe partner SWSDH op openbare pleinen in de wijken.
Deze workshops zijn helaas door de coronamaatregelen niet doorgegaan.
Als alternatief voor de festivalcentra en om dit jaar meer activiteiten naar de kinderen toe te brengen,
hebben we het project De Deur naar Waar ontwikkeld waarbij vier speurroutes zijn uitgezet in de
Schilderswijk, Transvaal, Moerwijk en Morgenstond. Aansluitend zijn daarbij bouwpakketjes
ontworpen die door heel de stad en met name door in Escamp en Centrum zijn verspreid onder de
wijkcentra.
We hebben dit jaar extra energie gestoken in onze online zichtbaarheid bij de partners in de wijken.
De activiteiten bij Theater Dakota, de extra activiteiten bij de wijkcentra en de voorstellingen in
Bibliotheek Escamp werden via Facebook gecommuniceerd door Stichting Mooi en Xtra Welzijn.
Daarnaast werden onze geplande activiteiten doorgezet in het eigen netwerk van onze partners.
We zijn zowel live als online aanwezig geweest bij buurtnetwerk bijeenkomsten voorafgaand aan het
festival om over de mogelijkheden van de Betovering in de wijk te vertellen.
Dit jaar bood de Ooievaarspas samen met ons, een Betovering-voorstelling in Theater Dakota gratis
aan voor pashouders. Zoals elk jaar hebben we daarnaast weer (stadsbreed) opgetrokken met de
Ooievaarspas. In samenwerking met hen 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.

•

•

•

•
•

Binnen het aandachtsgebied Toegankelijkheid als onderdeel van ons programma Bereik Bijzonder gewenst
Publiek richten we ons op kinderen en hun ouders met een fysieke beperking, inclusief auditieve of visuele
beperking, kinderen met een taalbeperking of achterstand, kinderen die prikkelgevoelig zijn en op kinderen,
en op mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking.
•

Toegankelijkheid is nog in volle opbouw en we proberen middels vraaggericht onderzoek te
ontdekken waar wij hulp, advies, iets extra’s of juist iets totaal anders kunnen bieden of moeten
doen om ook deze kinderen in aanraking met kunst te laten komen. Dit jaar is er dan ook hard
gesleuteld aan de uitbouw van contacten waar ook KOO als partner bij heeft geholpen. Met KOO
samen boden we workshops Piano en Keyboard, Djembé, en Muziek en spel aan, specifiek gericht op
kinderen met een verstandelijke beperking. We kunnen steeds gerichter nieuwsbrieven uitsturen
en organisaties of persoonlijke contacten benaderen. Het is de weg van een lange adem en het veel
(be)vragen van de doelgroep. We hopen dat nieuwe contacten via Possibilize (Senscity Kids &
Superkracht) ons ook weer nieuwe inzichten kunnen geven.

•

We toetsen en controleren de toegankelijkheid van de locaties: veel locaties hebben aanpassingen
voor kinderen met een beperking. Deze informatie bieden we aan op onze website. Voor kinderen
die de Nederlandse taal niet machtig zijn is er in het programmaoverzicht behalve de al bestaande
menuknop “NDR = No Dutch required” sinds dit jaar ook de menuknop “Weinig Woorden”. Daar
staan alle voorstellingen die visueel aantrekkelijk zijn en waarin het gesproken woord niet zo
belangrijk is, bijvoorbeeld met objecten en projecties, dans of circus. Voor anderstaligen (migranten
en expats) is de website sinds dit jaar vrijwel volledig beschikbaar in het Engels, evenals de
omschrijvingen van de NDR programmaonderdelen.
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•

Voor anderstaligen maken en verspreiden we ook een Engelstalige flyer (in andere jaren is dit een
brochure met daarin een selectie uit het festivalaanbod waarbij gesproken taal niet van belang is).
Ook maken en verspreiden we een Engelstalig persbericht. 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.

•

Daarnaast bieden we de mogelijkheid om een tolk in te zetten bij een voorstelling of workshop. Voor
kinderen die sneller last hebben van prikkels, ook kinderen met een bepaalde vorm van autisme of
AD(H)D zijn er aangepaste uitvoeringen van voorstellingen, de zogeheten relax performances,
omkaderd met fotoboekjes van de betreffende locaties op de website en prikkelarme zones. Dit jaar
programmeerde het Filmhuis Den Haag voor het eerst prikkelarme films. Daarbij hebben we
geïnvesteerd in gehoorbescherming-koptelefoons voor de kinderen die geen noise-cancelling
koptelefoon bezitten of deze van huis zijn vergeten mee te nemen. Ten slotte werkt De Betovering al
jaren samen met Middin om haar festivalteam te complementeren met teamleden met een
verstandelijke of meervoudige beperking. Dit jaar heeft de organisatie Possibilize, die talent met
beperking koppelt aan stageplekken binnen de culturele sector, zich met veel enthousiasme hierbij
aangesloten. We hoeven hier niet verder uit te wijden over de annulering van het festival die
noodzakelijk was, maar we willen graag wel benoemen dat er door alle partijen, tot een week voor
het festival, hard geknokt is om deze groep mensen een kans, een gelegenheid, een plekje te kunnen
geven binnen De Betovering.
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3. POSITIONERING EN ONDERNEMERSCHAP
3.1 Positionering - buiten Corona-tijd
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.
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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 de 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.

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.

3.2 Bedrijfsvoering: organisatie en financiën
Organisatie
Het festival is georganiseerd in samenwerking met 52 kunst- en cultuurinstellingen en 12 basisscholen in Den
Haag onder directie van Suzanne Verboeket, hierbij ondersteund door projectmedewerkers Chantal Hompe,
Jana Mol, Pieternel de Winter en Ellen Geertse. 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.
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De interne organisatie bestaat nu uit 2,65 fte aan zzp-ers die het hele jaar door aan het festival werken en
0,17 fte aan zzp-ers die gedurende een deel van het jaar meewerken. Er is ook weer een stap gemaakt
richting fair practice van het team.

Bij het zoeken naar een werkmethodiek die een positieve bijdrage zou leveren aan werkgeluk en effectiviteit
kwamen we in januari uit bij Scrum. Binnen dit raamwerk wordt o.a. optimaal gebruik gemaakt van het zelforganiserend vermogen van teamleden en regelmatig gereflecteerd. We leerden over en oefenden met de
verschillende rollen, de events, de backlog, het scrumbord en onderzochten de agile gedragsregels. We
concludeerden uiteindelijk dat dit raamwerk positief bijdroeg aan ons werkgeluk en onze flexibiliteit. Toen
we voor het eerst zoveel mogelijk vanuit thuis moesten werken, bleek deze methodiek bovendien naadloos
te transformeren naar werken vanuit thuis. Het bord op kantoor werd vervangen door ‘Trello’, en ook ‘Slack’
deed zijn intrede. De transitie naar thuis werken was organisatorisch binnen een weekend geslaagd. Hoewel
iedereen persoonlijk de fysieke afstand door het thuiswerken regelmatig miste, bleek het organiseren op
afstand weliswaar lastiger, maar zeker mogelijk. Scrum bleek daarnaast een mooi raamwerk om flexibel te
werken binnen de continu veranderende context waar we mee te maken hadden.

We investeerden dit jaar in het samenstellen van een programma waarbinnen zoveel mogelijk overeind zou
blijven, ook als regelgeving (weer) strenger zou worden. In de loop van het jaar zijn voortdurend
programmaonderdelen afgevallen, aangepast en toegevoegd. Dit proces was uitdagend. Niet alleen intern
met het thuiswerken en de onzekerheid van context en financiers, maar ook extern. We zijn een
netwerkorganisatie. Een groot deel van onze partners kan minder adequaat handelen dan normaal. Men
zoekt naar een nieuw normaal, is afhankelijk van elkaar en zoekt nieuwe manieren om inkomsten te
genereren maar weet nog niet wat lukt. De organisatie heeft er alles aan gedaan om samen met haar
partners kinderen tot en met 12 jaar een uitgebreid avontuurlijk én veilig programma te bieden. Waar het
festival normaal van de hele stad één groot feest voor kinderen maakt, werd er dit jaar extra aandacht
besteed aan het vermijden van drukte op de festivallocaties, aanvullende hygiënemaatregelen plus een
slimme en veilige bezetting van de stoelen in de theaters, musea en andere culturele instellingen. Soms heel
inventief: bij een van de voorstellingen zit het publiek met koptelefoon op het hoofd en toneelkijker in de
hand in een reuzenrad. Het was onze uitdaging om drie belangen in balans te houden. De belangen van het
team om plezierig en gezond te blijven werken, het benodigde extra werk door de continue veranderende
perspectieven v.w.b. de pandemie (direct voor onszelf, maar ook via onze partners) en de behoefte van alle
belanghebbenden die op de hoogte gehouden wilden worden over een continu veranderend verhaal. Het
mantra bleef: “De Betovering draait om de kracht van de verbeelding. Juist nú willen we kinderen uitnodigen
om hun fantasie te gebruiken als antwoord op alle beperkingen en onzekerheden van deze tijd. Samen met
onze culturele partners zetten we daarom alles op alles om ook dit jaar De Betovering door te laten gaan, op
een manier waarbij de gezondheid van publiek en medewerkers prioriteit heeft. Met alle inventiviteit en
flexibiliteit van dien. Dit wordt waarschijnlijk de meest bijzondere en avontuurlijke Betovering ooit.” We
keken naar wat er wél kon, legden tegelijkertijd een prioriteit bij de gezondheid (zowel qua besmetting als
qua werkdruk), en financieel gingen we uit van een jaar met een substantieel negatief saldo. Dit was
mogelijk door ons eigen vermogen dat de afgelopen jaren is opgebouwd.
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Bestuur
In het bestuur zijn in 2020 wederom geen mutaties geweest. Dit bestuur geeft veel vertrouwen voor een
stabiele toekomst. Ik dank het bestuur hierbij, ook namens het team, voor hun betrokkenheid, kunde en hart
voor de zaak.
Samenstelling Bestuur
Functie

naam

aangetreden sinds

treedt af* op

NB

Voorzi tter

Anja Overhoff va n der Lem

10-s ep-15

10-s ep-21

herbenoemba a r voor 3 ja a r

Penni ngmees ter

Ja n Hel derma n

12-feb-13

12-feb-22

ni et herbenoemba a r

Vi ce voorzi tter

Ma uri ce Ha a k

18-s ep-14

18-s ep-23

ni et herbenoemba a r

Al gemeen l i d

Fouzi a Outma ny

28-jun-18

28-jun-21

herbenoemba a r voor 2 x 3 ja a r

Al gemeen l i d

Mi chi el Hendri x

28-jun-18

28-jun-21

herbenoemba a r voor 2 x 3 ja a r

Al gemeen l i d

Shervi n Nekuee

28-jun-18

28-jun-21

herbenoemba a r voor 2 x 3 ja a r

* volgens geldend rooster van aftreden

Bestuur en directie werken overeenkomstig de Governance Code Cultuur. De Governance Code Cultuur
wordt nageleefd en verantwoord. Binnen het bestuur en de directie is in 2020 opnieuw aandacht aan dit
onderwerp gegeven. In een aparte bijlage van het jaarverslag is toegelicht op welke wijze de code actief
wordt nageleefd.
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.

Financiële toelichting
Met een annulering twee dagen voor aanvang, waren alle overhead- en publiciteitskosten al gemaakt.
Bovendien was een eigen bijdrage al mee begroot én waren er dit jaar geen recettes. Dit was financieel
uitdagend. We hebben ons er sterk voor gemaakt om de uitvoeringskosten zoveel mogelijk te beperken.
Daarbij wilden we tegelijkertijd een zo groot mogelijk deel van onze zzp-ers en gezelschappen enigszins
financieel tegemoet komen bij een annulering die zó kort van tevoren (één tot tien dagen) was gedaan. Aan
onze co-financiers vroegen we om hun bijdrage in stand te houden, als wij zelf uit ons eigen vermogen een
bijdrage zouden leveren aan deze festivaleditie van € 21.500 of meer. Mocht er minder nodig blijken, dan
kon hun bijdrage naar rato gekort worden. Mochten financiële partners hier niet toe in staat of genegen zijn,
dan zouden wij tot ca. € 30.000 van ons eigen vermogen bijdragen aan deze festivaleditie. Een hogere eigen
bijdrage zou onze liquiditeitspositie in gevaar kunnen brengen. De hoogte van ons eigen vermogen eind
2019 bedroeg € 72.745, -. Indien we het met de bijdragen van onze co-financiers en onze € 30.000 eigen
bijdrage niet redden, dan zouden we korten op de tegemoetkomingen aan zzp-ers en de gezelschappen.
Uiteindelijk hebben we de bijdrage van deze financiers naar rato kunnen korten voor in totaal circa € 10.000.

Het jaar 2020 is in dit perspectief financieel naar verwachting afgesloten. Na aftrek van het nadelige
resultaat van € 21.500, - bedraagt het eigen vermogen eind 2020 € 51.245, -. Dit vermogen is bedoeld als
buffer voor tegenvallende resultaten. En in 2020 was daar duidelijk sprake van. Opvallend in de cijfers van
2020 is het ontbreken van recettes en de programma- en locatiekosten die aanzienlijk lager zijn dan begroot.
Dit heeft te maken met de annulering van het festival. Hierbinnen is een deel van de door ons
geprogrammeerde voorstellingen en workshops overgenomen door de festivallocaties. Er zijn kosten
gemaakt voor De Culturele Spelen en De deur naar waar. En we zijn een deel van onze geannuleerde
gezelschappen enigszins financieel tegemoet gekomen omdat de annulering zó kort van tevoren was
gedaan.
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De Betovering heeft in 2019 haar beleidsplan opgesteld voor de periode 2021-2024. Op basis van dit plan is
De Betovering opgenomen in het Kunstenplan van de gemeente Den Haag met een toegekende subsidie van
€ 172.000,- per jaar voor de jaren 2021-2024. Dat is € 66.000,- per jaar meer dan bij aanvang van de vorige
kunstenplanperiode en € 55.000 per jaar meer dan de huidige hoogte van de door trendbijdragen verhoogde
kunstenplansubsidie in 2020. Deze additionele middelen mogen we gebruiken om in de veranderende
wereld onderzoek te doen naar de beste rol voor ons en in actie kunnen komen: in het belang van het
festival zelf en/of van onze omgeving. Bijvoorbeeld door meer cultureel divers programma-aanbod aan te
jagen en aan de slag te gaan met de adviezen uit de duurzaamheidsscan. Ook het Fonds Podiumkunsten
heeft beschikt en gaat ons in 2021 t/m 2024 met € 37.500,- per jaar financieel ondersteunen. Dit is iets (€
1.875,-) minder per jaar dan in de periode 2019-2020, maar geeft nu wel zekerheid en perspectief voor vier
jaar, in plaats van twee.
Bij de jaarrekening is een controleverklaring van de accountant opgenomen.

Duurzaamheid
Sinds het najaar van 2019 is De Betovering aangesloten bij de Duurzaamheidskring voor Haagse
evenementen en festivals, georganiseerd door de Gemeente Den Haag en Green Events. We nemen hier
vrijwillig en actief aan deel. Met deze duurzaamheidskring willen we bijdragen om Den Haag in 2050
helemaal circulair te maken. Als festival zet De Betovering zich in voor de kinderen in Den Haag en het is
daarom vanzelfsprekend dat wij ons ook inzetten voor hun toekomst door op een verantwoorde manier om
te gaan met onze aarde en hoe wij deze voor komende generaties achter laten. Gedurende 2020 hebben we
bijeenkomsten gehad met de duurzaamheidskring (voor zover mogelijk) en hebben we gewerkt aan het
opstellen van onze gezamenlijke doelen om duurzame festivals neer te zetten. Hieruit is in oktober 2020 het
Strategiedocument Duurzaamheidskring Evenementen en Festivals Den Haag gekomen. In dit document is
een gezamenlijke strategie en ambitie opgesteld waarbij een intentieverklaring is gegeven om hier de
komende jaren aan te werken. Daarnaast heeft De Betovering in 2020 ook persoonlijke doelstellingen
opgesteld. Tot en met 2023 zal de Betovering werken aan duurzaamheid op de volgende gebieden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Energietransitie
Mobiliteit
Leefomgeving
Grondstoffen
Voeding
Sociale duurzaamheid

Wij hebben ons onder meer als doel gesteld om ieder jaar 20% minder CO2 uitstoot met ons festival te
hebben. We produceerden opnieuw geen gadgets meer, kozen dit jaar bij de aanschaf van nieuwe
rolbanieren, vlaggen en displays voor varianten die meerdere jaren gebruikt kunnen worden, en daar waar
mogelijk kozen we voor duurzaam vervoer. We waren van plan om een voorstelling uit Chili te
programmeren en het was gelukt om deze, in samenwerking met een impresariaat, naast De Betovering nog
op 12 andere plekken in het land te laten spelen. Zo werd de milieubelasting van de vlucht meer legitiem.
Van de afgeschreven citydressing zijn tasjes gemaakt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en
de bouwpakketjes voor de ‘deurtjes naar waar’ waren gemaakt van landbouwafval.
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4 DE TOEKOMST
De kernwaarden van de Betovering zijn en blijven:
•
•
•
•

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

We blijven trouw aan onze kernwaarden. We kiezen de komende jaren voor het sterker maken van ons
fundament, rekening houdend met een veranderende omgeving: we verhogen onze interne
kwaliteitsstandaarden op terreinen als duurzaamheid, fair practice en diversiteit.
Binnen ons onderscheidend vermogen willen we ook ruimte voor experiment en ontwikkeling. De wereld om
ons heen verandert. We willen, daar waar we dat nodig vinden, onderzoek doen naar de beste rol voor ons
en in actie kunnen komen: in het belang van het festival zelf en/of van onze omgeving.
>> We willen meer cultureel divers programma-aanbod aanjagen d.m.v. het programma ‘Andere helden,
nieuwe verhalen’. We willen jaarlijks drie nieuwe verbindingen leggen. Voor 2021 wordt een
samenwerking met de Story Academy van Rose Stories onderzocht. Diversiteit zullen we echter niet
uitbesteden maar internaliseren. We willen een eigen cultureel divers netwerk opbouwen van Haagse
makers met verschillende culturele achtergronden.
>> Ook voor de editie 2021 programmeren we voorstellingen, workshops, een relax programma en de
Culturele Spelen. Als we hiermee zouden wachten totdat er een hele hoge mate van doorgang-zekerheid
bestaat, dan is er bij voorbaat alweer een jaar verloren, wat schadelijk is voor de hele keten. Enkele
programmaonderdelen die vorig jaar niet door konden gaan, komen terug. In 2021 opent Amare haar
deuren. De Betovering is gevraagd om een bijdrage te leveren tijdens de openingsperiode en we zijn met
hen in gesprek over hoe Amare in 2021 een centraal punt van de Betovering kan zijn. Een mooie kans
voor kinderen om kennis te maken met het nieuwe cultuurcentrum. Jaren later zullen ze nog weten hoe
ze er vanaf het eerste uur bij waren. Ook organiseren we weer de Internationale Showcase, met
Nederlands aanbod dat internationale programmeurs live óf online kunnen zien. Dit jaar komt onze
kernwaarde ‘internationaal’ meer tot uiting in de verduurzaming van onze internationalisering dan in veel
voorstellingen uit het buitenland in het festivalprogramma. De festivalcentra, buitenprogrammering en
het slotfeest zullen bescheidener en gelaagd worden voorbereid. Afhankelijk van de regelgeving en
mogelijkheden in oktober 2021 kunnen er meer of minder lagen doorgaan. Tot slot besteden we tijd en
middelen aan nieuwe onderdelen die overeind blijven in een zwart, maar ook in een gunstig scenario.
-

-

we gaan ons magazine uitbreiden tot een vakantie-thuis-doeboek. Geïnspireerd op een
Donald Duck vakantieboek maar dan, in samenwerking met een aantal van onze musea en
gezelschappen, gevuld met culturele inhoud.
we gaan, samen met enkele partners, de mogelijkheden onderzoeken van Betovering TV.
Negen dagen lang een cultureel programma voor kinderen op televisie rondom het Klokhuis.
Hierin kan een dagelijkse terugblik / vooruitblik naar De Betovering deel van uitmaken, maar
dit is ook de plek waar theatermakers en musea/beeldend kunstenaars de kans krijgen
specifiek voor dit medium iets te maken. We geloven in een meerwaarde hiervan voor
kinderen t.o.v. het tonen van registraties of live streams van voorstellingen die eigenlijk voor
het podium gemaakt zijn. Dat de Nederlandse Publieke Omroep in actie komt voor de
cultuursector en artiesten een alternatief podium wil bieden, biedt kansen.

