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SAMENVATTENDE INLEIDING

V

oor u ligt het jaarverslag van de Stichting
Theater op Katendrecht/Theater Walhalla
over het jaar 2017. In dit verslag beschrijven wij de prestaties in het afgelopen jaar,
het reilen en zeilen van de organisatie, het
ondernemerschap, de bedrijfsvoering, de voorbereidende werkzaamheden voor de oprichting van Werkplaats
Walhalla (het nieuwe eigen productiehuis voor talentontwikkeling), de invloed die Walhalla heeft op de verlevendiging van de (binnen)stad en onze activiteiten op het
gebied van marketing en communicatie.
o

PRESTATIES
Theater Walhalla bracht in 2017 totaal 288 voorstellingen. Dat waren er minder dan in 2016 en daarmee volgde Walhalla het advies van de Dienst Sport & Cultuur
om het aantal voorstellingen in evenwicht te brengen
met de grootte van de organisatie. Dit had goed resultaat, want met minder voorstellingen realiseerde Walhalla meer bezoekers dan in het jaar 2016: 30.040 bezoekers tegenover 28.155. Walhalla heeft afgelopen jaar
een uitvoerige doorrekening gemaakt van de kosten en
opbrengsten rond een voorstelling. Hieruit kwam naar
voren dat er bij een aantal van tussen de 250 en 275
voorstellingen een optimale financiële en organisatorische balans is.

PROGRAMMA
Theater Walhalla had in 2017 een gevarieerd programma met een mix van nieuw talent, gevestigde namen
en vele nieuwe voorstellingen, die vaak in try-out of
debuutfase in een van de zalen speelden. Hoogtepunt
was de serie afleveringen van buurtsoap Café de Kapenees. Ook de diverse door Walhalla geïnitieerde festivals zoals Nacht van de Kaap, het Welkom thuis Straat
Theaterfestival en Kid Dynamite Jazz Festival – waarbij
we door middel van bestuursfuncties en/of artistieke
leiding nog steeds betrokken zijn – waren een groot
succes. Het opzetten van Young Club Walhalla is net
van de grond gekomen en het nieuwe initiatief Tussen
Kunst & Kids, een talkshow over kunst voor leerlingen
uit de bovenbouw van het basisonderwijs is wegens succes doorgezet.

PRODUCTIEHUIS WERKPLAATS WALHALLA
Een functie als (ontwikkel-)plek voor (nieuwe) makers
en jong talent bleek ook in 2017 onlosmakelijk verbonden met Walhalla. Ingegeven door de vraag vanuit makers hebben wij volop doorgezet in het realiseren van
Werkplaats Walhalla, een kleinschalig productiehuis
voor talentontwikkeling. In samenwerking met de gemeente is de oude gymzaal van de Tolhuisschool in de

nabijgelegen Tolhuisstraat ingrijpend gerenoveerd tot
repetitieruimte en theaterzaal. Daarbij is er een huurovereenkomst afgesloten met de gemeente Rotterdam
voor tien jaar. De isolatie en inrichting van het pand
(ontvangstruimte, kleedkamer, kantoor, opslag etc.)
zijn samen met de noodzakelijke theatertechniek door
Walhalla zelf gefinancierd, met hulp van donateurs en
private fondsenwerving. Eind december heeft er een
eerste try-out in het pand plaatsgevonden. De exploitatie van Werkplaats Walhalla is voor drie jaar gegarandeerd door een bijdrage vanuit het nieuwe fonds
Stichting Droom & Daad. Er is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tot en met 31 december 2020.

ORGANISATORISCHE KWALITEITSINJECTIE
In 2017 is in nauwe samenwerking met het bestuur de
professionaliseringsslag op organisatorisch en financieel gebied afgerond. Het organisatiemodel is doorgelicht, taken zijn (opnieuw) omschreven en verantwoordelijkheden zijn opgezet. De laatste ontbrekende
schakel, het vinden van een goede bedrijfsleider die
zorgt voor aansturing van de horeca en verhuur afdeling, is in december afgerond. Het gehele team van
Walhalla heeft een twee daagse conferentie belegd met
een aantal mini-colleges van Prof. Mr. dr. Giep Hagoort,
specialist in Cultureel Ondernemerschap. Hagoort is
(gast)hoogleraar aan o.a. de universiteiten van Utrecht
en Amsterdam. Onderwerp was hoe de medewerkers
van Walhalla met elkaar kunnen zorgen voor vernieuwende, op de onderneming toegespitste perspectieven.