Zowel het doe-boek als de Betovering TV kunnen, ook in betere jaren, een versterking blijven voor de
Betovering, met het oog op inclusiviteit.
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>> We willen ook aan de slag met de adviezen die uit de duurzaamheidsscan komen en onze
internationalisering gaan verduurzamen d.m.v. het compenseren van meerkosten van duurzaam
vervoer, gezelschappen laten doorspelen in de regio en het faciliteren en aanjagen van artistieke
uitwisseling tussen Nederlandse gezelschappen en gezelschappen uit het buitenland.
We blijven 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.

28

5 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.
Dit jaar kon het festival helaas niet doorgaan maar we gaan door en blijven vooruit kijken en ontdekken. Dat
is onze kracht. Tijdens de herfstvakantie van 2021 komt De Betovering dan ook terug van vrijdag 15 t/m
zaterdag 23 oktober. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen zich dan weer negen dagen lang onderdompelen in
theater- en dansvoorstellingen, films, muziek, workshops en straattheater.

“You can’t use up creativity.
The more you use, the more you have.”
Maya Angelou
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6 AANVULLENDE INFORMATIE: BIJLAGEN

Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 5
Bijlage 6
Bijlage 7
Bijlage 8
Bijlage 9
Bijlage 10
Bijlage 11

Gerealiseerde Programmering
Bereik Bijzonder Gewenst Publiek
Straattheater
Governance Code Cultuur
Culturele diversiteit
Duurzaamheid
Verslag Culturele spelen
Nieuwe vormgeving
Pers en Media
Online marketing resultaten
Beoordelingen & Reacties
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Bijlage 1 - Gerealiseerde programmering
*In totaal 64 locatie-partners,
waarvan er 30 onderdelen van het
Betovering-programma door lieten
gaan. NB hier zijn NIET meegeteld: de
tien buurtcentra en de stadsboerderij
die meewerkten aan het verspreiden
van de bouwplaten, evenmin als de
twee scholen die meededen aan de
Culturele Spelen, maar daarvoor geen
workshopdocenten van ons kregen.

2020 Betovering programmering totalen
programma

uniek

uitvoeringen

Uitvoeringen
overgenomen
door locatie &
gerealiseerd
i.h.k.v. De
Culturele
Spelen

geannuleerd

LOCATIES*

64

nvt

30

34

VOORSTELLINGEN

42

220

91

129

Voorstellingen prof (straatheater)

5

25

0

25

Voorstellingen prof

28

127

23

104

voorstellingen films

9

68

68

0

OVERIG:

10

60

25

35

Voorstellingen amateur (kinderen)

1

14

14

0

Presentaties kinderen

4

6

3

3

Deur naar Waar (4 speurroutes) 8 dagen lang**

4

32

0

32

Deur naar Waar (bouwplaten) 8 dagen lang**

1

8

8

0

WORKSHOPS:

65

390

244

146

beeldende focus

23

191

122

69

podiumkunst focus

40

181

114

67

film & nieuwe media focus

2

18

8

10

TOTAAL GEPROGRAMMEERD IN 2020 (uniek & uitvoeringen)

117

670

Waarvan programma dat doorging buiten de betovering:

** het project " De Deur Naar Waar"
(bestaande uit 4 verschillende
speurroutes in de wijken i.c.m. met
gratis af te halen Deur-bouwplaten
voor thuis) was ons het Covid-proof
alternatief voor de festivalcentra
binnen in de theaters. De 4
speuroutes zijn geannuleerd. De
bouwplaten zouden worden
uitgegeven in 23 verschillende
locaties, van theaters tot buurcentra,
waarvan 12 in het de wijken Centrum
/Transvaal /Schilderswijk; 7 in
stadsdeel Escamp, en 4 in overige
wijken. Ondanks de annulering van
het festival zijn deze platen alsnog via
18 locaties verspeid.
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Programma dat geannuleerd is tijdens de herfstvakantie
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Betoveringprogramma overgenomen door locatie
locatie
type
Filmhuis Den Haag
Workshop
Huis van het boek
Workshop
Kunstmuseum Den Haag
Workshop
De Nieuwe Regentes
Overig
Haags Hiphop Centrum
Workshop
Filmhuis Den Haag
Filmvoorstelling
Theater Dakota
voorstelling
KOO
Workshop
NME foundation
Workshop
Theater Dakota
Workshop
New Dance Center
Workshop
Filmhuis Den Haag 8x en Dakota 6x) Filmvoorstelling
Nest
Workshop
Filmhuis Den Haag
Filmvoorstelling
Theater Dakota
voorstelling
HNT Studio's
Workshop
Haags Hiphop Centrum
Workshop
KOO
Workshop
Filmhuis Den Haag
Filmvoorstelling
Haags Hiphop Centrum
Workshop
KOO
Workshop
Filmhuis Den Haag
Filmvoorstelling
Museum Beelden aan Zee
Workshop
KOO
Workshop
Haags Hiphop Centrum
Workshop
Filmhuis Den Haag
Filmvoorstelling
Theater Dakota
voorstelling
KOO
Workshop
Haags Hiphop Centrum
Workshop
Theaterschool Rabarber
Workshop
Theater Dakota
Workshop
theater De Vaillant
voorstelling
Theaterschool Rabarber
Workshop
Museumkwartier Internationale ZoneWorkshop
Mauritshuis
Workshop
Kooman's Poppentheater
voorstelling
NME foundation
Workshop
Haags Historisch Museum
Workshop
Theater aan het Spui
voorstelling
De Nieuwe Regentes
Workshop
Theaterschool Rabarber
Overig
HNT Studio's
Overig
Haags Hiphop Centrum
Workshop
Filmhuis Den Haag
Filmvoorstelling
basisscholen
Workshop
basisscholen
Workshop
NME foundation
Workshop
KOO
Workshop
Filmhuis Den Haag
Filmvoorstelling
Theater Dakota
Filmvoorstelling
Museon
Workshop
De Nieuwe Regentes
Workshop
Theater aan het Spui
voorstelling
KOO
Workshop
Theaterschool Rabarber
Overig
Theater Dakota
Workshop
Museum Bredius
Workshop
Theater Dakota
voorstelling
Theater Dakota
voorstelling
Panorama Mesdag
Workshop
KOO
Workshop
Theater Dakota
Workshop

uniek uitvoeringen
professionele voorstellingen:
Beeldtoveren - Animatie/Stop-motion
1
8
Blauwdruk, schilderen met licht en planten - Huis van het boek
1
6
Blauwe klei! (2 leeftijdgroepen) - Kunstmuseum Den Haag
1
6
Bouwplaat: De deur naar waar - Lotte Verweij
1
8
Breakdance - Haags Hiphop Centrum
1
4
Buurman & Buurman experimenteren er op los!
1
8
Buurmans Keukenparade - Plan d1
1
CAJON (8 t/m 12 - KOO
1
2
Dance4Kids & Dance4You- NME foundation
1
4
Dans je wijs! - Theater Dakota i.s.m. Maas Theater en Dans
1
1
DANS. DANS. DANS. - New Dance Center
1
3
De Elfkins: Een klein Bakfestijn
1
14
De ideale woning in de ideale wereld - Nest (Verwend Nest kunstlab) 1
2
De Minibioscoop doorlopend (korte films)
1
8
Diorama - Hanafubuki (BE)
1
3
Dit is mijn Tori - Het Nationale Theater
1
1
DJ - Haags Hiphop Centrum (4) & Museon (3)
1
4
DJEMBÉ (4 t/m 7) - KOO
1
4
Draken en Deuntjes
1
7
Drummen - Haags Hiphop Centrum
1
4
DWARSFLUIT (4 t/m 7) - KOO
1
2
Ella Bella Bingo
1
8
Experimenteer als een kunstenaar - museum Beelden aan Zee
1
3
GITAAR (4 t/m 7) - KOO
1
4
Graffiti op canvas - Haags Hiphop Centrum
1
8
Gruwelijke Rijmen
1
1
Hanina's Grote Kinderkletsshow - Studio de Bakkerij
1
2
HARP (8 t/m 12) - KOO
1
2
Hiphop dance - Haags Hiphop Centrum (4) & Museon (3)
1
4
Hoe word ik een astronaut - Rabarber
1
4
Jouw wereld in een doos! - Theater Dakota
1
3
Kleur beweegt jou! - Lonneke van Leth
1
1
Maak een voorstelling in één week - Rabarber
1
1
Maak je eigen Hologram - Kunstmuseum, Omniversum, Museon
1
16
Maurits Muis - Mauritshuis
1
7
Max de Mol - Kooman's Poppentheater
1
1
Musical4kids en Musical4you - NME foundation
1
6
Op reis door de werelden van Den Haag - Haags Historisch Museum 1
1
Pakketje Met - Theater Sonnevanck
1
8
Peuterdans - Sanne Kursten
1
3
Presentatie Workshoptract Rabarber & kinderen
1
1
Presentatie Workshoptraject HNTjong & kinderen
1
2
Rap - Haags Hiphop Centrum (4) & Museon (3)
1
4
Remi, alleen op de wereld
1
8
Schooltraject De deur naar Waar
1
56
Schooltraject Verdwijnkast
1
36
Song4Kids (4-8 jr) - NME Foundation
1
2
Speciaal: workshops muziek (kinderen met een verstandelijke beperking)
1 - KOO
3
Sune vs Sune
1
7
The Secret Garden
1
7
TrashUre Hunt avontuur - Museon i.s.m. TrashUre Hunt
1
12
Ukkieconcert - Ukkieconcertjes i.s.m. De Nieuwe Regentes
1
2
Vergeten Dieren & verloren zaken - Duda Paiva
1
2
VIOOL (4 t/m 7) - KOO
1
4
voorstelling amateur: Mijn opa de astronaut - Rabarber
1
14
Vrijheidsbeeld - La Cruz & Helweg
1
4
Wat vind jij het aller allerlekkerst? - Museum Bredius i.s.m. Elsje Drewes1
2
Wijzer - Maas theater en dans
1
1
Wolk - 4hoog (BE)
1
4
Wonen in het Panorama - Panorama Mesdag i.s.m. Hanna de Haan
1
2
ZANG (4 t/m 7) - KOO
1
2
Zweef! - Theater Dakota
1
2
TOTAAL

62

360
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De voorstellingen:

professionele voorstellingen:
(Straattheater) Animatroniek
(Straattheater) Be Flat - Ludo en Arsène (BE)
(Straattheater) Hamsterrad
(Straattheater) Rimski (UK)
(Straattheater) Sterke man
1,2,3,4, poppetje van papier - De Grote Haay & 2-ater Producties
1001 Nachten Muziekfeest - Voor en door kinderen
A.Vontura en de T.E.I.T Machine - Daan Draait
Ali & Nino - De Witte Raaf i.s.m Theater Zuidplein
Alice in Wonderland - Mariska Simon
Bruno - Griet Herssens (BE)
Buurmans Keukenparade - Plan dDe 3 biggetjes - Koekla
De Grote Waarom Show - Theatergroep Winterberg
De Tantes - De Toneelmakerij
Diorama - Hanafubuki (BE)
Do-re-mi-ka-do - De Stilte
Er was weer... Doornroosje - TG Think
Fantasiedier - Daan Draait
Hanina's Grote Kinderkletsshow - Studio de Bakkerij
Kleur beweegt jou! - Lonneke van Leth
Klimaatpiraat - Studio ExP / Charlie Duran
Max de Mol - Kooman's Poppentheater
Over een kleine mol (…) - Meneer Monster
Pakketje Met - Theater Sonnevanck
Radman - Het Zuidelijk Toneel i.s.m. Schippers en van Gucht
Robbie & Roef - 2-ater producties
Sol Bémol - Dirque & Fien (BE)
Tori - HNTjong
Vergeten Dieren & verloren zaken - Duda Paiva
Verloren dingen - Het Filiaal
Wijzer - Maas theater en dans
Wolk - 4hoog (BE)

uniek aantal

Betovering
programma
overgenomen
door locatie

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
4
1
2
2
4
6
3
2
2
2
9
2
8
1
2
2
6
1
2
8
42
3
2
2
2
2
1
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3
0
0
0
2
1
0
1
0
8
0
0
0
0
2
0
1
4

5
5
5
5
5
4
1
2
2
4
6
2
2
2
2
6
2
8
1
0
1
6
0
2
0
42
3
2
2
0
2
0
0

totaal

33

152

23

129

geannuleerd

Films - alles ging door, geen annuleringen
uniek
Film: Buurman & Buurman experimenteren er op los!
1
Film: De Minibioscoop doorlopend (korte films)
1
Film: Draken en Deuntjes
1
Film: Ella Bella Bingo
1
Film: Gruwelijke Rijmen
1
Film: Sune vs Sune
1
Film: Remi, alleen op de wereld
1
Film: De Elfkins: Een klein Bakfestijn
1
Film: The Secret Garden
1

aantal

Betovering
programma
overgenomen
door locatie

8
8
7
8
1
7
8
14
7

8
8
7
8
1
7
8
14
7

0
0
0
0
0
0
0
0
0

totalen

68

68

0

9

geannuleerd

Films en overige activiteiten

Betovering
programma
overgenomen
door locatie
geannuleerd

Activiteit:
Bouwplaat: De deur naar waar - Lotte Verweij
Culturele Spelen: manifestatie Druilorgel - Artemis & kinderen
Culturele Spelen: Verdwijnkast - Maastd & kinderen
Presentatie Workshoptract Rabarber & kinderen
Presentatie Workshoptraject HNTjong & kinderen
Speurroute De deur naar waar (Leyweg)
Speurroute De deur naar waar (Moerwijk)
Speurroute De deur naar waar (Schilderwijk)
Speurroute De deur naar waar (Transvaal)
voorstelling amateur: Mijn opa de astronaut - Rabarber

uniek
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

aantal
8
1
2
1
2
8
8
8
8
14

8
0
0
1
2
0

0
1
2
0
0
8

0
0
14

8
8
0

totaal

10

60

25

35

0

8

32

De workshops:
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Bijlage 2 - Programma Bereik Bijzonder Gewenst Publiek
– Iedereen welkom @ De Betovering1.

De wijken in tijdens Covid-19

Als organisatie hadden we al snel besloten dat we ook ten tijde van de pandemie van betekenis willen zijn. Juist in deze
moeilijke tijd, waarin kwetsbare gezinnen genoodzaakt thuis zitten met weinig perspectief, is het van extra groot belang
dat wij hen ook dit jaar een programma kunnen aanbieden. Het zijn juist deze tijden waarin dit soort initiatieven
makkelijk sneuvelen en als organisatie hebben we dan ook besloten om ons programma hoe groot of klein door te
zetten in de wijken. Ondanks dat het festival dit jaar geen doorgang heeft kunnen vinden, delen we met trots zowel de
onderdelen die doorgang hebben kunnen vinden als de onderdelen die we hebben moeten annuleren.
We hebben dit jaar mogen samenwerken met de volgende organisaties in de wijken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Samsam
De Mussen
Stadsboerderij Woelige Stal
Mandelaplein
Bibliotheek Schilderswijk
Bibliotheek Transvaal
Theater de Vaillant
Stek de Paardenberg
Theater Dakota
Wijkcentrum Wateringse Veld
Wijkcentrum Escampade
Wijkcentrum Bouwlust
Wijkcentrum Vrederust

14. Stadsdeel Escamp
15. Stek Kinderwinkel
16. BSO Dion Dak
17. Bibliotheek Wateringse Veld
18. Bibliotheek Escamp
19. Vadercentrum Adam
20. Sportcentrum Oranjeplein
21. Dak Sion (Moerwijk)
22. Marcuskerk
232. Wijkcentrum Moerwijk
24. P. Oosterleeschool
25. Werkgever Sportclubs Den Haag
26. Wijkbussen Escamp

2. Vergroten van de zichtbaarheid in de wijken voorafgaand aan het festival
Voorgaande jaren waren we standaard aanwezig op diverse bijeenkomsten en wijkfestivals voorafgaande aan ons eigen
festival. Hierdoor konden we al in een vroeg stadium kennis maken met de doelgroep en vice versa. Helaas konden
deze evenementen in de wijken geen doorgang vinden dit jaar. We hebben daarom, naast online aanwezigheid bij
wijkberaden e.d., extra energie gestoken in onze online zichtbaarheid bij de partners in de wijk. Het programma van De
Betovering is in verschillende nieuwsbrieven van wijkcentra, welzijnsorganisaties en bibliotheken terecht gekomen en
op die manier door de wijken verspreid. Daarnaast hebben de meeste wijkcentra promotiemateriaal ontvangen, zoals
een stapel flyers en posters die ze konden ophangen.
Daarnaast hebben we op verzoek maatwerk in de wijk geleverd. Bijvoorbeeld voor Stek Kinderwinkel in Moerwijk. Ze
hebben uiteindelijk met 30 kinderen deelgenomen aan de activiteiten in Theater Dakota: 2 voorstellingen (Wijzer –
Maas Theater & Dans & Film: The Secret Garden) en 2 workshops (Workshop Vrijheidsbeeld & Dans je Wijs!) op
maandag 19 oktober en dinsdag 20 oktober. De Betovering heeft wijkbussen ingezet die het bezoek verder konden
faciliteren.

3. Programma
Het is belangrijk dat er ook in de verschillende wijken kwalitatief sterke programmering te vinden is, die bereikbaar en
betaalbaar is. Met het Programma Bereik Bijzonder Gewenst Publiek helpen we diverse groepen om in hun eigen wijk
of juist ook daarbuiten activiteiten van De Betovering bezoeken. Ieder jaar programmeren we bijvoorbeeld ook
voorstellingen in 14 wijkbibliotheken in Den Haag en in het Vadercentrum in Laak. Deze voorstellingen worden gratis
aangeboden aan het publiek. Onze programmeur kiest 2 of 3 voorstellingen uit die geschikt zijn voor de bibliotheken en
iedere bibliotheek kiest vervolgens welke van deze voorstellingen zij graag in hun bibliotheek willen neerzetten die
goed bij hun publiek aansluit. Dit jaar zijn de voorstellingen ‘Robbie & Roef’, ‘Er was weer… Doornroosje’ en van Daan
Draait de voorstellingen ‘Fantasiedier’ en ‘A. Vontura en de T.E.I.T. Machine’. Met de voorstellingen in de bibliotheken
en het Vadercentrum willen we toegankelijkheid van ons festival voor het publiek vergroten. We brengen met deze
voorstellingen het theater dicht bij huis, omdat de voorstellingen plaatsvinden in de bibliotheken in de wijken van Den
Haag en doordat de toegang gratis is, neemt dit een drempel voor veel mensen weg.
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Helaas moesten met de maatregelen die vlak voor de start van het festival van kracht gingen, de activiteiten van de
bibliotheken geannuleerd worden. Dit jaar lag de nadruk van het gratis toegankelijke project ‘De deur naar waar’ op de
wijken Schilderswijk, Transvaal en het Stadsdeel Escamp. De speurtocht is verplaatst naar volgend jaar. De verspreiding
van de bouwplaten is bij veel wijkcentra, bibliotheken en theaters wél doorgegaan.

Escamp
Door een financiële bijdrage van Stadsdeel Escamp kunnen we de omvang en kwaliteit van het programma in dat
stadsdeel op een hoger plan tillen dan in de andere wijken. Theater Dakota is al jaren een partner van De Betovering en
daarnaast trekken we ook samen op als het gaat om bereik bijzonder gewenst publiek. De Betovering zoekt, met het
extra budget van het stadsdeel, naar passende programmering zoals voorstellingen en steeds vaker ook passende
workshops. Deze spelen zich veelal af in Theater Dakota, maar ook daarbuiten. We bieden voorstellingen aan waarvan
wij denken dat deze het beste passen bij het theater en de wijk. We maken daarin verschillende keuzes zoals het
programmeren van een voorstelling of workshop met een laagdrempelig thema zoals Buurmans Keukenparade van Plan
d- maar ook voorstellingen die meer de diverse gemeenschappen aanspreken, zoals dit jaar bij Hanina’s Grote
Kinderkletsshow van Studio de Bakkerij. Vaak wisselen we af met een grotere internationale voorstelling die normaliter
niet zo snel in een wijktheater zal worden geprogrammeerd zoals Wolk van 4hoog (BE).
Helweg & La Cruz zijn geen onbekenden voor het festival en inmiddels ook niet meer in Escamp. Dit jaar boden
de kunstenaars een workshop Vrijheidsbeeld maken aan. In eerste instantie zouden ze twee dagen bij Theater Dakota
op het plein staan om daarna af te reizen naar Wijkcentrum Escampade en Wateringse Veld. Vanwege covid-19 heeft
Wateringse Veld helaas de workshop moeten annuleren. Helweg & La Cruz konden gelukkig weer terecht bij Theater
Dakota.
Theater Dakota biedt op eigen initiatief ook enkele activiteiten rondom de voorstellingen. Vaak worden die
activiteiten voor een lage toegangsprijs of geheel gratis aangeboden. Ondanks dat het festival is geannuleerd heeft
Theater Dakota alle onderdelen laten doorgaan op eigen voet. Ze konden en mochten geheel volgens de RIVM
richtlijnen het programma laten plaatsvinden.

Programma Theater Dakota 2020
Voorstellingen
Hanina’s Kinderkletsshow - Hanina Ajarai & Studio de Bakkerij (2 voorstellingen, 21 okt)
Wolk – 4hoog (BE) (4 voorstellingen, 20 & 21 okt 2020)
Wijzer – Maas Theater & Dans (1 voorstelling, 19 okt 2020)
Diorama – Hanafubuki (BE) (3 voorstellingen, 22 okt 2020)
Buurmans keukenparade – Plan D- (1 voorstelling, 18 okt 2020)
De Elfkins: Een klein bakfestijn (8 voorstellingen, 17 t/m 24 oktober 2020)
The Secret Garden (8 voorstellingen 17 t/m 24 oktober 2020)

Uitvoeringen
2
4
1
3
1
8
8

Workshops
Vrijheidsbeeld - La Cruz & Helweg (4 workshops, 19, 20, 21 & 22 oktober 2020)
Zweef! – Theater Dakota (2 workshops, 20 oktober 2020)
Dans je wijs! – Theater Dakota i.s.m. Maas Theater en Dans (2 workshops, 19 oktober 2020)
Jouw wereld in een doos – Theater Dakota (2 workshops, 22 oktober 2020)
De Deur naar Waar bouwpakket – Lotte Verweij (17 t/m 24 oktober 2020)
Overige activiteiten: Elfkin koek versieren en stempelen op het grote Betoveringdoek.

4
2
2
2
8
8

ESCAMP
GING DOOR
GING DOOR

GING DOOR
VERPLAATST

verspreiding van Bouwpakketjes bij diverse wijkcentra, bibliotheken en theaters in de wijk.
In stadsdeel Escamp heeft bij Theater Dakota een 8 daags programma plaatsgevonden. Het programma van 36
activiteiten is door middel van co-programmering ontstaan en is na de annulering van het festival volledig
overgedragen aan Theater Dakota. Het programma bestond uit 6 voorstellingen waarvan 4 Nederlandse en 2 Vlaamse
voorstellingen en 5 workshops. De workshop Vrijheidsbeeld heeft ook plaatsgevonden bij Wijkcentrum Escampade
onder de noemer Theater Dakota op locatie. Voor De Kinderwinkel heeft Theater Dakota nog op het laatste moment
een extra workshop kunnen programmeren.

Workshop Vrijheidsbeeld bij Wijkcentrum Escampade (Servicepunt XL Mooi Welzijn).
Workshop Vrijheidsbeeld bij Wijkcentrum Wateringse Veld Servicepunt XL Mooi Welzijn). De workshop
is verplaatst naar Theater Dakota.
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Vervolg ESCAMP
GING DOOR

GEANNULEERD:
GEANNULEERD:
GEANNULEERD:
GEANNULEERD:

De Kinderwinkel in Moerwijk heeft met 30 kinderen deelgenomen aan de activiteiten in Theater Dakota:
2 voorstellingen (Wijzer – Maas Theater & Dans & Film: The Secret Garden en 2 workshops (Workshop
Vrijheidsbeeld & Dans je Wijs!) op maandag 19 oktober en dinsdag 20 oktober.
De Deur naar waar speurroutes Morgenstond en Moerwijk
Animatie workshop van Filmhuis Den Haag bij De Kinderwinkel in Moerwijk.
Voorstelling Er was weer… Doornroosje in de bibliotheek
Dansworkshop Cruyff Court ADO Den Haag

3. Extra programmering in de wijken buiten het officiële festivalprogramma om.
Incidenteel organiseren we extra aanbod tijdens het festival voor een specifieke doelgroep, buiten het officiële
festivalprogramma om. Dat waren dit jaar:

Dansworkshop i.s.m. SWSDH
In samenwerking met Werkgever Sportclubs Den Haag SWSDH hebben we 3 workshops, waarvan twee in de
Schilderswijk en een in Escamp, georganiseerd. Deze workshops waren gratis toegankelijk en vonden plaats in de
buitenlucht onder begeleiding van professionele danscoaches. De wijkcentra konden zich via de Betovering aanmelden
maar ook voor passanten was er plek gereserveerd. Aanmelden was niet verplicht. De strekking was om de workshops
zo toegankelijk mogelijk te houden. Helaas hebben we de activiteiten vanwege Covid-19 moeten annuleren.

Filmworkshop i.s.m. Filmhuis Den Haag
Samen met het Filmhuis Den Haag wilde De Betovering gratis workshops aanbieden in de stadsdelen Escamp en
Centrum. Het Filmhuis had een aantal workshops klaarliggen die ze op locatie konden aanbieden, zoals een workshop in
animatie. Verschillende buurthuizen waren enthousiast om de workshop bij hen in huis te hebben. Uiteindelijk is alleen
de workshop in De Paardenberg in Transvaal doorgegaan, maar die waren zeer enthousiast. Helaas is op het laatste
moment de animatieworkshop bij Stek Kinderwinkel geannuleerd. We willen kijken of we volgend jaar weer workshops
in de wijken op locatie kunnen aanbieden om de drempels voor kinderen nog meer te verlagen. Hopelijk zijn meerdere
culturele instellingen hier dan ook enthousiast voor om samen met ons in de wijken aan te bieden.

4. Iedereen welkom in wijken 2021
Momenteel zijn we bezig met het hervormen van onze strategie als het aankomt op het bereiken van partners en
publiek, de programmering en de nu nog tijdelijke positie van het festival binnen de wijken. We zoeken naar een
manier waarop we onze partners meer kunnen betrekken bij onder andere het programmeren in de wijken en het
bereiken van publiek. We streven naar een duurzamere relatie met de partners binnen de stadsdelen en willen onszelf
verzekeren van een vaste positie i.p.v. een tijdelijke. Hierdoor kunnen de organisaties in de wijken ons makkelijker
vinden en kunnen we beter samenwerken om een programma neer te zetten dat voldoet aan de wensen van onze
doelgroepen in de wijken. De functie van projectleider zullen we binnen het kernteam blijven vervullen, zodat we
makkelijker kunnen schakelen met partners als het gaat om het programmeren van toegankelijke en diverse
voorstellingen en workshops.

6. Toegankelijkheid
Toegankelijkheid van locaties:
We toetsen en controleren de toegankelijkheid van de locaties: veel locaties hebben aanpassingen voor kinderen met
een beperking. Bij ieder programmaonderdeel van de betovering is vermeld welke aanpassingen de locatie biedt, zoals:
rolstoeltoiletten, reliëftegels of de wijze waarop hulphonden gefaciliteerd worden.

Auditieve beperking
Onder de menuknop “Weinig Woorden” in het programmaoverzicht staan alle voorstellingen die visueel aantrekkelijk
zijn en waarin het gesproken woord niet zo belangrijk is, bijvoorbeeld met objecten en projecties, dans of circus. Via
onze website maar ook via gerichte nieuwsbrieven aan sleutel organisaties bieden we de mogelijkheid aan om een tolk
in te zetten bij een voorstelling of workshop. In samenwerking met HNTonbeperkt boden we het 5-daags
workshoptraject inclusief de voorstelling Tori aan met tolk voor dove en slechthorende kinderen.
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Deze voorstellingen lenen zich ook voor kinderen die de Nederlandse taal nog aan het leren zijn én voor kinderen met
en taalstoornis. Laatst genoemde doelroep proberen we onder andere via speciaal onderwijs van Kentalis te bereiken.

Visuele beperking
Voor ouders en kinderen met een ernstigere visuele beperking kunnen we programma’s op maat maken met
vertelvoorstellingen, de concerten en de muziek/dans workshops. Deze hebben we nog niet onder een aparte
menuknop op de website onder gebracht, al dan niet met ingesproken gedeeltes, omdat daar nog meer onderzoek naar
nodig is om te weten wat er nodig is voor deze doelgroep.

Prikkelgevoelig
Voor alle kinderen die sneller last hebben van prikkels, ook kinderen met een bepaalde vorm van autisme of
AD(H)D.AD(h)D zijn er aangepaste uitvoeringen van voorstellingen, de zogeheten relax performances.
Deze uitvoeringen waar knallen en lichteffecten uit zijn gehaald worden omlijst met prikkelarme plekken waar de
kinderen zich kunnen terugtrekken. De kinderen mogen, indien nodig, ook weg van de drukte, op een rustige plek
wachten tot de aanvang van een voorstelling. Tijdens de voorstelling mogen ze te allen tijde de zaal verlaten. Om die
reden is het zaallicht altijd een klein beetje aan en is de zaalwacht en het gezelschap op de hoogte gesteld.
Om verrassingen bij deze kinderen te voorkomen, zijn er speciale fotoboekjes gemaakt om het bezoek goed te kunnen
voorbereiden. Ieder jaar komen daar nieuwe boekjes bij, zoals deze editie die van Filmhuis Den Haag die speciaal voor
De Betovering voor eerst relaxte uitvoeringen van films is gaan programmeren. Ook nieuw zijn de gehoorbeschermingkoptelefoons voor de kinderen die geen noise-cancelling koptelefoon bezitten of deze van huis zijn vergeten.

Verstandelijke beperking
Al jaren werkt De Betovering samen met Middin om haar festivalteam te complimenteren met teamleden met een
verstandelijke of meervoudige beperking. Dit jaar heeft de organisatie Possibilize, die talent met beperking koppelt aan
stageplekken binnen de culturele sector, met veel enthousiasme zich daarbij aangesloten. De speciale muziekworkshopdag voor kinderen met een verstandelijke beperking in KOO is los van het festival wel door gegaan. Het
aanbieden van dit soort workshops is nieuwe voor de betovering en we zijn erg tevreden over de samenwerking met
KOO. Idealiter hadden we ook een voorstelling gespeeld door acteurs met en zonder verstandelijk beperking op de
vloer – geprogrammeerd, maar daarvan was al in een eerder stadium duidelijk dat het niet door kon gaan. We zullen
dit project verder gaan op- en aanpakken vanaf 2021

Overzicht programmering toegankelijkheid
Inclusie:
GING DOOR
GING DOOR
GING DOOR
GING DOOR
GEANNULEERD
GEANNULEERD
GEANNULEERD

GEANNULEERD

KOO gaat speciaal workshops aanbieden voor kinderen met een beperking
HNT atelier workshoptraject is toegankelijk voor kinderen met een auditieve beperking, een tolk is aanwezig
Nieuw: Filmhuis heeft 6 dagen lang een relaxte uitvoering, ook van 6 verschillende films in leeftijdscategorieën 3
t/m 9+
Fotoboekjes theaters zijn vernieuwd plus er is 1 nieuwe gemaakt voor het Filmhuis, voor de kinderen die zich
goed op een bezoek moeten kunnen voorbereiden.
4 x Prikkelarme zones konden niet doorgaan (Korzo, Dakota, Filmhuis en Spui)
4 X Relaxte uitvoeringen van de voorstellingen konden niet doorgaan:
2 X Diorama, 1 X Do-Re-Mi-Ka-Do en 1 x Wolk
Gesprekken met Theater Stap zijn in een voorstadium gestopt omdat het al snel duidelijk was dat voorstellingen
met zeer kwetsbare mensen, zoals in dit geval mensen met een verstandelijke beperking op de vloer niet door
konden gaan.
Vrijwilligers met verstandelijke beperking. Is nog tot een week voor het festival geprobeerd.

Diversiteit:
GING DOOR
GEANULEERD/
GING DOOR
GEANNULEERD

Halina’s s kletsshow in Escamp Dakota
De Vaillant ging 3 dagen deelnemen met Nansi i.p.v. 1 dag. Er is wel een workshop i.s.m. Art-s-Cool en een
dansvoorstelling doorgegaan in de Vaillant.
dansvoorstelling met twee dansers van boven de 60 jaar ivm kwetsbare doelgroep in het centrum
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Bijlage 3 - Verantwoording programmering straattheater 2020
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. De kunst van het verbeelden moet voor iedereen bereikbaar zijn.
Niet alleen binnen de theaterzalen of musea maar ook buiten op straat
waar de drempel om eens dichterbij een kijkje te gaan nemen
automatisch lager ligt dan achter de deur van een instelling. Sinds 2013
organiseren we samen met onze partners een straattheater programma in
de binnenstad, op de Grote Markt en al langer op het Spuipleintje. Zowel
Nederlandse als internationale acts verrassen en verwonderen
winkelende families tijdens De Betovering in de herfstvakantie in Den
Haag.
Samen met Stichting Marketing Haagse Binnenstad zijn we
verantwoordelijk voor de straattheater acts in het winkelgebied, op de
Grote Markt programmeren we in samenwerking met Stichting Popdistrict
interactieve installaties en het Spuipleintje staat symbool als feestelijke
interactieve entree naar het festivalcentrum in Theater aan het Spui.

Straattheater tijdens Covid-19
Dit jaar liep het anders. Helaas hebben we met pijn in ons hart het festival moeten annuleren. Met de opdracht om
geen theaterfestivals te organiseren, niet de randen van de maatregelen op te zoeken én verkeersbewegingen en
sociale contacten te beperken, vonden wij het niet verantwoord om bezoekers te activeren om in ruim éen week naar
500 diverse culturele activiteiten te gaan. Ook buiten op straat konden wij de veiligheid van ons publiek niet
garanderen. Juist het verrassende en spontane karakter van het straattheater vormde dit jaar een extra risico. Naast
het reguliere winkelend publiek trekken we namelijk extra publiek aan wat gericht opzoek gaat het straattheater. Niet
alleen de veiligheid van het publiek staat hiermee op het spel maar ook dat van de acts. In overleg met de gemeente,
het bestuur en Stichting Marketing Haagse Binnenstad besloten we het straattheater programma te annuleren.

Partners
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.
Stichting Marketing Haagse Binnenstad
Het straattheater programma realiseren we in samenwerking met onze partner Stichting Marketing Haagse Binnenstad
(SMHB) 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.
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Dit jaar liep dat uiteraard anders en met name omdat pas te laat duidelijk werd hoeveel financiële ruimte er was om
het programma te realiseren. SMHB kreeg lang geen duidelijkheid van de financiers (de winkeliers) wat er voor zorgde
dat we achter liepen met het programmeren van acts. Ook de aanvraag voor de vergunning waar dit extra druk op
stond liep vertraging op.
We hebben tot het laatste moment toegewerkt naar een mooi programma maar we hadden realistischer moeten zijn
met name als het ging om de haalbaarheid. We hadden vroegtijdiger een stap terug moeten doen wat inhoudt: of een
simpeler programma of ons helemaal terugtrekken. Maar juist in deze tijd wil je iets doen voor de stad en dat maakte
het voor SMHB en voor De Betovering heel lastig. Afhankelijk van hoe De Betovering volgend jaar het festival gaat
vormgeven hebben we afgesproken, dat ondanks onze drive om een zo bijzonder mogelijk programma neer te zetten,
we de haalbaarheid beter in de gaten houden. Kortom we moeten stevigere afspraken maken anders brengen we de
planning in gevaar en daarmee het festival.
Stichting Popdistrict – Grote Markt
Popdistrict is al een aantal jaren een partner in het coproduceren van straattheater op de Grote Markt. De Betovering is
verantwoordelijk voor de programmering en publiciteit en de Grote Markt is productioneel verantwoordelijk en draagt
50% van de kosten bij aan de programmering. Stichting Popdistrict gaf reeds in april aan niet als partner te kunnen
optrekken omdat het financieel gezien te onzekere tijden waren. Praktisch gezien werd het ook lastig omdat door de
richtlijnen binnen de horeca er te weinig ruimte over bleef buiten op het terras waar we normaliter de installatie-act
plaatsen. We zullen voor 2021 opnieuw de mogelijkheden bekijken om samen een programma te realiseren op de
Grote Markt.
Stichting Spuiplein
Stichting Spuiplein draagt samen met Het Nationaal Theater financieel bij aan de activiteiten en installaties op het
Spuipleintje. Met oog op het hiermee creëren van te grote publieksstromen voor de deur van een theater hebben we
ervoor gekozen geen festivalcentrum te organiseren en daarbij de additionele programmering op het Spuipleintje ook
achterwege te laten. We hopen voor volgend jaar weer samen iets moois neer te kunnen zetten.