EXPLOITATIE
Vanwege de voortgaande intensieve bouwwerkzaamheden aan de Fenix1-loods direct naast Kantine Walhalla
is het café-restaurant op de begane grond van Kantine
Walhalla gesloten gebleven. Door de sluiting is de begrote omzet evenals in 2016 ondermaats, maar kon de
afdeling verhuringen wel profiteren van het feit dat de
ruimte beschikbaar was als verhuurlocatie.
Al met al kijkt de directie van Theater Walhalla opnieuw terug op een goed en dynamisch jaar en dankt
zij op deze plaats alle medewerkers, vrijwilligers, bestuur, sponsoren en fondsen voor hun inzet. Natuurlijk
kan een dankwoord aan het trouwe publiek ook niet
ontbreken.
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BESTUURSVERSLAG

H

et bestuur van Stichting Theater op Katendrecht spreekt zijn waardering uit
voor de behaalde inhoudelijke en programmatische resultaten van 2017. Op
artistiek niveau was de programmering
net zoals in voorgaande jaren goed: creatief, bijzonder
en een welkome aanvulling op het theateraanbod in
Rotterdam, met positieve reacties van het publiek. Dat
vertaalde zich in een recordaantal bezoekers.
Op basis van het positieve oordeel van de adviescommissie van de Rotterdamse Raad voor Kunst & Cultuur
werd de cultuurplanaanvraag 2017-2020 gehonoreerd.
Daarnaast slaagde Walhalla erin een aanzienlijke kring
van sponsoren aan zich te (blijven) binden, in een tijdsgewricht waarin dit niet meer vanzelfsprekend is. De
honorering van de gemeentelijke subsidie is een bevestiging van de ontwikkeling die Walhalla in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Na de pioniersfunctie,
waarin op eigenzinnige en brutale wijze Katendrecht
en de rest van Rotterdam werd veroverd, heeft Theater
Walhalla in 2017 haar positie als vaste culturele waarde in het Rotterdamse veld van culturele instellingen
geconsolideerd. In 2017 werd daar zelfs een nieuw initiatief aan toegevoegd: Werkplaats Walhalla. Dit productiehuis is met behulp van private sponsoring tot stand
gekomen en kan een belangrijke bijdrage leveren aan
de ontwikkeling van jonge theatermakers in Rotterdam. De gemeente Rotterdam ondersteunde Walhalla
hierin door als verhuurder van de ruimte aan de Tolhuislaan de verbouwing in 2017 te realiseren. De Werkplaats opent begin 2018 zijn deuren.
Rotterdam en met name Katendrecht zijn nog steeds
volop in beweging, hetgeen effecten heeft op organisatie en positionering. Zo was foyer/café
FC Walhalla het gehele
jaar noodgedwongen
gesloten vanwege de
overlast door bouwactiviteiten naar Kantine
Walhalla. De herontwikkeling van de aangrenzende Fenixloods 1
wordt de komende jaren gevolgd door nieuwe
bouwprojecten voor woningen, winkels, horeca
en (culturele) instellingen.
Deze dynamiek blijft zijn
uitwerking hebben op (een