Programmering
De aanloop naar de programmering verliep moeizamer dan de voorgaande jaren. We konden dit jaar geen festivals live
bezoeken die normaal een grote bron van inspiratie zijn voor het straattheater programma. Wel konden we online
putten uit ons netwerk en hebben veel gekeken naar het vroegere aanbod van onze collega- festivals, met name uit
België, het land dat grotere straattheater- en buiten festivals organiseert.
Het was enerzijds lastig in te schatten wat de mogelijkheden zouden zijn in de binnenstad, wanneer we daar
duidelijkheid over zouden krijgen en of de beperkingen zouden aanhouden tot aan het festival. En daarmee hebben we
het niet alleen over de beperkingen die gelden in de Haagse binnenstad maar ook de soms net andere maatregelen
geldend voor gezelschappen uit België en Engeland. Anderzijds zaten we financieel gezien langer in onzekerheid dan we
gewend zijn omdat SMHB lange tijd geen duidelijkheid kreeg over hoeveel financiële ruimte er zat bij de winkeliers die
gezamenlijk ieder jaar 50% bijdragen aan de programmering. Door het ‘slechte seizoen’ vanwege de pandemie stelden
zij zich afwachtender op.
In de zomer kregen we ook te maken met de reisbeperkingen vanuit België en het Verenigd Koninkrijk waardoor we ons
genoodzaakt voelden om Nederlandse schaduwprogrammering in te schakelen.
Publicitair lag er ook een uitdaging dit jaar. We mochten geen publiciteit maken voorafgaand aan het festival omdat we
geen extra publiek mochten trekken naar de binnenstad. Naarmate het festival dichterbij kwam concludeerden we dat
de weekenddagen in de binnenstad te druk zouden zijn om er veilig het straattheater te kunnen programmeren.
Besloten werd dat het straattheater zich enkel nog zou focussen op de rustigere dagen en momenten zoals
bijvoorbeeld gedurende de ochtenden.
We hebben ons gedurende het proces zo flexibel mogelijk opgesteld en waar mogelijk mee te veren met de
aangescherpte beperkingen, de richtlijnen en de opgelopen vertraging. Ondanks onze veerkracht en aanpassingen
hebben we uiteindelijk het straattheater moeten annuleren. Dat is uiteraard heel spijtig maar bovenal staat de
veiligheid van het winkelend publiek, onze bezoekers, de gezelschappen en de medewerkers altijd voorop.
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De volgende acts stonden gepland voor De Betovering 2020:
1. Exoot – Animatroniek - van dezelfde maker als waar wij eerder Scubabianchi en Ami6 tijdens de Betovering
hebben geprogrammeerd. Een nieuw project, van afstand, tussen het publiek door bestuurbaar, komt dit dier
boven de mensen uit. Een verwonderend beeld in de wat smallere winkelstraten. Met nog te ontwikkelen
special effects wordt de interactie met het publiek geoptimaliseerd.
2. Be Flat - Ludo & Arsene - 'Ludo & Arsène' is een acrobatisch duo dat zich verplaatst over door de stad. Ze
zijn op weg naar een belangrijke opdracht maar worden continu afgeleid door de het publiek.
3. Murikamification – Arch8 – een dansparcours door de binnenstad, vaak met een participerende rol voor het
publiek.
4. Rimski’s Piano – Rimski - deze muzikant fietst door de straten en verwondert omstanders. In afwisseling
neemt hij ook een fietsende Contra bassist mee op zijn tocht door de binnenstad.
5. De Sterke man – Cirq - af en toe laten we onze Sterke Man naar buiten, weliswaar nooit zonder toezicht van
zijn vrouw. Af en toe mag hij er eens uit om een lange rij karretjes met joelende kindjes voort te trekken.
6. Hamsterrad – Actic - het hamsterrad voor mensen is een interactieve stroomopwekkende installatie. Vooraf
kiezen deelnemers hun favoriete LP uit de verschillende platenbakken en leggen deze op een platenspeler.
Mensen rennen of lopen vervolgens rond in een groot hamsterrad en wekken zo stroom voor de platenspeler
op om hun eigen muziek te draaien. Maar zorg wel voor het juiste tempo anders gaat de muziek te snel of te
langzaam. Geschikt voor kleine en grote kinderen…
We blijven in gesprek met bovenstaande acts om te kijken of we ze kunnen verplaatsen naar de volgende editie, al dan
niet in de binnenstad. De meeste acts hebben aangegeven graag terug te komen tijdens de editie van 2021.
Vergunning
Stichting Marketing Haagse Binnenstad heeft net als voorgaan de jaren DB evenementen de opdracht gegeven om de
vergunning aan te vragen. Dat was dit jaar een extra uitdaging vanwege de gestelde Covid-19 richtlijnen en daarmee
ook de noodzaak van de 1,5 meter afstand. Uiteindelijk is het proces van aanvragen gestaakt omdat we genoodzaakt
waren het programma onderdeel straattheater te annuleren.
Duurzaamheid
Bij het plannen en opteren van de straatacts houden we zoveel mogelijk rekening met één van onze doelstellingen om
het festival te verduurzamen. Om die reden is er gekozen voor zoveel mogelijk acts op relatief korte afstand in
Nederland en België en 1 act uit het Verenigd Koninkrijk, zodat ze allemaal met de auto of trein zouden kunnen komen.
Er is tevens gekeken naar het energieverbruik van de acts zelf en daarbij hebben we gekozen voor de acts die niet of
nauwelijks stroom verbruiken.
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Bijlage 4 - 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 continu 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 2021-2024 opgesteld en ingediend bij de gemeente. In 2020 is door de
gemeente voor de periode 2021-2024 opnieuw subsidie toegekend. Voor 2021 bedraagt de subsidie € 172.000. De
toekenning kwam na een positief advies van de Adviescommissie op het ingediende beleidsplan 2021-2024.
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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:
•
De realisatie van de doelstellingen;
•
De strategie, identiteit en continuïteit;
•
De verhouding met de gemeente en overige partners;
•
De dialoog met de interne en externe belanghebbenden;
•
De naleving van wet- en regelgeving inclusief subsidievoorwaarden;
•
De bedrijfsvoering, het risicobeheer en het zakelijke beleid.
Het bestuur bespreekt jaarlijks de te onderscheiden risico’s met aandachtspunten voor:
•
Imago
•
Organisatorisch
•
Financieel
•
Juridisch
•
Politiek
•
Bestuurlijk
•
Continuïteit
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

2023

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 2020 waren er geen mutaties in het bestuur.
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Bijlage 5 - Culturele diversiteit
Naleving code Culturele diversiteit Betovering
In dit jaarverslag is op diverse plaatsen de diversiteit in onze activiteiten besproken. Ondanks dat het festival niet is
doorgegaan in 2020, hebben we bij het programmeren en organiseren van het festival ons wel gehouden aan de code
Culturele Diversiteit. Samenvattend kan de naleving van de code door De Betovering als volgt worden samengevat:

Programma
Hoge kwaliteit is een kernwaarde van de Betovering. Wij zijn ervan overtuigd dat divers programmeren ons festival
verrijkt en de kwaliteit ten goede komt. Onder diversiteit verstaan wij dat het festival een open houding heeft, onze
programmering een weerspiegeling is van de culturele diversiteit van de stad en dat wij een plek geven aan
perspectieven en verhalen van gemarginaliseerde en geminoritiseerde stemmen en makers. Het afgelopen jaar wisten
we ruimte te reserveren voor voorstellingen die dit doel dienen."

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 (door Corona alleen uit België) 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 zijn de internationale voorstellingen ook interessant voor hen
die de Nederlandse taal (nog) niet beheersen; migranten, expats en ook slechthorenden.
Ook de lage entreeprijzen (veelal 7,50 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. Daarnaast zijn twee van de zes bestuursleden vrouwen.

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 6 - Duurzaamheid
In het najaar van 2019 heeft De Betovering zich aangesloten bij de Duurzaamheidskring voor Haagse Evenementen en
Festivals, georganiseerd door de Gemeente Den Haag en Green Events. De evenementenbranche groeit in Den Haag en
heeft een grote achterban die veelal positief tegenover verduurzaming staat en op die manier veel andere inwoners
kan inspireren op het vlak van duurzaamheid. De gemeente Den Haag heeft al meerdere branches ondersteund bij het
verduurzamen van de bedrijfsvoering, zoals strandondernemers, hotels, horeca, theaters en musea. Omdat deze
ondernemers veel dezelfde leveranciers en stakeholders gebruiken als de evenementenbranche, kan er een grotere
positieve impact op de hele stad Den Haag gemaakt worden door deze branche ook te verduurzamen. Dit is een doel
waar De Betovering zich graag bij aansluit.
Als festival zet De Betovering zich in voor de kinderen in Den Haag en het is daarom vanzelfsprekend dat wij ons ook
inzetten voor hun toekomst door op een verantwoorde manier om te gaan met onze aarde en hoe wij deze voor
komende generaties achter laten.
De duurzaamheidskring is een projectvorm waarbij twaalf grote evenementen en festivals in Den Haag drie jaar lang
vrijwillig werken aan het verduurzamen van hun bedrijfsvoering, waarbij ze onderling kennis en ervaringen uitwisselen.
Hieruit is in oktober 2020 het Strategiedocument Duurzaamheidskring Evenementen en Festivals Den Haag gekomen. In
dit document is een gezamenlijke strategie en ambitie opgesteld waarbij een intentieverklaring is gegeven om hier de
komende jaren aan te werken. Daarnaast heeft De Betovering in 2020 ook persoonlijke doelstellingen opgesteld .

Samen met de duurzaamheidskring werk De Betovering tot en met 2023 aan de volgende doelen:
1. Energietransitie
Den Haag heeft als ambitie om in 2030 CO2 neutraal te zijn. Festivals dragen hier een steentje aan bij door over drie
jaar geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken op de Haagse evenementen.
Voor De Betovering betekent dit dat wij gaan inventariseren hoeveel energie onze locatiepartners gebruiken (die
aan de duurzaamheidskring voor theaters en musea hebben deelgenomen), energiezuinige apparatuur
aanschaffen/huren, groene stroom op kantoor, duurzame energie voor het straattheater en een pamflet voor onze
locatiepartners dat we hopen dat zij ons steunen in onze groene ambities.
2. Mobiliteit
Het verkeer is een grote vervuiler van de lucht, Den Haag wil daarom graag over 20 jaar een aantrekkelijke stad zijn
die uitnodigt voor wandelen en fietsen. De openbare ruimte wordt dusdanig ingericht zodat schone
vervoersmiddelen de ruimte kunnen delen met de wandelaars en fietsers. Het doel van de Haagse festivals en
evenementen is om in drie jaar tijd het overgrote deel van het vervoer van bezoekers, leveranciers, crew en
artiesten fossielvrij te maken.
Festivals genereren verkeer en beweging door de stad heen. De Betovering wilt dit verkeer verduurzamen door
bezoekers te stimuleren om te carpoolen, met de fiets te komen en door te programmeren in de wijken in de stad.
Daarnaast willen we, waar mogelijk, gezelschappen binnen Europa stimuleren om per trein naar Den Haag te
komen. Gezelschappen van buiten Europa willen we meer speelbeurten in Nederland proberen te geven, zodat zij
niet alleen voor één speelbeurt bij De Betovering naar Nederland vliegen. Op het gebied van mobiliteit is gemeten
dat De Betovering daar de grootste CO2 uitstoot heeft, wij willen ons daarom graag inzetten om hier de CO2
uitstoot flink omlaag te brengen.
3. Leefomgeving
Festivals en evenementen kunnen de buitenruimte flink vervuilen, daarom heeft de duurzaamheidskring als doel
om in drie jaar tijd alle locaties waar evenementen worden georganiseerd leefbaar te houden in samenwerking met
lokale partijen, leveranciers en de buurt. De Betovering vindt plaats op 55 locaties verspreid over de stad op veelal
binnen locaties. Hierdoor is er niet veel vervuiling van de buitenruimte, afgezien van het straattheater en enkele
buiten activiteiten. De Betovering wilt hiervoor haar verantwoordelijkheid nemen door bijvoorbeeld bedrijfsuitjes te
organiseren die bijdragen aan de leefomgeving, zoals een beach clean-up of een workshop tasjes maken van
gerecycled materiaal bij Mijn Buuf. En als initiatieven of theater acts voldoen aan de artistieke uitgangspunten van
De Betovering deze ook programmeren als zij duurzaamheid in hun thematiek hebben.
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4. Grondstoffen
Op dit moment ervaren we het meeste vervuiling van festivals door grondstoffen die inefficiënt worden gebruikt en
weggegooid. Door bewust naar de grondstoffen van de materialen te kijken en gebruik te maken van het Refuse,
Reduce, Reuse, Recycle principe, zetten we in op vermindering, hergebruik en hoogwaardige recycling van
grondstoffen. Daarnaast komt er in 2021 een Europees verbod op single used plastics.
De Betovering wilt graag een pamflet voor de locatiepartners maken met daarin de duurzaamheidsdoelen van De
Betovering. We willen hen vragen ons te helpen de materialen die zij gebruiken tijdens het festival en of deze
duurzaam zijn en volgens het bovenstaande principe te gebruiken zijn, zodat we samen ons festival kunnen
verduurzamen en verantwoord omgaan met grondstoffen. Daarnaast wil De Betovering zich inzetten op dit gebied
door zo veel mogelijk gerecycled papier of papier van landbouwafval te gebruiken voor haar uitingen, geen gadgets
meer te maken e.d.
5. Voeding
Onze voeding heeft een impact op het milieu door de hoge CO2-uitstoot, de ontbossing voor landbouw en een
verlies van biodiversiteit. Dit kan worden tegen gegaan door minder vlees te eten (minder CO2 uitstoot) en lokaal
voedsel in te kopen, van bijvoorbeeld boeren uit de regio Haaglanden.
De Betovering heeft met name de crewcatering en een of twee cateraars tijdens de opening en afsluiting van het
festival in eigen beheer. De overige catering wordt door de locatiepartners geregeld. Ook op dit gebied wilt De
Betovering de locatiepartners inspireren om hieraan bij te dragen door de catering zo veel mogelijk vegetarisch aan
te bieden met vlees als optie. Voor de crewcatering zal De Betovering dit ook doen. Verder zal er lokaal ingekocht
worden en wordt er zo min mogelijk voedsel verspilt en samengewerkt met organisaties die overschotten van
voedsel elders uitdelen/gebruiken.
6. Sociale Duurzaamheid
Onder sociale duurzaamheid wordt onder andere inclusie, diversiteit, toegankelijkheid en werkgelegenheid voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verstaan. Het gaat met name om het creëren van maatschappelijke
meerwaarde, door festivals voor iedereen toegankelijk te maken en representatief te laten zijn voor het publiek.
De Betovering heeft hier de afgelopen jaren al stappen ingezet, door het publiek op te zoeken dat minder snel met
kunst en cultuur in aanraking komt en faciliteiten te bieden voor kinderen met een beperking. De komende jaren
willen we hier verder aan werken door o.a. de samenwerking met de Ooievaarspas verder uit te breiden en de
samenwerkingen in de wijken duurzamer te maken door hen eerder tijdens het programmeren van het festival te
betrekken.
7. Collectief
Samen met de andere elf festivals die meedoen aan de duurzaamheidskring maken we ons sterk voor een
duurzamere stad. Voor het beste resultaat, moet er ook samengewerkt worden. Dit kan onder andere door
(duurzame) materialen te delen of als collectief in te kopen of te huren tegen een betere prijs. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan festivaltenten. Ook kunnen we als collectief punten bij de gemeente aankaarten die voor de
festivals belangrijk zijn om te verduurzamen.

In 2020 hebben we stappen in bovenstaande gebieden gemaakt door:
-

-

gerecycled printpapier te kopen;
flyers voor de workshop ‘De Deur naar Waar’ te drukken op papier gemaakt van landbouwafval;
geen nieuwe gadgets te kopen, maar de gadgets van vorige jaren uit te delen;
gebruik te maken van Sixt Share, elektrische auto’s die je kan huren, wanneer we een auto nodig hadden;
milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen en wasbare schoonmaakdoekjes voor kantoor aan te schaffen;
nieuwe rolbanieren aan te schaffen met onze nieuwe vormgeving die we komende jaren kunnen blijven
gebruiken;
gecanceld vanwege Corona: een gezelschap vanuit Chili dat Nederland zou komen om te spelen op De
Betovering en via een Nederlands impresariaat op meerdere plekken in Nederland zou spelen alvorens weer
terug te vliegen naar Chili;
papier en glas wordt gescheiden op kantoor;
workshops in de wijken verder uitgebreid.
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Bijlage 7 - Verslag Culturele Spelen 2020
Inleiding.
De Culturele spelen algemeen.
We slaan met de Culturele Spelen een brug van kunst op school naar kunst in de vrije tijd.
De Culturele Spelen vinden overdag plaats op de laatste schooldag voor de Haagse herfstvakantie. Voor de
meeste Haagse kinderen was dat dit jaar woensdag 14, donderdag 15 of vrijdag 16 oktober 2020. De Culturele
Spelen zijn een gezamenlijk creatief en kunstzinnig feest voor de basisschoolleerlingen in Den Haag. Een
cultuurdag ‘light’, waarin het plezier, het zelf kunnen kiezen en de verbinding naar cultuurdeelname in de vrije
tijd centraal staan. Deelname aan, en invulling van de Culturele Spelen is een vrije keuze van de scholen.
De Culturele Spelen laten zien dat samen met kunst en cultuur aan de slag gaan, belangrijk, maar vooral ook
leuk is. Kunst zet de ramen van geest en hart bij mensen open. Daar begin je best zo vroeg mogelijk mee, bij
zoveel mogelijk kinderen van alle pluimage. Door bijvoorbeeld te zingen, toneel te spelen of een schilderij te
maken, delen we onze ideeën en gevoelens met elkaar. Kunst helpt ons om elkaar en onszelf beter te begrijpen
en bevordert onderling respect. We geven met kunst kleur aan de wereld om ons heen en we laten onszelf én
onze prachtige creaties aan elkaar zien. Tijdens de Culturele Spelen vieren we die gekleurde stad. En feesten,
dat doen we samen! Wij geloven erin met de Culturele Spelen bij te dragen aan een verbonden, creatieve en
gezonde stad.
Cultuureducatie is 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. De ervaring opdoen om van huis uit naar het theater te gaan en te 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. We geloven erin dat ieder kind de kans moet krijgen creativiteit te ontwikkelen op een manier
die goed bij hem of haar past. Het merendeel van de Haagse kinderen komt buiten schooltijd niet vanzelf in
aanraking met kunst. Het onderwijs is de plek om ieder kind te bereiken. De Culturele Spelen leggen de
verbinding tussen scholen, het kind met een eigen stem en kunst in de vrije tijd. Zo willen we de kunsten een
plaats te geven in het persoonlijke en sociale leven van zoveel mogelijk kinderen.
In Den Haag is de laatste schooldag voor de herfstvakantie een logische overgangsdag richting kunst in de vrije
tijd, omdat Den Haag in de herfstvakantie doordrenkt is van Festival de Betovering, een uniek
samenwerkingsverband dat ruim 70 Haagse culturele organisaties bindt en tot doel heeft zoveel mogelijk
kinderen in hun vrije tijd actief en receptief te laten genieten van kwalitatief hoogwaardig werk van
professionele kunstenaars en hen de kracht van de verbeelding te laten ervaren. De helft van de
keuzeonderdelen binnen de Culturele Spelen verwijzen direct naar dit Festival.
De Culturele Spelen kunnen echter nadrukkelijk óók verwijzen naar cultuuraanbieders in de vrije tijd die niet
onderdeel zijn van de Betovering. Daarnaast kunnen de Culturele Spelen in de toekomst ook in andere steden
gevierd worden, met ander cultureel lokaal vrijetijdsaanbod.
Deelname aan de Culturele Spelen is gratis en kan als klas of met de hele school. Als bonus krijgt de leerkracht
2 uur vrij; een professional komt naar school en gaat samen met de kinderen beeldend, met dans, theater,
film of muziek aan de slag. Wat de kinderen maken kunnen ze laten zien op festival De Betovering, zo worden
ze onderdeel van het festival.
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De leerkrachten kiezen zelf of ze het programma verder uitbreiden en hoe ze de rest van de dag vullen. Wij
helpen ze graag met tips en trucs om er een feestelijk creatieve dag van te maken.

De Culturele Spelen 2020.
Artemis, Maas theater en dans, Lotte Verweij en Huis van Gedichten
Eerst vonden we Artemis bereid om dit jaar de Culturele Spelen artistiek te trekken. Maar toen de animo
groter werd dan Artemis aan kon, moesten we er een extra partij bij vragen. Dat werd Maas theater en dans.
Toen we ook met hun capaciteit het niet gingen redden hebben we Lotte Verweij, het Huis van Gedichten en
enkele beeldende kunstenaars gevraagd om de laatste klassen voor hun rekening te nemen met het project
‘De deur naar Waar’. Dit project had Lotte Verweij in opdracht van het festival voor deze Betovering-editie al
ontwikkeld. Toen er nog inschrijvingen voor de Culturele Spelen volgden bovenop de 100 klassen, hebben we
die klassen mee laten doen met een bouwpakketje en uitleg, maar zonder kunstenaars in de klas. De drie
projecten zullen in deze verantwoording achtereenvolgens elk worden omschreven, evenals hun bereik en
kostenoverzicht.
Annulering festival
Festival de Betovering was gepland van 16 t/m 24 oktober 2020. De Culturele Spelen van 14 t/m 16 oktober
2020. Door de corona-maatregelen die in de persconferentie van 13 oktober, de dag ervoor dus, bekend
werden gemaakt, hebben we het festival moeten annuleren. We hadden het festival dit jaar al teruggebracht
tot een veilige versie, ook voor maximaal 30 bezoekers per activiteit. Echter, met de opdracht om geen
theaterfestivals te organiseren, niet de randen van de maatregelen op te zoeken én verkeersbewegingen plus
sociale contacten nog meer te beperken vonden wij het niet verantwoord om (groot)ouders en kinderen te
activeren om in een week naar 500 activiteiten te gaan. We hebben dit besluit met heel veel pijn in het hart
genomen. Want juist in deze tijd vinden we het zo belangrijk dat we kinderen uitnodigen om hun fantasie te
gebruiken als antwoord op alle beperkingen en onzekerheden van nu. Zowel de organisatie als al haar locatieen artistieke partners hadden maandenlang zoveel geïnvesteerd, en steeds weer zoveel flexibiliteit en
uithoudingsvermogen aan de dag gelegd, om toch samen dát te creëren wat er wél mogelijk was, waar er wél
ruimte was. Podia en musea mochten, binnen de nieuwe maatregelen, wel nog het een en ander. Het festival
is een coproductie met de festivallocaties, wij hebben de beslissing moesten nemen dat het festival niet
doorging. Ook al bleken alle locaties achter onze beslissing te staan, deze beslissing had ook consequenties
voor hen. Om deze redenen hebben we onze locaties de gelegenheid gegeven om ons festivalaanbod alsnog
zelfstandig aan te bieden aan publiek. Op deze manier is ongeveer 50% van de door ons geprogrammeerde en
voorstellingen en workshops uiteindelijk wel nog doorgegaan, alleen niet meer onder onze vlag. De locaties
die dat wilden hebben de afspraken met gezelschappen en makers van ons overgenomen. Het was fijn dat er
deze herfstvakantie zo toch nog cultuuractiviteiten voor kinderen waren.
Gevolgen van annulering van het festival voor de Culturele Spelen
Voor de Culturele Spelen hebben we de beslissing om wel of niet verder te gaan bij de gezelschappen,
docenten en scholen neergelegd. Besloten werd om de presentaties binnen de festivalsetting niet door te
laten gaan, en het programma op scholen, behalve dan van Artemis (het ‘waarom’ hiervan wordt later
toegelicht), wél door te laten gaan. Op deze manier hebben we toch 1705 kinderen van 77 klassen van 10
scholen kunnen bedienen. Artemis en De Betovering zijn voornemens het project van Artemis alsnog in de
Betovering 2021 voort te zetten. Voor details qua bereik en een totaaloverzicht van de financiën, verwijs ik u
naar de twee tabellen hieronder.
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BEREIK

aantal
scholen

aantal
klassen

aantal
aantal
workshops kinderen

opmerkingen

gerealiseerd
Schooltraject Maas theater en dans Verdwijnkast

5

36

36

710

Schooltraject Huis van gedichten ism
beeldend kunstenaars - De deur naar
Waar

3

28

56

675 Elke klas kreeg zowel een beeldende workshop als
een poezie workshop

Schooltraject De deur naar Waar - zonder
extra personele begeleiding

2

13

0

subtotaal

10

320 We hadden de Culturele Spelen voor 100 klassen
begroot. Samen met de workshops van Artemis zaten
we daaraan. Extra scholen die wel nog mee wilden
doen aan de Culturele Spelen, kregen om de reden
een alternatief programma aangeboden zonder extra
kunstdocenten op school. Twee scholen die al
meededen met het project van Maas of Artemis,
vroegen dit voor hun onderbouw of kleuters en twee
andere scholen kregen enkel dit programma. Daarom
staan hier in de tabel 2 ipv 4 scholen.

77

92

1705

niet gerealiseerd ivm coronaregels
Schooltraject Artemis - Druilorgel

4

36

36

906

Presentatie door Artemis en de kinderen
die dat willen tijdens de Betovering in
Theater aan het Spui

ntb

ntb

ntb

ntb

Presentatie Maas TD en de kindere n die
dat willen tijdens de Betovering in het
Zuiderstrandtheater

ntb

ntb

ntb

ntb

subtotaal

4

36

36

906

TOTAAL

14

113

128

2611

Ambitie is om deze te verplaatsen naar 2021. Door de
korte termijn waarop dit verplaatst is, hebben we naast
de productionele kosten toch ook alle zzp-ers moeten
uitbetalen. Bij een herneming zullen de productionele
kosten niet openieuw gemaakt hoeven te worden.
idem

Maas heeft een filmpje gemaakt als alternatief voor de
presentatie
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MAAStd - De verdwijnkast
het project.

Het project De Verdwijnkast is de inhoudelijke invulling van Maas theater en dans (MAAStd) voor de Culturele
Spelen dat onderdeel is van Festival de Betovering. Op woensdag 14, donderdag 15 en vrijdag 16 oktober was
het eindelijk zover. Na maanden van voorbereiding ging Maas theater en dans op pad naar verschillende
basisscholen in Den Haag. Met een act voor alle leerlingen op het schoolplein en workshops bestaande uit
uiteenlopende kunstdisciplines namen zij telkens 2 uur lang verschillende scholen over. Iedere dag begon met
een gezamenlijke start op het schoolplein. Hier werden de workshops ingeleid met een korte act waarin de
leerlingen kennis maakten met de workshopdocenten. Deze docenten hadden allemaal een rol in de act of in
het vormgeven van de verdwijnkast vanuit hun eigen discipline. De verdwijnkast is een grote kast met
magische krachten. De kast kan je brengen naar een plek waar jij graag heen zou willen op het moment dat je
eventjes niet hier wilt zijn. De kast geeft je de vrijheid om te verdwijnen.
“Kinderen groeien op in een wereld die veel waarde hecht aan

extraversie. Er wordt van je verwacht dat je continu je beste zelf laat
zien en dat je interactief en sociaal bent. De wereld lijkt te gaan om
delen delen delen. Maar wat als je niet zo in elkaar zit? Bestaat er de
vrijheid om niet op dat podium of op die sokkel te gaan staan? Want
soms wil je gewoon even in een kast gaan zitten om een tijdje te
verdwijnen. In deze workshops gaan we het hebben over onze
verlangens er niet altijd te hoeven zijn. Kunnen wij onszelf laten
verdwijnen?”

Na de act met de verdwijnkast werden er vier soorten workshops aangeboden. De jongste kinderen, groep 1
tot en met 4, volgden een workshop Dans en een workshop Beeldend. De bovenbouw, groep 5 en 6 ging aan
de slag met een workshop Goochelen en groep 7 en 8 met Spoken Word. In de workshops werkten de kinderen
rondom het concept ‘verdwijnen’, waarbij in iedere workshop een link werd gemaakt naar de vooraf gekeken
performance. In de dansworkshop gingen kinderen bezig met verdwijnen in de ruimte, bij de beeldende
workshop maakten de kinderen maskers die leken op de binnenkant van de kast, de goochelworkshop leerden
kinderen verschillende trucs rondom het verdwijnen van objecten en van zichzelf en tijdens Spoken Word
leerden de oudste kinderen de plekken te omschrijven waar zij heen zouden gaan om te verdwijnen en leerden
zij hier een verhaal van te maken.
Het was een enorm succes. De scholen werden volledig ondergedompeld in al die verschillende kunstvormen.
De kinderen hebben prachtige kunstwerken en performances gemaakt en het thema bleef ook na de
workshops nog tot de verbeelding spreken. Vanuit de docenten kwamen veel enthousiaste reacties. Een
voorbeeld was een moment bij het speciaal onderwijs dat een docent een van de workshopdocenten
aanschoot en vroeg: “Zijn jullie toevallig docenten? Want jullie doen het echt zo goed.” Op het speciaal
onderwijs werd gevraagd of we niet vaker terug konden komen, omdat de leerlingen zich zo hadden
opengesteld. Ook de leerlingen zelf waren enthousiast. Na de workshops zagen we op schoolpleinen kinderen
goocheltrucs aan elkaar showen en complimenteerden ze elkaar in nagesprekken over hun openheid,
kwetsbaarheid en eerlijkheid tijdens de Spoken Word workshop. Ook willen de docenten van verschillende
scholen in andere lessen verder gaan met de persoonlijke teksten die zijn ontstaan tijdens de Spoken Word
workshop.
Helaas is de presentatie in het Zuiderstrandtheater uiteindelijk niet door gegaan. Voor deze dag hadden wij al
voordat de workshops begonnen waren, 18 aanmeldingen binnen. Als vervanging van deze dag is een video
gemaakt waarin de docenten nog één keer terugblikken op deze bijzondere dagen op de scholen. Hier het
filmpje https://drive.google.com/file/d/1jWgtFpqvH7Cv1cq_3B1c55mGwDx0HqlE/view
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MAAStd - De verdwijnkast
meenemen voor de toekomst.
act
Een groot pluspunt van dit project is het brengen van een act op het schoolplein voor aanvang van de
workshops. Dit is een hele mooie vorm om mee te nemen in de toekomst, zeker als je nadenkt over ‘Wat
gaan we doen als niet iedereen meer naar het theater mag/kan?’. In de workshops werkte we met dans-,
goochel-, tekst-, en beeldende opdrachten. Je probeert uit, je oefent, je laat zien. Dit doe je allemaal met
liefhebbers. In de workshops vinden magische momenten plaats omdat je kinderen ziet groeien. Door zo’n
act van tevoren krijgen de workshops een extra lading. Tijdens de act neem je de kinderen even mee in een
ander soort magie, naar iets wat professionele kunst kan zijn. Je laat kinderen proeven en ruiken aan deze
magie, ze krijgen zin om zelf aan de slag te gaan. En dan ga je óók nog aan de slag met de docenten die net
onderdeel waren van de act.
Ter professionalisering van de act zou je idealiter een runner, technicus en productieleider meenemen op
een workshopdag en zou je te allen tijde gebruik moeten maken van een eigen geluidsset. Zo ben je er zeker
van dat je de kwaliteit levert die je graag wilt leveren.

voorbereidingstijd
De workshops zijn ontwikkeld door de vakdocenten die deze ook hebben gegeven. Ter voorbereiding is het
kernteam (van iedere discipline 1 docent) 1 dag samen gaan werken: de ontwikkeldag. Het was een dag
waarbij de act werd bedacht en ideeën voor workshops werden uitgewisseld. Deze dag zou in 2 dagdelen
gesplitst kunnen worden zodat je verwerkingstijd hebt en met nieuwe input nog eens bij elkaar kan komen.
Een extra verdiepingsslag zou gemaakt kunnen worden, wanneer docenten bij elkaars workshop kunnen
kijken met proefklasjes in de voorbereiding. Zo wordt het project nog meer een geheel en kunnen de
workshops nog meer inhoudelijk op elkaar inhaken. Dit zou nog een extra dagdeel betekenen. Ook was een
extra dag voor het maken van de act fijn geweest. Nu hebben de docenten in hun eigen tijd extra
gerepeteerd.
Eventueel zou in de basis een tweede team kunnen worden toegevoegd, om op meerdere plekken te
kunnen komen. Ter bevordering van de act en de workshops van het tweede team, zouden er ook meer
dagdelen bij moeten komen voor de voorbereiding.

democratische school
Maas is langs verschillende soorten scholen gekomen. Wat voor de toekomst goed is om mee te nemen is
dat de workshop in de Democratische school wat lastig ging, door de grote leeftijdsverschillen binnen de
groep. Er zaten veel leeftijdsgroepen door elkaar, en hoewel deze school een heel waardevolle, enthousiaste
en leuke school is om naartoe te gaan, is het voor de kwaliteit van de workshops beter om een onderscheid
te maken in leeftijd of in bijvoorbeeld onder- en bovenbouw.

tot slot
Het project straalde energie uit. De vakdocenten hadden het enorm naar hun zin en straalden dit uit naar de
leerlingen, die op hun beurt weer ontzettend veel energie aan ons terug gaven. Het was een ontzettend
geslaagd project!
In het totaal hebben we in 3 dagen tijd, op 5 locaties 36 workshops gegeven voor in het totaal 710
leerlingen.
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Lotte Verweij met Huis van Gedichten - De Deur naar Waar.
het project.

Binnen het project ‘De deur naar Waar’ hebben wij 675 leerlingen uit 28 klassen, verdeeld over 3 Haagse
scholen – De Baanbreker, De Boldingh en Yunus Emre – meegenomen op een creatieve reis naar een
zelfverzonnen wereld achter ‘De deur naar Waar’. In samenwerking met het Huis van Gedichten kregen de
leerlingen op de laatste schooldag voor de herfstvakantie een artistieke en inspirerende ochtend aangeboden
waarin zij eerst onder begeleiding van een docent van het Huis van Gedichten 40 minuten kennismaakten met
het lezen en schrijven van gedichten/brieven binnen het thema, waarna zij onder begeleiding van een
beeldend docent een eigen deur konden vormgeven. Hierbij dachten de kinderen na over waar zij naartoe
zouden willen gaan. Is het een plek waar ze wel eens eerder zijn geweest of misschien een plek die helemaal
niet bestaat? Hoe ziet deze plek eruit? En waarom? En verklapt de voorkant van de deur al iets over wat er
achter deze deur plaatsvindt?
De Deur naar Waar is een project van Lotte Verweij dat ze ontwikkelde in
opdracht van de Betovering voor de Corona-editie van het festival. Kinderen
maken kleine deurtjes die ze (tijdelijk) in hun wijk kunnen plaatsen.
De kinderen bedenken waar ze uit zouden willen komen als je door je eigen
magische deurtje kruipt. Andere landen en (fantasie)werelden komen zo heel
dichtbij. Vervolgens gaan de kinderen woorden en beelden bedenken die
daarbij horen. Met al die ideeën maken ze vervolgens ieder hun echte eigen
kleine deurtje. De kinderen denken ook goed na over plekken in hun wijk
waar een klein deurtje naar een andere wereld goed zou passen.
Tot slot vragen we aan de kinderen om zijn of haar deurtje een aantal dagen
op een mooie plek neer te zetten, zodat ook anderen in de buurt hun deurtje
kunnen ontdekken. In het verzorgingstehuis van een oma, of bij de bakker, of
in de vensterbank van iemand die je kent. Wel eerst even vragen of het daar
ook mag natuurlijk. Het deurtje kan worden vastgemaakt met dubbelzijdig
plakband. Zo verschijnen er overal kleine deurtjes in de stad, en is er tijdens
het festival een kinderexpositie over de fantasie en wensen van de Haagse
kinderen!

De kinderen kozen voor zeer uiteenlopende werelden achter hun deuren.
Sommige kinderen bleven dicht bij de realiteit en veel anderen gaven hun fantasie de vrije hand. We zagen
snoepjesland, tropische eilanden, de kosmos, monsterland en historische taferelen. We zagen ook
tekeningen van familieleden en vrienden die in deze tijd werden gemist, kinderen met een
migratieachtergrond die hun geboorteland tekenden waar ze dit jaar niet op bezoek konden en de
binnenkant van huizen omdat we nu zo vaak thuisblijven. Aan het eind van de lessen konden de kinderen
hun gedachten en creaties met elkaar delen en nadenken over waar zij hun ‘Deur naar Waar’ in de vakantie
wilden plaatsen. Velen zullen een plekje krijgen in huis of in de school, maar er werd ook goed nagedacht
over mooie plekjes in de straat of bij de bakker op de hoek, waar een voorbijganger zomaar een mysterieus
deurtje kan tegenkomen.
De leerlingen, ICC’ers, docenten en organisatoren kijken ondanks de aanpassingen en omstandigheden met
veel plezier terug op een succesvol en inspirerend project waarin een groot aantal kinderen kennis heeft
gemaakt met nieuwe manieren om zichzelf uit te drukken en de kans heeft gekregen om de eigen creativiteit
verder te ontwikkelen.
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We hadden de Culturele Spelen voor 100 klassen begroot. Op een gegeven moment kregen we meer dan die
100 inschrijvingen binnen. Extra scholen die wel nog mee wilden doen aan de Culturele Spelen, kregen om
de reden een alternatief programma van De Deur naar Waar met bouwpakketje en lesbrief aangeboden
zonder extra kunstdocenten op school.

De Deur naar Waar reacties.
Yunus Emre:
“Ook voor ons was het een geslaagde dag. Alle klassen waren erg enthousiast over de lessen en ze hebben
genoten. We willen jullie bedanken voor jullie leuke en creatieve lessen. Het was een geslaagd project.”
De Boldingh:
“Het was erg geslaagd. Dank voor de leuke lessen. Wat jammer dat het volgende week niet door kan gaan.
Zo jammer van al jullie werk!”
De Baanbreker:
“Ik wilde jullie bedanken! Het was volgens mij een groot succes. Ik heb alleen maar positieve geluiden
gehoord van mijn collega's. Top!”
Leerling de Baanbreker:
“Wilt u misschien vaker komen? Ik heb nog meer ideeën!”
Leerling de Baanbreker:
“Dit is echt de leukste dag!”
Leerling Yunus Emre:
Tegen de eigen docent: “Juf, mogen we de hele dag project?”
Huis van Gedichten:
“Ik krijg hele toffe reacties op de dagen, het enthousiasme, de creativiteit en ook op de lessen, complimenten
voor Anne en Lotte! Het moet een hele goede sfeer geweest zijn.”
Beeldend docent:
“Het was echt leuk om aan de culturele spelen mee te mogen werken! Dank jou en Lotte voor deze kans.”
Beeldend docent:
“[..] Het gaat hier perfect! Echt super leuk! De gedichten én deurtjes geven voldoende inspiratie voor
fantastische kunstwerken.”
Beeldend docent:
“Ontzettend bedankt allemaal! Ik heb met heel veel plezier meegekeken en zelf nog een paar lessen gedaan
vandaag. [..] Wat een leuke school ook!” (over Yunus Emre)
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Artemis – Druilorgel

project.

Ik krijg te weinig zakgeld, ik mag niet de hele dag
gamen, ik moet altijd de tafel afruimen, je vader
snurkt, de regering snapt er niets van, het
zwembad roest, ik moet teveel belasting betalen, de
schildpad verdrinkt in de plasticsoep, het wc-papier
is alweeeer op …
We bouwen een druilorgel van roeptoeters. Rond dit
druilorgel zingen we met kinderen een klaagzang.
We gooien alle ellende eruit. Zo, dat lucht op. Maar
zijn we nu ook wat opgeschoten?
In de twee uur durende workshops op school inventariseren we de klachten van kinderen en hun ouders.
Klachten over school, over volwassenen, over de wereld en de politiek. Daarna maken we roeptoeters met
hun klachten, groot of klein. Nu hebben we ons materiaal om echt eens flink te gaan zaniken. We gaan de
strijd met elkaar aan. Wie kan zijn of haar nieuw klacht het hardst en best laten klinken! Dat gaat knallen. Maar
in dat kabaal kunnen we elkaar niet horen. Door naar elkaar te luisteren creëren we een klaagzang. Al zijn we
het niet eens met elkaars klachten, we zingen ze samen de buitenwereld in. Dit doen we eerst op het
schoolplein. Maar later tijdens het Festival de Betovering verschijnt het druilorgel opnieuw en klinkt uit de
monden van alle kinderen die mee willen doen een magnum opus van gezeur en gezanik.
Het Druilorgel-project van Theater Artemis zou in 38 klassen (945 leerlingen), verdeeld over 4 scholen
plaatsvinden. De dag voor aanvang van het project op school, kondigde Premier Rutte nieuwe, aangescherpte
maatregelen aan om de Corona-crisis onder controle te krijgen. Theater Artemis voelde zich, gezien de aard
van het project niet senang bij het idee om af te reizen naar Den Haag (vanuit Den Bosch) en met ruim 13
volwassenen een school in te gaan en gezamenlijk te zingen, te roepen en te schreeuwen.
In goed overleg met de scholen, Theater Artemis en Festival de Betovering is besloten om dit deel van het
project daarom uit te stellen naar een geschikter moment. Alle zzp-ers zullen echter tweemaal betaald moeten
worden. Voor de geannuleerde editie, omdat er te kort van tevoren geannuleerd is, en op het moment dat we
dit deelproject hernemen. Er is besloten te splitsen: nu betalen we de noodzakelijk gemaakte kosten van het
geannuleerde deelproject. Dat rekenen we hier ook af. Artemis kan voor deze schade niet haar aanvullende
corona-schade-compensatie-middelen gebruiken omdat dit project niet een van hun reguliere projecten is,
maar een additioneel verzoek vanuit de Betovering. Alle partijen zijn voornemens om volgend jaar het project
te hernemen. Een deel van de kosten zullen we dan niet hoeven te maken, omdat die nu al gemaakt zijn. Voor
de inzet van zzp-ers zullen we tegen die tijd wel opnieuw dekking zoeken.
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Culturele spelen - editie 2020

conclusie.