groot aanbod) van theatermakers en programmeurs
die graag op Katendrecht willen werken en in Walhalla
een voorstelling willen programmeren. Daarnaast manifesteerde Walhalla zich ook door zijn rol als initiatiefnemer, deelnemer of ondersteuner van activiteiten,
festivals en tal van manifestaties op Katendrecht.
De gewenste balans tussen activiteiten en organisatie,
de behoefte aan vernieuwing, maar ook het behoud
van het positieve imago van Walhalla, alsmede de ontwikkelingen rondom publieksbenadering en marketing, maakten een nieuwe strategische positionering
noodzakelijk. Daarnaast was de rol die Walhalla op het
gebied van talentontwikkeling op zich wilde nemen
nog een extra reden om de organisatie kritisch door te
lichten en toekomstbestendig te maken. Deze professionaliseringslag is grotendeels in 2017 vormgegeven en
gerealiseerd. Vanuit de missie en doelstellingen werd
het organogram van de organisatie, functies en taken
en verantwoordelijkheden tegen het licht gehouden,
herschikt en nieuw vormgegeven. Tevens is er, onder
andere na het vertrek van een aantal medewerkers van
het eerste uur, ruimte gemaakt om nieuwe functies
toe te voegen, zoals een bedrijfsleider voor de horeca
en verhuuractiviteiten. Dit heeft geleid tot een versterking van zowel de publieksfunctie als de zakelijke kant
van de organisatie. Naar verwachting heeft dit in de komende jaren positieve effecten op de (omvang van de)
verhuur, sponsoring en recettes.
Het resultaat over 2017 ad € 19.923 is toegevoegd aan
het eigen vermogen (Overige reserves).
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De samenstelling van het bestuur onderging in 2017
een wijziging; per 20 november 2017 moest afscheid
worden genomen van Pepijn Kuyper wegens zijn aantreden als directeur van LantarenVenster. Als nieuw bestuurslid werd, na een wervings- en selectieprocedure
door twee leden van het bestuur, Thomas Smit (zakelijk
leider van Theater Bellevue in Amsterdam) per 21 november 2017 benoemd. Het rooster van aftreden wordt
net als de samenstelling van het bestuur in dit verslag
weergegeven en op de website bekend gemaakt. Het bestuur heeft in 2017 vijfmaal vergaderd. Het stelde de
jaarstukken over 2016 en de begroting voor 2018 vast.
Op basis van kwartaalrapportages werd de ontwikkeling in de loop van het jaar gevolgd om te zien of er
bijgestuurd zou moeten worden. In december stelde de
directie, samen met het bestuur, de nieuwe begroting
voor het komende jaar op.
Walhalla volgt de landelijke governancecode cultuur,
in de wetenschap dat het bestuur verantwoordelijk
is voor het in acht nemen daarvan. Theater Walhalla
geeft op zijn website informatie over de wijze waarop
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het de code toepast.
Uit het overzicht van
nevenfuncties van bestuursleden en directie
blijkt dat geen sprake is
van belangenverstrengelingen. Het bestuur
hanteerde ook in 2017
het bestuursmodel omdat, in het geval van
Walhalla en zijn kleine
organisatie,
behoefte
bestaat aan een meewerkend toezichthoudend
orgaan. Werkplaats Walhalla werd in 2017 om
diverse redenen in een
aparte stichting ondergebracht, waarbij echter
statutair is vastgelegd dat
het bestuur van de Werkplaats alleen kan bestaan
uit de bestuursleden van Theater Walhalla. Deze personele unie is goedgekeurd door de Dienst Sport & Cultuur van de gemeente Rotterdam.
Het bestuur ondersteunde het management bij overleg
met politiek en bestuur van Rotterdam, de professionaliseringsslag, werving en selectie en de financiële bedrijfsvoering. De penningmeester heeft gedurende het
jaar apart werkoverleg over de ontwikkeling van de financiën gevoerd. Alle bestuursleden hebben overigens,
binnen hun portefeuille en aandachtsgebied, extra inspanningen geleverd.
Het bestuur bedankt de creatieve en tomeloze inzet
van de beide directeuren en de medewerkers voor het
theater Walhalla, Katendrecht en de stad.

Rotterdam, 20 maart 2018
Jos van der Vegt (voorzitter)
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1) TOELICHTING OP HET PRESTATIERASTER
PROGRAMMERING
Voorstellingen in 2017
Er zijn in 2017 totaal 288 voorstellingen gerealiseerd
met een totaal van 30.040 bezoekers. Het gemiddelde
bezettingspercentage komt uit op 90%. In het vorige
jaarverslag werden in dit overzicht ook de festivals meegenomen. Deze worden nu toegelicht in een ander deel
van het jaarverslag. In 2017 hebben wij in totaal negen
dagen aan festivals (mede) georganiseerd.

Locatie

Aantal
voorstellingen

Capaciteit
zaal*

Uiteindelijke
bezetting in %

Kantine Walhalla

155

120-150

92%

Theater Walhalla

117

72

88%

14

80-120

68%

2

100

101%

FC Walhalla
Werkplaats Walhalla
Totalen

288

90%

*capaciteit van de zaal kan afwijken van standaard ivm decoreisen

Specificatie kaartverkoop
De kaartverkoop blijft jaarlijks een stijgende lijn doormaken. Hierbij een overzicht van het aantal voorstellingen gecategoriseerd op genre.