De Culturele Spelen 2020 stevenden, als Corona geen roet in het eten had gegooid, af op een groot succes.
Sterke inhoudelijke partners, overdonderend animo vanuit de scholen, leuke locatiepartners tijdens het
festival en een inmiddels ervaren en gedegen organisatie die de Spelen steeds preciezer goed vorm weet te
geven. Ondanks de onmogelijkheid om tijdens het festival een fase 2 van de Culturele Spelen uit te voeren en
de annulering van het Druilorgel van Theater Artemis, welke we op een passender moment hopen te gaan
inhalen, zijn wij, de scholen en de artistieke partners enthousiast over dat wat er wel gerealiseerd is. Dit biedt
een goed perspectief voor de toekomst en onze wens om zoveel mogelijk kinderen uit Den Haag via school te
helpen om hun weg te vinden naar en hun keuzes te maken binnen de kunsten in de vrije tijd.
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Bijlage 8 - Nieuwe vormgeving
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Bijlage 9 - Pers en mediabereik
Nieuwsbrieven:
De Betovering 2020 - nieuwsbrieven
Bron

Publicatiedatum

Titel

Nieuwsbrieven diverse podia
Kidsproof
Kidsweek
Betovering
Betovering

divers
08 okt 2020
28 sep 2020
01 sep 2020
divers

divers
Betovering Special
2 weken advertentiebanner website ipv nieuwsbrief
Nieuw Programma
12x nieuwsbrief

Advertentie
waarde
PM
PM
PM
PM
PM

Oplage /
bereik
PM
45.000
157.000
1600
13.000

Artikelen:
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Website vermeldingen:
De Betovering 2020 - website vermeldingen
Bron

Publicatiedatum

Titel

koo.nl
www.villadarte.nl
www.kidsproof.nl
www.kidsproof.nl
www.kidsproof.nl
www.kidsproof.nl
www.uitzinnig.nl
haagsallerlei.nl
www.kidsproof.nl
cultureelpersbureau.nl
www.rsscockpit.com
www.ad.nl
voorschoten.nieuws.nl
watskeburtinmijnstraat.nl
www.kidsproof.nl
www.denhaagonderneemt.nl
www.kidsproof.nl
www.kidsproof.nl
www.kidsproof.nl
www.uitzinnig.nl
vlietnieuws.nl
www.rsscockpit.com
www.telegraaf.nl
www.dagjeweg.nl
www.rsscockpit.com
denhaagfm.nl
www.deposthoorn-denhaag.nl
denhaagfm.nl
www.kidsproof.nl
erickorsten134.wordpress.com
www.kidsproof.nl
www.kidsproof.nl
www.kidsproof.nl
www.nationaleonderwijsgids.nl
www.nationaleonderwijsgids.nl
www.kidsproof.nl
www.omroepwest.nl
drimble.nl
www.nrc.nl
www.omroepwest.nl
denhaagfm.nl
denhaagfm.nl
koo.nl
www.hetkrantje-online.nl
www.inhetnieuws.nl
www.kidsproof.nl
www.kidsproof.nl
www.kidsproof.nl
www.cineville.nl
denhaag.com
www.uitzinnig.nl
www.giganieuws.nl
www.giganieuws.nl
vlietnieuws.nl
www.omroepwest.nl
www.cineville.nl
denhaag.com
denhaag.com
denhaag.com
denhaag.com
www.kidsproof.nl
denhaag.com
www.kidsproof.nl
denhaag.com
www.cineville.nl
denhaag.com
denhaag.com
denhaag.com
www.kidsproof.nl
www.kidsproof.nl
denhaag.com
denhaag.com
www.kidsproof.nl
denhaag.com
denhaag.com
www.kidsproof.nl
www.kidsproof.nl
denhaag.com
www.kidsproof.nl
denhaag.com
denhaag.com
www.kidsproof.nl
denhaag.com
denhaag.com
denhaag.com
denhaag.com
www.uitzinnig.nl
denhaag.com
denhaag.com
denhaag.com
denhaag.com
www.kidsproof.nl
denhaag.com
www.kidsproof.nl
denhaag.com
www.kidsproof.nl
denhaag.com
denhaag.com
denhaag.com
denhaag.com
denhaag.com
denhaag.com
denhaag.com
denhaag.com
www.cineville.nl
www.kidsproof.nl
denhaag.com
denhaag.com
denhaag.com

08 sep 2020
09 sep 2020
14 sep 2020
14 sep 2020
21 sep 2020
24 sep 2020
25 sep 2020
27 sep 2020
29 sep 2020
02 okt 2020
02 okt 2020
02 okt 2020
02 okt 2020
03 okt 2020
03 okt 2020
03 okt 2020
05 okt 2020
05 okt 2020
05 okt 2020
07 okt 2020
07 okt 2020
08 okt 2020
09 okt 2020
09 okt 2020
10 okt 2020
10 okt 2020
10 okt 2020
10 okt 2020
12 okt 2020
12 okt 2020
12 okt 2020
12 okt 2020
12 okt 2020
13 okt 2020
13 okt 2020
13 okt 2020
14 okt 2020
14 okt 2020
14 okt 2020
14 okt 2020
14 okt 2020
14 okt 2020
15 okt 2020
15 okt 2020
15 okt 2020
15 okt 2020
15 okt 2020
15 okt 2020
16 okt 2020
16 okt 2020
16 okt 2020
16 okt 2020
16 okt 2020
16 okt 2020
17 okt 2020
17 okt 2020
17 okt 2020
17 okt 2020
17 okt 2020
17 okt 2020
18 okt 2020
18 okt 2020
18 okt 2020
18 okt 2020
18 okt 2020
18 okt 2020
18 okt 2020
18 okt 2020
18 okt 2020
19 okt 2020
19 okt 2020
19 okt 2020
19 okt 2020
19 okt 2020
19 okt 2020
19 okt 2020
19 okt 2020
19 okt 2020
20 okt 2020
20 okt 2020
20 okt 2020
20 okt 2020
20 okt 2020
20 okt 2020
20 okt 2020
21 okt 2020
21 okt 2020
21 okt 2020
21 okt 2020
21 okt 2020
21 okt 2020
22 okt 2020
22 okt 2020
22 okt 2020
22 okt 2020
22 okt 2020
22 okt 2020
22 okt 2020
22 okt 2020
23 okt 2020
23 okt 2020
23 okt 2020
23 okt 2020
23 okt 2020
24 okt 2020
24 okt 2020
24 okt 2020
24 okt 2020
24 okt 2020

De Betovering
Danstheater AYA gooit alle regels op de schop
Mijn opa de astronaut herfsvakantie rabarber | Kidsproof Den Haag
Herfstvakantie in het Mauritshuis met kinderen | Kidsproof Den Haag
Dakota: altijd iets te doen - Theater Dakota | Kidsproof Den Haag
De Betovering 2020 Den Haag jeugd kinderen | Kidsproof Den Haag
Wat te doen in de Herfstvakantie met kinderen?
Radman in een reuzenrad bij Zuiderstrandtheater
Betovering bij Dakota in de herfstvakantie | Kidsproof Den Haag
HET VERHAAL VAN ANDERS: PREMIÈRE VRIJDAG 9 OKTOBER – Een nieuwe voorstelling voor 8+ van Ryan Djojokarso.
Online themalied in plaats van volle schouwburg: De Betovering opent dit jaar nét even anders
Online themalied in plaats van volle schouwburg: De Betovering opent dit jaar nét even anders
Online themalied in plaats van volle schouwburg: De Betovering opent dit jaar nét even anders
Online themalied in plaats van volle schouwburg: De Betovering opent dit jaar nét even anders
Kinderfilms bij Filmhuis Den Haag herfstvakantie | Kidsproof Den Haag
Online themalied in plaats van volle schouwburg: De Betovering opent dit jaar nét even anders
Pakketje Met kinderen van 4 zuiderstrandtheater | Kidsproof Den Haag
Theater in een reuzenrad voor kinderen betovering | Kidsproof Den Haag
1,2,3,4 poppetje van papier - Theater aan het Spui | Kidsproof Den Haag
Wat te doen in de Herfstvakantie met kinderen?
Ludens brengt De Betovering in herfstvakantie
Kunstfestival De Betovering is vakantieplezier voor ieder kind
Dit kan je (wèl) doen tijdens de herfstvakantie!
Kunstfestival De Betovering is vakantieplezier voor ieder kind
Kunstlicht over 'Radman' en Kunstenplan
Kunstlicht over ‘Radman’ en Kunstenplan
Wat is er te doen?
Kunstlicht over ‘Radman’ en Kunstenplan
Vergeten Dieren en Verloren Zaken voorstelling | Kidsproof Den Haag
Knotsgek maar veilig op avontuur
Workshop Blauwdruk de Betovering Meermanno | Kidsproof Den Haag
De deur naar waar... - Stichting De Betovering | Kidsproof Den Haag
Herfstvakantie in het Mauritshuis met kinderen | Kidsproof Rotterdam
Vijf leuke coronaproof activiteiten voor kinderen tijdens de herfstvakantie
Vijf leuke coronaproof activiteiten voor kinderen tijdens de herfstvakantie
Herfstvakantie kinderuitjes | Kidsproof Den Haag
Coronavirus: Festival De Betovering afgelast en laatste horeca-avond
Coronavirus: Festival De Betovering afgelast en laatste horeca-avond
‘Ik wil alle kinderen meegeven: jouw verhaal is je superkracht’
Coronavirus: Horeca is dicht, verbazing over gefeest op Plein in Den Haag
Geen kunstfestival voor kinderen in de herfstvakantie: De Betovering is afgelast
Geen kunstfestival voor kinderen in de herfstvakantie: De Betovering is afgelast
Deze herfstvakantie: De Muzikale én de Speciale Muzikale Ontdekkingsreis van KOO
De Betovering gaat ook in Theater Ludens niet door
De Betovering gaat ook in Theater Ludens niet door
Kinderfilms bij Filmhuis Den Haag herfstvakantie | Kidsproof Den Haag
Kom uit je Bubbel: opening De Betovering! | Kidsproof Den Haag
De Betovering 2020 Den Haag jeugd kinderen | Kidsproof Den Haag
Klassieker Karakter, cultfilm Alien Crystal Palace en alles van Aardman Animations
Festival De Betovering
Festival De Betovering in Den Haag
De Betovering gaat ook in Theater Ludens niet door
Geen kunstfestival voor kinderen in de herfstvakantie: De Betovering is afgelast
De Betovering gaat niet door
Ondanks de 'lockdown light'toch een dagje uit in de herfstvakantie? Hier wat tips!
Draken & Deuntjes
Agenda
Agenda
Agenda
Agenda
Theater in een reuzenrad voor kinderen betovering | Kidsproof Den Haag
Agenda
De deur naar waar... - Stichting De Betovering | Kidsproof Den Haag
Agenda
De Betovering
Agenda
Agenda
Agenda
Mijn opa de astronaut herfsvakantie rabarber | Kidsproof Leiden
Mijn opa de astronaut herfsvakantie rabarber | Kidsproof Den Haag
Agenda
Agenda
Theater in een reuzenrad voor kinderen betovering | Kidsproof Den Haag
Agenda
Agenda
Culturele Spelen Betovering Zuiderstrandtheater | Kidsproof Den Haag
Verloren dingen - 7+ - Het Nationale Theater | Kidsproof Den Haag
Agenda
Theater in een reuzenrad voor kinderen betovering | Kidsproof Den Haag
Agenda
Agenda
Workshop Blauwdruk de Betovering Meermanno | Kidsproof Den Haag
Agenda
Agenda
Agenda
Agenda
Kindervakantiefeest in Zevenhuizen
Agenda
Agenda
Agenda
Agenda
1,2,3,4 poppetje van papier - Theater aan het Spui | Kidsproof Den Haag
Agenda
Workshop Blauwdruk de Betovering Meermanno | Kidsproof Den Haag
Agenda
De deur naar waar... - Stichting De Betovering | Kidsproof Den Haag
Agenda
Agenda
Agenda
Agenda
Agenda
Agenda
Agenda
Agenda
Sune's Keuze
De deur naar waar... - Stichting De Betovering | Kidsproof Den Haag
Agenda
Agenda
Agenda

Totaal

Advertentie Oplage /
waarde
bereik
€ 16,68
€ 34,56
€ 22,68
€ 31,41
€ 40,32
€ 30,69
€ 65,25
€ 31,68
€ 32,76
€ 51,03
€ 4,68
€ 4.236,98
654500
€ 5,40
€ 5,64
€ 32,85
€ 5,28
€ 44,82
€ 22,86
€ 36,18
€ 80,01
€ 72,72
€ 3,42
€ 1.782,68
199500
€ 47,88
€ 4,86
€ 40,32
€ 46,74
€ 26,76
€ 24,84
€ 42,30
€ 39,06
€ 34,02
€ 31,50
€ 30,12
€ 45,36
€ 36,90
€ 386,10
€ 4,80
31500
€ 4.836,17
178500
€ 407,70
€ 39,06
€ 26,16
€ 15,72
€ 36,00
€ 3,24
€ 33,84
€ 30,51
€ 27,63
€ 40,50
€ 39,06
€ 32,49
€ 2,52
€ 2,76
€ 33,39
€ 40,59
€ 15,30
€ 42,48
€ 42,84
€ 43,20
€ 38,52
€ 22,95
€ 27,36
€ 36,72
€ 27,00
€ 25,74
€ 38,52
€ 38,16
€ 38,34
€ 30,06
€ 23,13
€ 28,08
€ 33,84
€ 22,95
€ 32,40
€ 34,38
€ 31,05
€ 37,80
€ 34,92
€ 22,95
€ 33,66
€ 34,02
€ 38,34
€ 34,38
€ 33,30
€ 33,48
€ 34,38
€ 27,27
€ 40,68
€ 34,02
€ 34,20
€ 40,32
€ 25,92
€ 39,78
€ 38,34
€ 40,14
€ 36,72
€ 33,66
€ 39,96
€ 33,30
€ 33,66
€ 33,30
€ 38,34
€ 33,48
€ 37,98
€ 10,08
€ 36,72
€ 38,70
€ 37,98
€ 38,52
€ 14.992,80
1064000

60
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Winactie:
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Bijlage 10 - Resultaten online marketing 2020
Analyse van de website www.debetovering.nl.
Gemeten in Analytics.
Door: Saskia Laros
Datum: 15 november 2020

Periode 1 jan - 14 oktober 2020
Overzicht
De website www.debetovering.nl is gemeten middels Google Analytics in de periode van 1 januari-14
oktober 2020.
• In 2020 waren er 20.577 gebruikers op de website. Met 29.462 sessies.
• Ten opzichte van 2019 zijn er 29,5% meer gebruikers op de website en er zijn 33% meer sessies
geweest. Het aantal nieuwe gebruikers is gestegen met 29%.
• Het aantal pagina’s per sessie en de tijdsduur waren in 2019 en 2020 ongeveer gelijk in deze
periode. De sessieduur is gemiddeld hoger op alle kanalen.
Overzicht

2020

2019

Stijging

Gebruikers

20.577

15,888

+29,5

Sessies

29.462

22.151

+33%

Nieuwe gebruikers

20.342

15.803

+29%

In deze periode hebben we een grote groep voornamelijk nieuwe gebruikers weten te bereiken.
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Kanalen.
De verdeling van het totaal aantal gebruikers op de kanalen is als volgt:
2020

2019

Groei/daling

Totaal gebruikers

20.577

15.888

Paid search

7059

33%

4755

29%

4%

Organic search

5259

25%

5306

32%

-7%

Direct

4537

21%

4322

26%

-5%

Social

2579

12%

989

6%

6%

Referral (verwijzing)

1236

6%

872

5%

-1%

E-mail

528

2,5%

138

1%

1,5%

Per kanaal zit de meeste groei bij: paid search, social en e-mail.
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Een overzicht verkeer naar de website per kanaal:
Kanalen:

2020

2019

Stijging/daling

Paid search

7059

4755

48%

Organic search

5259

5306

-1%

Direct

4537

4322

5%

Social

2579

989

161%

Referral

1236

872

42%

E-mail

528

138

283%

Voor en na het festival
Omdat het festival niet doorging hebben we de aantal na het festival niet kunnen meten. Wanneer we de
aantallen vergelijken van de periode tot het festival en de periode tijdens het festival zien we dat de het
aantal gebruikers in de periode tijdens het festival 10% lager ligt. De rol van paid search is 28% in de periode
voor het festival en 10% in de periode tijdens het festival. De rol van social is ongeveer gelijk (6% en 5,5 %).
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Paid search
De advertenties voor paid search hebben we met INTK dit jaar heel specifiek ingezet.Gericht op de specifieke
doelgroep. En het advies van vorig jaar opgevolgd: de advertenties (nog) beter aan laten sluiten op de
landingspagina’s. Resultaat is dus 48% verkeer op de website.

Organic search
Het aantal gebruikers vanuit organic search is ongeveer gelijk aan vorig jaar (-1%). De menustructuur van de
website is volledig aangepast. Er is een hoofdmenu voor de belangrijkste doelgroep(en). De andere items zijn
in de footer geplaatst. Een aantal pagina’s hebben een andere naam gekregen. Deze pagina’s moeten
opnieuw worden geïndexeerd door Google en dat kan even duren.

Social
•
•
•
•
•

Verkeer naar de website vanuit de socials is met 161% gestegen.
Ook op de socials hebben we met de posts verwezen naar de website. We hebben gerichte
advertenties ingezet om nieuwe gebruikers te bereiken met name op Facebook. Dit is ook terug te
zien in de cijfers. Het grootse deel van de gebruikers (95%) komt van Facebook).
Het aantal Facebook volgers is gestegen naar 3609 volgers.
Het aantal Instagram volgers is gestegen naar 1046 volgers (920 in 2019).
We hebben hier het advies opgevolgd van vorig jaar: Posts meer toespitsen op de landingspagina’s
en gedurende de gehele periode en niet alleen gedurende het festival.
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Facebook
In totaal hebben we 66.945 mensen op Facebook weten te bereiken, waaronder 54.306 via fb-advertenties.
De advertenties zijn 198.904 keer weergegeven.
De berichten die het beste hebben gepresteerd zijn:
- “Tataa..” Lancering van videoclip ‘Kom uit je bubbel’.
- “Herfstvakantie bij festival De Betovering”
- “Welkom baby, dreumes…”
Dit zijn allemaal gepromote berichten. Bekijk het totale overzicht van de resultaten van de berichten in de
bijgeleverde pdf.

Het aantal volgers op Facebook-pagina is gestegen van 3091 naar 3609 (d.d. 14 nov).
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Doordat we met advertenties zoveel mensen hebben weten te bereiken is het aantal organische gebruikers
ook gestegen.

De meeste betrokkenheid wordt getoond bij het bericht “De Betovering gaat niet door…”

E-mail
Verkeer naar de website vanuit e-mail is gestegen met 283% met een piek van 177 gebruikers op 6
september (programma online).
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We hebben een aantal dingen gedaan om meer aanmeldingen voor de nieuwsbrief binnen te krijgen:
- De website is volledig aangepast zodat op elke pagina een een oproep voor aanmelding te zien
middels een zichtbare horizontale balk.
- We hebben een pop-up getoond met actieve oproep voor aanmelding op de nieuwsbrief.
- Google-advertentie
- Facebook-advertentie

Referral (verwijzingen vanuit andere websites):
Verwijzingen komen vanuit degrotehaay.nl, kidsproof.nl, hnt.nl, mamaliefde.nl, telegraaf.nl, vakantie-metde-kinderen.com.
In de bijlage: en overzicht van de verwijzingen in 2020.

Mobiel
51% van de gebruikers komt via mobiel verkeer op de website. We hebben vorig jaar al geconcludeerd dat
mobiel gebruik zich vooral geconcentreerd tijdens het festival. Dit hebben we dit jaar niet kunnen meten.
We hebben alleen de periode kunnen meten waarbij mensen zich oriënteren. Gebruik op mobiel en desktop
ligt tijdens deze periode dicht bij elkaar (desktop 45%).
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We hebben dit jaar een nieuw design ontwikkeld voor het programma op de website zodat deze
gebruiksvriendelijker is voor de mobiele gebruiker. We hebben dit nu tijdens het festival niet kunnen
onderzoeken.
Ook hebben we de navigatie op de website anders ingericht zodat de gebruiker gemakkelijker vindt wat hij
zoekt. Zowel de gebruiker op desktop als op mobiel.

Pagina’s
De pagina’s van de website die het meeste zijn bekeken zijn het programma en de homepagina.
De bestemmingspagina’s zijn de pagina’s waar de gebruiker op ‘binnenkomt’ op de website.
Naast de homepagina en het programma zijn de volgende bestemmingspagina’s het meest bezocht:
/betovering/kleurplaten
/herfstvakantie
/kom-uit-je-bubbel
/de-betovering-likes
/cultuur-en-activiteiten-voor-kids
/kleurplaten
/baby-dreumes-peuter
/welkom-in-den-haag/toegankelijkheid

1874
1104
851
842
680
600
491
465
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Kom uit je bubbel - resultaat
Statistieken periode 21 september- 16 oktober 2020
De video’s van Kom uit je bubbel zijn in totaal 52.900 keer ten minste 3 seconden afgespeeld.
De video’s zijn in totaal 16.200 minuten bekeken.

De video’s die het beste hebben gepresteerd zijn:
- “Kom uit je bubbel…” op 25-9
- ”Vandaag is de dag...” op 15-10
- “Zing en dans met ons mee…” op 15-10

De video “Kom uit je bubbel…” heeft 9.097 weergaven van ten minste 3 seconden.
92% van de weergaven zijn van niet-volgers van onze Facebook-pagina.
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Deze video is 1457 keer in zijn geheel afgespeeld.
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Bijlage 11 - Beoordelingen & Reacties

Meerjarenbeleidsplan ‘21-‘24 Gemeente Den Haag en Fonds Podiumkunsten
Beoordeling Gemeente Den Haag
Inleiding
De Betovering is het jaarlijkse internationale kunstfestival voor de jeugd tussen de twee en twaalf jaar en hun
(groot)ouders uit alle delen van de stad en regio. Het negendaagse festival wordt gehouden in de herfstvakantie en
vindt plaats door heel de stad: op bijna alle podia, in musea, bibliotheken, winkelgebieden en sociaal-maatschappelijke
organisaties. De nadruk ligt op de podiumkunsten.
De Betovering werkt samen met ruim zeventig Haagse culturele organisaties, maatschappelijke instellingen en
bedrijven en zegt te zijn uitgegroeid tot toonaangevend festival dat de kunsten een plaats geeft in het persoonlijke en
sociale leven van heel veel kinderen. De doelgroep van het festival is breed samengesteld en omvat kinderen – en hun
(groot) ouders – uit alle delen van de stad en regio en uit alle lagen van de divers samengestelde bevolking.
De afgelopen jaren is het aantal bezoekers gestegen. In 2018 had De Betovering 26.263 bezoekers. De Betovering is
succesvolle nieuwe samenwerkingen aangegaan om ook meer publiek van buiten Den Haag aan te trekken, heeft het
buitenprogramma doorontwikkeld samen met Stichting Marketing Haagse Binnenstad en de Dienst Stedelijke
Ontwikkeling (DSO) en voegde de Culturele Spelen en relaxperformances toe aan het programma.
In de periode 2021-2024 wil De Betovering toonaangevend blijven en vasthouden aan de kernprogrammering,
bestaande uit voorstellingen en workshops. Bij de voorstellingen kiest De Betovering voor (deels internationale)
bestaande, kwalitatief sterke producties van professionele theater- en dansgezelschappen voor de jeugd. Ook wil ze
verder met de randprogrammering, bestaande uit festivalcentra, het slotfeest, buitenprogrammering, de Culturele
Spelen en relax-performances. De Betovering wil in het licht van experiment en ontwikkeling een meer cultureel divers
programma-aanbod stimuleren door het programma ‘Andere helden, nieuwe verhalen’ op te zetten. Verder wil ze aan
de slag met de adviezen uit de Duurzaamheidscan uit 2019 en de internationalisering gaan verstevigen. Ten slotte wil ze
de Internationale Showcase organiseren en wil ze meewerken aan de realisatie van Oktober Kindercultuurmaand.
De Betovering wil het fundament versterken en daarbij rekening houden met een veranderende omgeving. Daarom wil
ze haar interne kwaliteitsstandaarden voor duurzaamheid, Fair Practice Code en diversiteit verhogen.
De Betovering zegt al jaren onafgebroken te investeren in inclusiviteit. In 2018 associeerde 34% van het publiek zich
met een andere nationaliteit dan/naast de Nederlandse, terwijl dat in 2015 nog 20% was. De Betovering zoekt
voortdurend naar mogelijkheden om alle kinderen mee te laten doen. Ook kinderen voor wie het niet vanzelfsprekend
is om te kunnen bewegen, stilzitten, horen, zien, om prikkels te verwerken, om de Nederlandse taal te verstaan
(migranten/ expats) of om een kaartje te kunnen betalen. Bestuur en directie geven samen extra aandacht aan de
naleving van de Code Diversiteit & Inclusie, en daar waar nodig worden acties ondernomen. Nieuw aangetrokken
bestuursleden blijven het onderwerp diversiteit positief kritisch op de agenda zetten. De kleine vaste personele
organisatie zelf zichtbaar meer divers maken is, ondanks gerichte pogingen, nog niet gelukt. Het vrijwilligersbestand is
wel divers. De diversiteit binnen het publiek wordt steeds groter door jarenlange inzet in de wijken, de diversiteit van
de partners, gerichte publiciteit en doelgroepenbenadering en de internationale en cultureel diverse programmering.
De Betovering maakt deel uit van het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 en ontvangt een jaarlijkse
subsidie van € 113.696,00 (peiljaar 2020). Voor de periode 2021-2024 vraagt De Betovering een jaarlijkse bijdrage van €
172.000,00. De Betovering wil een stap maken richting een eerlijke honorering en ontplooiingskansen van de
medewerkers en vraagt daarom om naast de huidige ondersteuning ook een deel van de investeringen van de

73

afgelopen jaren meerjarig te erkennen. Daarnaast vraagt De Betovering een meerjarige bijdrage voor ‘Andere helden,
nieuwe verhalen’ en voor de verduurzaming en internationalisering.

Beoordeling Adviescommissie
De Adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021- 2024 is enthousiast over de heldere en inspirerende
aanvraag van De Betovering. De Commissie vindt De Betovering een toegankelijk presentatiefestival voor de jeugd van
Den Haag met een mooie artistieke inhoudelijke visie, hoge bezoekersaantallen en een goede spreiding over de stad.
De Betovering is er de afgelopen jaren, ondanks de kleine kwetsbare organisatie, in geslaagd fraaie resultaten te
behalen. De Commissie heeft waardering voor de hoge kwaliteit van het aanbod waarbij de impact op het kind
nadrukkelijk centraal staat. De Commissie vindt het festival interessant voor zowel makers als bezoekers en waardeert
de grote netwerkfunctie.
De Betovering heeft, dankzij de aanpak van co-programmering en samenwerkingen met veel partijen in de stad, het
reguliere programma weten uit te breiden met behoud van de eigen identiteit. Dat is volgens de Commissie een mooie
verworvenheid en te danken aan de eigenzinnigheid van de organisatie. Tegen het advies van de vorige
Adviescommissie in breidde De Betovering de afgelopen jaren uit en ging zij ook verder met haar wens een
buitenprogrammering neer te zetten. Het festival is op zoek gegaan naar goede partners en is een samenwerking
aangegaan met The Hague Marketing Bureau en winkeliers in de wijk.
De organisatie weet in haar aanbod hoogwaardige producties toegankelijk te maken voor een breed publiek. De
samenwerking met culturele instellingen in de stad juicht de Commissie toe omdat deze zorgt voor een groter
publieksbereik en een breed draagvlak voor het festival in de stad. Ook de inzet van de Culturele Spelen om een
bredere doelgroep te bereiken is een goed initiatief en getuigt van de brede focus van de organisatie.
De Commissie oordeelt positief over de manier waarop De Betovering de Code Diversiteit & Inclusie proactief
onderdeel laat zijn van haar organisatie. De Betovering heeft nationale en internationale programmering en vanuit een
goed besef van de doelgroep streeft ze ernaar alle kinderen in de stad te bereiken waarbij de kwaliteit voorop blijft
staan. De Commissie waardeert de inspanning voor inclusieve programmering zoals de prikkelarme programmering
voor kinderen die daaraan behoefte hebben. De Betovering is hiermee een voorloper in Nederland en de Commissie
vindt dat ze hierin een voorbeeldrol kan vervullen. Ook in haar personeelsbeleid streeft De Betovering naar meer
diversiteit en de Commissie constateert dat het bestuur wel al divers is samengesteld.
Ook ziet de Commissie een verandering in programmering. Door ‘Andere helden, nieuwe verhalen’ te ontwikkelen
komt er meer aandacht voor niet-westerse podiumkunsten uit gebieden waarmee veel inwoners uit Den Haag binding
hebben. De Commissie vindt dit een positieve ontwikkeling en is overtuigd dat De Betovering vanuit haar expertise
hierin een stimulerende rol speelt. De Commissie waardeert ook de aandacht die er is voor beeldend theater waar taal
geen probleem of factor is.
De Betovering is voor nationale en internationale podia en gezelschappen ook interessant vanwege de uitwisseling en
haar professionele netwerk. Prijzenswaardig vindt de Commissie ook de gedegen en alerte aanpak op het vlak van
duurzaamheid.

Conclusie en advies Adviescommissie
De ambities van De Betovering zijn groot en de Commissie heeft er alle vertrouwen in dat de organisatie die
ambities ook kan waarmaken. De Commissie vindt De Betovering van grote waarde voor de stad, het Haagse
jeugdtheaterklimaat en het culturele veld. De Commissie ziet het festival dan ook als voorbeeldfunctie voor de stad.
Concluderend adviseert de Commissie om deze aanvraag geheel te honoreren, en de subsidie voor de
meerjarenbeleidsplanperiode 2021-2024 te verhogen tot € 172.000,00 per jaar.
Honoreren: € 172.000,00
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Beoordeling Fonds Podiumkunsten - Festival de Betovering
Landsdeel
West
Festivallocatie
Den Haag
Programmeringsbijdrage geadviseerd per editie
€ 37.500
Programmeringsbijdrage toegekend per editie
€ 37.500
Organisatiebijdrage toegekend
Nee
Totaalbedrag toegekend per editie (na correctie o.b.v. verwachte bijdrage gemeente en provincie)
€ 37.500

Artistieke positie
De commissie beoordeelt de artistieke positie van De Betovering als ruim voldoende. De Betovering is een jaarlijks
negendaags podiumkunstenfestival voor de jeugd in Den Haag. Het festival presenteert theater- en dansaanbod voor
kinderen op diverse locaties in de stad. Kenmerkend aan het festival is dat het inzet op het bereiken van een zo breed
mogelijke groep kinderen tot en met twaalf jaar.
De commissie kent De Betovering als een festival dat vanuit een heldere visie een aansprekend en kwalitatief sterk
programma samenstelt. De intentie om zoveel mogelijk kinderen uit alle lagen van de divers samengestelde Haagse
bevolking te laten genieten van aansprekend podiumkunstenaanbod, getuigt volgens haar van een overtuigend artistiek
en maatschappelijk bewustzijn. De Betovering draagt daarmee volgens de commissie bij aan de culturele ontwikkeling
van een brede groep kinderen uit Den Haag. Zij vindt het daarbij positief dat inclusie en diversiteit zijn verweven in de
artistieke visie. Het festival gaat volgens de commissie passende samenwerkingen aan met tal van Haagse locaties,
waarmee het ook artistieke en financiële verantwoordelijkheden deelt. De commissie merkt in positieve zin wel op dat
het festival zich steeds meer profileert als autonoom functionerend festival. Het kan zich volgens haar inmiddels meten
met andere bespelers op regionaal en landelijk niveau. Zij is kritisch over het feit dat er binnen de artistieke visie
beperkt ruimte is voor het tonen van vernieuwend aanbod binnen de jeugdpodiumkunsten. Volgens haar is het
programma vooral breed ingevuld met bestaande en bewezen producties. De commissie plaatst in dat kader een
kanttekening bij het feit dat het festival producties met een afwijkende vorm niet in het kernprogramma, maar in het
randprogramma presenteert.
De commissie vindt dat De Betovering de artistieke visie in de komende periode overwegend passend naar
programmeringsdoelen vertaalt. Volgens haar blijkt uit het plan dat het festival een op kwaliteit gerichte
programmering voor ogen heeft. De insteek om de belevingswereld van het kind als uitgangspunt te nemen sluit
volgens de commissie goed aan op de artistieke visie. Zij wordt in dit oordeel gesterkt door de heldere uitleg van de
criteria in het programmeringsproces. Daaruit spreekt niet alleen een voorkeur voor werk van Nederlandse en Belgische
makers, maar waarbij ook uit een bredere internationale bron wordt geput. Toch is de commissie van mening dat in het
programmeringsprofiel een zekere focus ontbreekt. Hoewel zij constateert dat het festival keuzes maakt vanuit een
aantal pijlers voor de programmering, leidt dit in de praktijk tot een brede waaier van aanbod en een enigszins diffuus
programmeringsprofiel. Dat stelt zij voornamelijk vast op grond van de programmering uit het verleden, met
voorstellingen van gezelschappen als De Dansers, Het Filiaal en Meneer Monster. De aanvraag bevat weinig informatie
over de concrete programmering in de toekomst. Dat laat onverlet dat de programmering tot nu toe volgens de
commissie overwegend van goede kwaliteit is en logisch aansluit op de beschreven artistieke visie.

Publieksfunctie
De commissie beoordeelt de publieksfunctie als goed.
Zij vindt dat De Betovering overtuigend uitlegt dat het zich de komende periode richt op een zo breed mogelijke groep
kinderen tot twaalf jaar uit Den Haag en omgeving. Volgens haar heeft het festival helder voor ogen hoe het bestaande
en het beoogde publiek is opgebouwd, onder meer door publieksonderzoek. De commissie vindt het positief dat het
festival niet alleen kijkt naar de samenstelling van het publiek, maar ook naar de impact van het programma daarop. Zij
is er op basis van het plan van overtuigd dat het festival een groot, divers en jong publiek uit Den Haag en de regio kan
bereiken. De intensieve samenwerkingen met de verschillende festivallocaties dragen volgens haar bij aan een stevig
publieksbereik. Volgens de commissie sluit het beoogde publiek van De Betovering goed aan op de artistieke positie.
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Ook uit de beoogde programmering voor de komende periode vindt de commissie helder blijken dat De Betovering zich
toegewijd inzet voor het publiek. Zij vindt het sterk dat het festival de verbeeldingskracht van kinderen aanspreekt, om
hen te leren over theaterconventies en bovendien te prikkelen om voorkeuren en meningen te vormen. Op grond van
het opgebouwde imago van het festival wordt volgens de commissie voldoende duidelijk wat het publiek kan
verwachten. Zij vindt het positief dat De Betovering bij de programmeringsaanpak de kinderdoelgroep verder
segmenteert in leeftijd, wijkherkomst en ervaring met en ontvankelijkheid voor de podiumkunsten. Het valt haar in
positieve zin op dat er bij deze aanpak veel aandacht is voor inclusie. Zij heeft bijvoorbeeld waardering voor het
selecteren van prikkelarme voorstellingen speciaal toegespitst op neurodivers publiek of het programmeren van
voorstellingen in Haagse wijken met een grote culturele diversiteit.
De commissie vindt dat De Betovering de ambities op gebied van het behouden van het huidige publiek passend
uitwerkt, waarbij zij vertrouwen heeft in het stevige merk dat De Betovering door de jaren heen heeft opgebouwd.
Voor de benadering van het bestaande publiek vertrouwt zij op de werking van de gedegen publieksbenadering.
Kritischer is de commissie over de concrete aanpak om nieuwe publieksgroepen te bereiken. Zoals gezegd is de
commissie positief over de manier waarop het festival in de programmering inspeelt op de wensen en behoeften van
uiteenlopende doelgroepen. Er ontbreekt volgens haar echter een overtuigende en concrete uitwerking hiervan in de
publiekswerving. Volgens haar laat het festival kansen liggen om middels communicatie en marketing het festival
doelgerichter onder de aandacht te brengen bij een nieuw publiek. De commissie is er op basis van het plan en de
resultaten in het verleden desondanks van overtuigd dat De Betovering de komende periode de ambities voor het
publieksbereik grotendeels kan realiseren.

Inbedding
De commissie beoordeelt de inbedding als zeer goed.
Zij ziet in het plan duidelijk terug dat De Betovering zich stevig heeft geworteld in de lokale en regionale culturele
infrastructuur. Dit blijkt volgens haar vooral uit het feit dat het festival in samenspraak met de festivallocaties een
gedeelde artistieke en financiële verantwoordelijkheid aangaat voor het programma. Het festival kan volgens de
commissie bouwen op tal van lokale structurele artistieke samenwerkingspartners als De Nieuwe Regentes, Korzo en de
Koninklijke Schouwburg.
Op basis van het plan oordeelt de commissie positief over de educatieve inbedding van De Betovering in Den Haag en
de directe omgeving. Volgens de commissie is De Betovering een aanvulling op de bestaande cultuureducatietrajecten
op basisscholen. Buiten schooltijd speelt het festival een belangrijke rol in de cultuurervaring van jonge kinderen. De
commissie is positief over De Culturele Spelen, waarin het festival schoolgaande kinderen in samenwerking met
Cultuurschakel middels een speciaal lesprogramma voorbereidt op het festivalbezoek. De ambitie om van de Culturele
Spelen een vast onderdeel te maken van het festival vindt de commissie te waarderen.
Volgens de commissie presenteert De Betovering zich niet alleen als inclusief, maar zoekt het festival ook actief naar
passende partners om daar invulling aan te geven. Zij is positief over relevante samenwerkingen op gebied van het
bereiken en faciliteren van de doelgroep “bijzonder gewenst publiek”. Op basis van eerdere edities is de commissie
positief over de hoeveelheid samenwerkingen met diverse wijkcentra, bewonersorganisaties, buurthuizen en maat schappelijke stichtingen. Al met al speelt De Betovering een maatschappelijke rol van betekenis in Den Haag. De
commissie vindt het positief dat De Betovering structureel wordt ondersteund door de gemeente Den Haag. Ook voor
de komende periode rekent het festival weer op een aanzienlijke bijdrage.
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Reacties van gezelschappen, impresariaten, partners publiek e.a.

Reacties van onze locatie-partners
Zuiderstrandtheater
Geesje: Kak zeg, maar je kunt niet anders dan dit besluit nemen.
Korzo
Nathalie: Wat een heftig beslissing moet zijn geweest zijn. Sterkte voor je en het team van De Betovering! Liefs,
Theater Ludens
Ebo Roek: Lieve Chantal en Suzanne en alle andere betovenaars, Wat een terechte maar heel vervelende beslissing. Ik wens jullie
veel sterkte met het afwikkelen van deze betovering. Hopelijk kunnen we volgende jaar op volle kracht er weer iets fantastisch van
maken. Wij lassen alle betovering voorstellingen ook af. Ik heb net Rogier gesproken. We wacht en zeker tot na jullie embargo. De
groetjes aan iedereen en BLIJF GEZOND! - Rogier en Ebo
Lieve Betoveraars, Wat een domper, wat een treurigheid. Maar wij denken aan jullie in deze zware tijd. Liefs van iedereen in Ludens!
xxx
Laaktheater
Sigrid: Dank je wel voor jullie nazorg. Wij hebben gisteravond na jullie bericht aan ‘de wereld’ al onze gasten geïnformeerd over het
afgelasten van al onze Betovering voorstellingen.
Wij wensen jullie ook heel veel sterkte met alles en ook wij duimen voor een volgende, gezonde en veilige editie.
Theater Dakota
Jelle Verhoef: Ja ontzettend balen! Een jaar voorbereiding en dan zo op de valreep alles moeten annuleren.. lijkt me enorm klote
voor jullie. Wel fijn dat we de programmering bij ons zo veel mogelijk kunnen laten staan inderdaad, toch nog een beetje een
lichtpuntje. Maar wel gek zo voor 30 personen, en normaal is de Betovering altijd een feestje bij ons en veel ruimte voor zoete inval..
dat kan allemaal niet meer.
Theater De Nieuwe Regentes
He Ellen,
Wat ontzettend verdrietig dat jullie het festival hebben moeten annuleren. Geheel begrijpelijk maar wel echt ontzettend jammer.
Ik wil via jou het hele team bedanken voor alle voorbereidingen en de positieve vibe die dat de afgelopen weken aan iedereen gaf.
Keep it up, rust uit, hou vol, en ga door, dan doen we het volgend jaar 5x zo groot en goed.
ik zal vrijdag de bubbelsong uit volle borst meezingen
met hele warme groet,
Ingeborg
Grafische werkplaats
Carola: “Heel veel sterkte en ik denk dat dit de enige goede optie is.”
Rabarber
Miranda: “Jeetje echt balen zeg! Maar wel begrijpelijk. Het programma dat bij Rabarber plaats zou vinden kan in zijn geheel
doorgaan. Succes met alles wat jullie nog te doen staat.”
Haags Hiphop Centrum
Davy: “Wat ontzettend jammer zeg… maar ook absoluut begrijpelijk dat je het risico niet wilt nemen als festival zijnde.”
Museum Beelden aan Zee
Marlies: “Dank je wel voor je mail. Jammer dat jullie hebben moeten beslissen De Betovering te annuleren. Onze workshops
‘Experimenteer als een kunstenaar’ kunnen gelukkig wel doorgaan. We zullen de verwijzingen naar jullie website verwijderen.”
Kooman’s Poppentheater
Arjan: “We hopen dat het klavertje vier niet alleen voor ons, maar voor de hele cultuursector en voor De Betovering geluk mag
brengen! Gelukkig konden wij wel open blijven deze week met 30 toeschouwers (ja, nu echt inclusief kinderen :). Voor jullie een
deceptie dit jaar.. Volgend jaar hopelijk weer volle kracht. Hartelijk dank!”
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NDT
Pascale: Net nadat ik je de mail had gestuurd las ik jullie bericht vanuit de Betovering. Wat ontzettend jammer! Wij waren juist ons
zo op het verheugen om de workshop te gaan geven en weer binnen NDT een groep kids te ontvangen. Veel sterkte en laten wij gaan
voor een top 2021
Filmhuis Den Haag
Esther: Hi Suzanne (en Pieternel, Anne,Jana, Ellen en alle andere harde werkers...),
Wat ongelofelijk jammer dat jullie dit besluit hebben moeten nemen, zo vlak voor het festival. Het was een welkom lichtpuntje
geweest, waar we ons in het Filmhuis ook enorm op hadden verheugd. Maar gezien de strengere maatregelen volstrekt logisch dat
jullie dit jaar niet de drijvende kracht kunnen zijn achter al dat mooie aanbod in de stad. We hebben besloten de programmering in
het Filmhuis "gewoon" volgens de richtlijnen - los van De Betovering - door te laten gaan. Ook de workshops op locatie (afgestemd
met Pieternel) staan vooralsnog op de planning. Dan planten we wellicht vast een zaadje om volgend jaar weer samen met jullie te
oogsten...
Een volgende editie van De Betovering wordt vermoedelijke energieker dan ooit, omdat we inmiddels allemaal wel wat betovering
kunnen gebruiken. Ik ga ervan uit dat die editie gewoon volgend jaar is... Voor nu: veel sterkte voor jullie en hopelijk binnenkort weer
ruimte voor mooie ideeën en samenwerkingen.
Filmhuis Den Haag
Leendert: Wat een klote nieuws..... maar ik denk dat jullie een wijs besluit hebben genomen.
Ik wens jullie sterkte Suzanne en laten wij optimistisch zijn voor 2021. En wat Ester al mailde: de films draaien! Veel groeten
Kunstmuseum
Iris: “Wat een domper voor jullie, sterkte gewenst! Het Kunstmuseum gaat door met het eigen programma kinderworkshops Blauwe
Klei. Het project ism met Museon en Omniversum gaat niet door. Nogmaals veel succes gewenst”
Haags Historisch Museum
Ineke: “Heel jammer en vervelend dat het festival dit jaar niet door kan gaan. Onze kids workshop kan gelukkig wel, en op een
corona veilige manier doorgaan. We gaan onze workshop nu zelfstandig aanbieden, en zullen de verwijzing naar de Betovering
achterwege laten.”
HNT Jong
Charlie: “Wat jammer dat het festival gecanceld moet worden maar een heel begrijpelijk besluit.”
Koninklijk Conservatorium
Annick: “Wat ongelooflijk spijtig voor jullie. In lijn met jullie besluit, zullen wij ook de dag niet doorlaten gaan. Wij zullen dit morgen
communiceren met de betrokkenen. Sterkte met dit lastige besluit.”
Kooman’s Poppentheater
Arjan: “Wat jammer dat jullie festival niet door kan gaan! De voorstelling Max de Mol op ma 19 okt 10:30 uur gaat wel door. […]
Volgend jaar hopelijk alles weer normaler!!”
Huis van het Boek
Winnifred: “Wat een ontzettend triest nieuws.. Verdrietig, maar wel het goede signaal lijkt me. Dappere beslissing! Wij hebben
besloten om de workshops Blauwdruk wel door te laten gaan in het Huis van het boek. Omdat wij kunnen garanderen dat het veilig
is, omdat al vier van de zes workshops zijn uitverkocht, maar ook omdat ik het té leuk vind om te annuleren! Ik heb een mail
gestuurd naar alle deelnemers. Mijn collega zal verwijzingen naar de Betovering van de website halen. Ik kijk uit naar een vrolijkere
samenwerking in 2021!! Sterkte!”
Mauritshuis
Janneke: “O wat ontzettend balen voor jullie Pieternel!! Zo zonde van al dat harde werk!”
Kilkenny School of Irish Dance
Heidi: “Wij hebben besloten om ook de Irish Dance workshop te annuleren. We nemen hierbij ook onze verantwoordelijkheid om
niet onnodig mensen bij elkaar te brengen, nu de besmettingen stijgen en ondernemingen hun deuren moeten sluiten. We zullen de
aangemelde deelnemers informeren en hen een gratis proefles aanbieden zodra dit allemaal achter de rug is. Het allerbeste en
hopelijk tot volgend jaar!”
Panorama Mesdag
Caroline: “Wat ontzettend jammer. Wij bieden onze workshop op maandag 19 en dinsdag 20 oktober individueel wel aan. We zullen
de verwijzing naar het festival weghalen. Veel sterkte met alles”
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Nest
Daphne: “Jammer dat de betovering niet door kan gaan dit jaar. Omdat de workshop bij Nest volledig coronaproof georganiseerd kan
worden hebben wij besloten deze wel te organiseren. Wij zullen morgen de website van Nest aanpassen. De ouders die hun kinderen
hadden opgegeven voor de workshop zijn ingelicht. Begreep ik goed dat jullie de workshop bij Nest nog onder de aandacht brengen
omdat deze wel doorgaat?”
Museon
Hienke: “Wat ontzettend balen zeg, vooral voor jullie! Volgend jaar gaan we er weer helemaal voor.”
NME Foundation
Ferry: “Dank voor je bericht en wat moet het een klap zijn voor jullie. Wij gaan zorgen dat we de referenties weghalen en dat we de
workshops zelfstandig aanbieden. Sterkte met alle gedoe die dit oplevert en mijn gedachten zijn bij jou aan je collegae die al zo lang
bezig zijn om komende week te vlammen en dit trieste besluit nu over zich heen krijgen.”

Reacties van impresariaten en gezelschappen
Bureau Vanaf2
Peter: Heftig voor jullie!! Het leek allemaal in afgeslankte vorm toch te lukken en dan net voor de finish…. maar ik begrijp het
helemaal. Toen ik dat las ‘geen festival’ moest ik meteen aan jullie denken.
Ook voor de artiesten zal het een teleurstelling zijn. Maar de tijden zijn nu eenmaal zo en daar hebben we allemaal rekening mee te
houden. Heel veel sterkte daar en… ik meld dit pas na 18:00 uur aan de groepen toch?
Stip
Els: wat verdrietig zeg! Ik pak het verder op met de betrokken theaters en gezelschappen. Veel sterkte daar!

Theaterbureau Slot
Gerda: Wat ontzettend zonde van al het werk dat jullie verricht hebben. Het is vechten tegen de bierkaai. Heel verdrietig. Hoe jullie
haaks! Veel groeten
----Theaterbureau Frijns […] ik had ook nog steeds hoop, zeker toen ik op Theaterkrant.nl de nuancering las over theaterfestivals.
Het is niet anders, jullie hebben er alles aan gedaan, we moeten hier doorheen en samen in optrekken. Bedankt voor onderstaande
duidelijke mail, ik stuur het door naar Koekla, we wachten eventueel bericht van Ludens af.
Op naar 2021, en betere tijden,
Succes met de verdere afhandeling,
Groetjes, Dionne
----Dat is idd heel spijtig voor jullie en ons.
Laten we binnenkort ns mailen over hoe we het verder aanpakken en oplossen.
Hou jullie goed en gezond!!
Met warme groeten!
Bien à vous!
Dieter "Raphaël" Missiaen - Compagnie krak!
----Wat ontzettend jammer zeg om dit te lezen maar ik snap jullie besluit.
Zou te gek zijn als Wijzer alsnog kan spelen in Dakota, ik wacht het af.
Veel sterkte met de afwikkeling, lijkt me zo’n verschrikkelijke anti climax voor jullie want hier heb je met elkaar al die tijd naartoe
gewerkt!
Alle goeds,
Rosa Brinks - Maas Theater & Dans
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De Stilte Jan: Heftig zeg! Veel succes
----Duda Paiva Company
Prisca Maas: Wij kregen jullie mail via Frontaal. Wat een heftig maar moedig besluit. Wij staan er helemaal achter. De impact is
heftig maar op dit moment het beste voor iedereen, organisatie, gezelschappen en publiek. Laten wij gaan voor een frisse start in
2021 en er dan weer samen een mooi festival van maken. hartelijke groet en blijf gezond
----Theater Sonnevanck,
Susan: Wat verschrikkelijk balen. Ik had ook goede hoop. Zo’n solide organisatie. Echt stevig, maar we kunnen niet anders dan dit
besluit een goed besluit vinden. Ik hoop dat het theater contact op gaan nemen om toch wel te spelen, maar we zullen het zien. Dank voor je begripvolle reactie, en wat superfijn om te horen dat jullie toch nog, via de locaties, de Haagse kinderen een portie
verbeelding komen brengen! - Daar zijn wij inderdaad ook verschrikkelijk blij mee! Dank voor alles wat jullie gedaan hebben. En op
naar volgend jaar.
----Coucou Suzanne, Chantal en Jana
Ik had een gedachte voor jullie en de betovering. Ik vernam via Griet dat het dit jaar niet doorgaat en ik wou jullie warmte en moed
sturen. Ik hoop dat jullie en al uw geliefden gezond zijn en dat alles met jullie goed gaat!
hier in België zijn we nu ook in een 2de golf: cultuur is in het hele land sinds gisteren gesloten (in Brussel als sinds zaterdag, door
onze regio-levels van beslissingen) en ik denk dat er een nieuwe lock down op vrijdag komt.Voilà veel moed, veel positieve vibes,
veel kleine dansjes in uw huizen met uw familie!
bisous en take care! Audrey

Reacties via social media
francisbroekhuijsen
Sterkte voor iedereen van de Betovering en alle kinderen met een diepe buiging en een kloppende klop klop klap van Captain
Macaroni!😘 Tot volgend jaar. Ahoy❤️
_essther.k
Zo jammer, maar begrijpelijk.. we kijken er ieder jaar naar uit! Tot volgend jaar!
marros_marros
😢 wat ontzettend jammer, sterkte en hopelijk tot ziens in 2021! (En natuurlijk de 16e online ✨
Raphaël - Compagnie Krak
Spijtig spijtig! Laten we samen uitkijken naar een prachtige editie in 2021! Veel liefs.
Patricia Rodrigues de Almeida
Heel jammer maar wel begrijpelijk. Jullie zullen door kinderen en ouders gemist worden. Tot volgend jaar hopelijk
Florie Luttik
Heel erg jammer natuurlijk maar ik vind jullie besluit moedig en verstandig. Jullie hebben ontzettend hard gewerkt met elkaar. Dat
doet pijn om dit voor nu los te laten. Sterkte. Op naar volgend jaar. Liefs
Marianne van Schagen
zo erg dit, alles wat leuk is kan niet meer doorgaan. Heel veel respect dat jullie alles op alles hebben gezet om er toch nog iets
leuks van te maken. Ik hoop dat jullie er volgend jaar weer zijn.
Anja Krans
Zooo jammer, hang in there alle betoveraars
Lonneke Dijkstra
Dan wordt 2021 verpletterend prachtig!!
Danielle Koppert-Kool
Wat ontzettend jammer! De kids hadden er veel zin in. Maar uiteraard heel begrijpelijk. Tot volgend jaar!
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Floortje Duurkoop-Dol
Heel jammer, maar begrijpelijk. We hadden ons verheugd op Radman. Hopelijk volgend jaar!
Bedankt voor jullie creatieve oplossingen. Blijf gezond.
Maeva Hx
Stop the madness !!! Why closing it when the school are still opened??? This is really sad...
Maarten Van Aerschot
Wat jammer. Zoveel werk en voorbereiding een jaar lang...
Kirsten Maliepaard
Begrijpelijk, maar heel sip
Bebê De Soares
So sorry
Suzanne Verboeket
! My heart goes for you and your team!
Bonny van der Burg
Ohhhh, wat erg!

Heel veel sterkte en liefs van mij

Evelien Zwart
Jeetje wat sneu.. sterkte en tot volgend jaar!
Reimering Nancy
Was zo’n leuk verjaardagscadeau
Mirit Willems-van Zonneveld

Jan Baanstra
Succes Betovering-crew, wat een hel
Matthijs Matty Ros
Nahhhh erggggg
Mechteld Last
echt stom!
Ingrid van Zijl-Ruskauff

Yo La Mujer Gaari
GIF pauzeren
Ida van Esch

Mira Moreno

Kim Reimering
@Reimering Nancy
wat jammer
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reacties publiek via mail
Corine: O wat erg! Dank voor je bericht. Hart onder de riem van ons en volgend jaar zijn we er gewoon weer bij! Sterkte met al dit
wrange geregel.
Rob en Ria: heel jammer van alle voorbereiding en voor alle betrokkenen, maar wel verstandig in deze tijd.
Yvette: Jammer maar begrijpelijk dat het festival is afgelast. Is het wel mogelijk om nog ergens de knutselpakketten op te halen?
Ariane: Hey jongens, het spijt mee echt helemaal voor jullie dat het dit jaar niet kan doorgaan! Ik ben de laatste Jaar altijd heel graag
gekomen met mijn kinderen. En ik vind jullie doen een onzettent good werk. En ik hoop dat wij komend jaar weer kunnen komen.

Reacties van onze buurtcentra - partners
Stek De Paardenberg
Wil: “Ik hoop dat je niet met jouw ziel onder de arm loopt nu. Sterkte! Dank je voor jouw bericht. De knutselpakketjes zijn
meegegeven en worden donderdag as. ook nog eens uitgedeeld aan de ouders die ik gemist heb.”
--Bedankt voor je e-mail. Ik begrijp dat dit nodig is. Volgend jaar maken wij een nog betere festival van. Er zijn wel mensen die bij ons
aangemeld zijn. Ik zal deze allemaal netjes afzeggen. Blijf gezond!!
Met vriendelijke groet,
Bilal Sahin
Vadercentrum Adam - Onderdeel van Mooi welzijn
--Dank voor uw bericht. Het is erg vervelend voor de kunst en cultuurwereld. Maar er is niets aan te doen. Gezondheid van ons
allemaal staat voorop. Nog even geduld
Veel sterkte.
Met vriendelijke groet,
Salih Dadak
Stadsdeel Escamp/DPZ
Welzijn, Jeugd en Participatie|
Gemeente Den Haag
---Hoi Jana, wat een vervelende keuze voor jullie, zoveel werk hebben jullie gedaan!
We gaan met Dakota kijken wat er nog kan.
Merle de Römph (Stichting Mooi)
----Ja heb het meegekregen. Zo erg voor alle kinderen en voor jullie. Lang aan gewerkt en dan dit.
Frieda Verwer (Ooievaarspas Den Haag)
----Pfff jeetje wat shit en wat zonde van alle tijd en moeite die jullie hierin hebben gestoken...
Hopelijk kunnen we het volgend jaar weer met elkaar oppakken! Succes met alles!
Met vriendelijke groet,
Roos Schrama
Consulent Streetsport
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Overige reacties
Dag Suzanne, Een mailtje om jou en jouw team heel veel succes te wensen met de laatste loodjes, hopelijk vallen ze mee en kan jullie
festival doorgaan zoals jullie voorbereid hebben. Wat een ontzettend spannende tijd! Wij kijken in iedere geval uit naar ons bezoek
aan de Betovering en de mooie programma’s die we gaan bezoeken. Nogmaals veel succes komende week en natuurlijk ook veel
plezier tijdens het festival. Hartelijke groet! Bregje Delrue | Spruit kinderfestival Tilburg
Lieve Suus, Chan, Jaan en Pieternel
Zo, zo, zo balen dit. Ik weet hoe hard iedereen ervoor heeft gewerkt. Wat Chan al zei: wat in het vat zit verzuurd niet! En zo is het! De
volgende editie rocken jullie weer als nooit tevoren, ik weet het zeker. Voor nu wens ik jullie alle gezondheid toe en hopelijk tot snel.
Veel liefs Suus Julie (voormalig teamlid)
Lieve allemaal, team van de betovering. Ik wilde een kaartje in de brievenbus doen om jullie veel plezier en succes te wensen met
editie 2020, maar in mail een heel verdriet bericht. Toewerken naar een climax is bikkelen, maar toewerken naar een anticlimax …
daar zijn geen woorden voor. Toi toi toi heel veel sterkte Krista Te Brake (voormalig partner met de Besturing)
Popdistrict Den Haag - Grote Markt Den Haag oud locatiepartner Alice: Ach, wat ontzettend jammer! Wij gaan ons terras
morgenochtend opruimen, dus mocht je plek zoeken in de open lucht ben je welkom. Sterkte ermee!
Els de Jeu: oud bestuur Hoi! Wat is dit ontzettend erg! Had me dit ook niet gerealiseerd... Wat een lastig, verstandig besluit. Na een
jaar voorbereiding en jou kennende, een zorgvuldige voorbereiding, zoals selectie van voorstellingen en workshops, contacten
onderhouden, planning, pr, enzovoort, enzovoort... is dit echt heel triest, voor jullie als organisatie en alle kinderen die zich
verheugden op een mooie voorstelling. Terwijl ik dit opschrijf voel ik jullie en ook mijn emotie. Voor nu Neem een borrel (met je
team en/ of de mensen die je dierbaar zijn) laat de tranen lopen en ga morgen dromen over de editie van de Betovering van 2021!
Heel veel sterkte! Lieve groeten
Vivienne (vormgever): Lieve allemaal, wat een ongelofelijk slecht nieuws gister. Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat de ontheffing
voor de theaters opgeheven zou worden. Ik verwachtte een avondklok. Heel veel sterkte allemaal, ik leef met jullie mee
Aart de Groot (vader van het festival) : Wat een moeilijke en erg moedige en goede beslissing van jullie! Er komen heus weer betere
tijden. En juist nu blijven we allemaal houden van de betovering van kunst
Kiss the princess (marketingpartner) Matthijs de Groot : Ik had je nog helemaal niet gebeld of gemaild of geappt. Maar ik vind het
echt zo onwijs K…voor je. Heel veel sterkte
Novotel (hotelpartner) Vanessa Wat ontzettend jammer maar begrijpelijk. Vind het zo sneu dat het zo last-minute jullie treft maar
het is helaas niet anders
Lucro accountancy - Karin: Wat ontzettend jammer… De herfstvakantie ligt achter ons zonder betoverend uitstapje voor de kids. Ik
wil je even laten weten dat ik het heel, heel verdrietig voor jullie vind dat jullie de activiteiten hebben moeten afblazen. Het is echt
een vervelende tijd. Ik hoop dat voor jou persoonlijk geldt dat jij en je naasten fit & gezond zijn en dat op dat vlak alles goed gaat.
Lieve groeten
Eric Korsten (journalist) : Hai, Wat klote zeg, hoe dit alles zich nu ontrolt. Keep up!
Fa-Bricage (productiepartner) Floor: Hebben jullie kunnen slapen vannacht? Wat n rare film is dit toch. Voel met jullie mee en weet
hoe zuur het is, want denk terug aan maart toen 2 voor 12 het movies that matter geannuleerd werd. Wij krijgen veel lieve
begrijpende reacties, mails en appjes, die zijn dus bovenal voor jullie bedoelt. Hang in there Groetjes Floor Fa-bricage
De vrije ruimte (deelnemende school aan de Culturele Spelen.)
Claartje: Heel jammer dat het festival niet meer doorgaat! Sterkte voor jullie! De verdwijnkast was erg leuk.
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