Voorstellingen per categorie
Cabaret
Gastbespeling
Jeugd
Kleinkunst
Muziektheater
Spoken word
Talkshow
Theaterconcert
Theaterlezing
Toneel
Variété
Wetenschap

2017

Bezetting in %

73
1
31
23
23
6
6
59
3
49
11
3

106%*
83%
86%
98%
91%
50%
60%
86%
78%
82%
89%
69%

* Bij sommige voorstellingen kan de formele capaciteit worden overschreden door
het bijplaatsen van stoelen. Dit verklaart een bezettingspercentage dat hoger is dan
100%.

Toelichting programmering
Theater Walhalla is een belangrijk try-out-podium
voor gevestigde theatermakers, maar ook een probeerplek voor onbekender beginnend talent. Dit geldt voor
alle genres en zeker niet alleen voor cabaret. Het jaar
begon goed met de try-outs van de toneelvoorstelling
Ma, een solo van Eric Corton, gebaseerd op het gelijknamige boek van Hugo Borst. In dezelfde maand begon
cabaretier Sanne Wallis de Vries, na negen jaar afwezigheid als soloartiest, met de eerste try-outs van haar
voorstelling. Ook Paulien Cornelissen stond in Walhalla in april en Alex Klaassen try-outte in december zijn
revue Showponies, die in voorjaar 2018 in première
gaat in Het Nieuwe De la Mar Theater te Amsterdam.
Theater Walhalla heeft ruimte voor en vaak zin in allerhande genrevermenging. In 2017 vielen de persoonlijke documentaire- en onderzoeksvoorstellingen op.
Er zijn journalisten, wetenschappers en filosofen die de
planken op willen met hun eigen onderzoek. De serie
Science Battle paste al in een rijtje van wetenschap meets
theater en in 2017 werd dat lijstje aangevuld met ‘Van
Konijn naar een Fortuin’ van Albert Klein Haneveld en
Stefan Egberts, ‘Sexiety’ van Anne Gehring, Vera Ketelaars en Gian van Grunsven, George van Houts met
‘Kom Plot’, Sanne Vogel met ‘Nieuwe Familie’ en Arjan
Erkel met ‘Vrijheid van Denken en Doen’. Een andere
succesvolle vermenging van genres was de buurttheatersoap Café de Kapenees, overigens ook nog een combinatie van community-art en professionele theaterbeoefening.
Cabaret is een succesvol genre in de meeste theaters, zo
ook in Walhalla. Dat cabaret een té algemene noemer
is voor een breed scala aan subgenres, blijkt wel uit het
feit dat de voorstellingen van ‘cabaretier’ (noem hem
beter theatermaker) Micha Wertheim – waarin hij zelf
niet aanwezig bleek te zijn – door sommige cabaretliefhebbers niet werden begrepen of gewaardeerd. Cabaret
is stand-up comedy tot kleinkunst en alles daartussen. In
al die types herkent Walhallapubliek zich. De maandelijkse Stand-up Club is altijd uitverkocht, maar ook de
cabaretvoorstellingen van onbekende beginners zoals
Bert Gabriels en Thijs van de Meeberg lopen uitstekend.
Walhalla programmeert toneel van nieuw tot oud,
dat laagdrempelig maar van hoge artisticiteit is, dat
communiceert met publiek en (mede daardoor) toegankelijk is. De Theatertroep, een collectief van tien
toneelspelers, heeft een vaste plek verworven in de Wal-
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hallaprogrammering. Zij zijn jong, talentvol, toegankelijk, halen een hoge artistieke kwaliteit en passen dus
perfect bij het laagdrempelige karakter van de Walhalla-programmering. Hetzelfde geldt voor de Firma Mes,
Golden Palace en Circus Treurdier. Naast jong aanbod
is er echter ook plek voor oudgedienden zoals van der
Vlugt & Co., Bach & Bleekwater en Het Volk (dat in 2017
zijn veertigjarig bestaan vierde). Het meer experimentele en onbekende aandeel in de programmering komt
van o.a. het Amsterdam Fringe Festival, dat jong theatertalent een podium biedt en met de drie beste voorstellingen op tournee gaat, o.a. in Theater Walhalla. De
programmeur van Walhalla neemt jaarlijks plaats in
de jury van het festival.
Elke zondagmiddag is gereserveerd voor muziek. Met
een publiek dat een voorliefde lijkt te hebben voor
Americana (Brock & The Brockettes, Bright Blue Gorilla), singer/songwriter en oude rockkrakers, zijn de zogenoemde Luie Zondagmiddagen altijd vol. Maar ook
popmuziek (Halfway Station, Helge Slikker), lichte jazz
(Deeldeliers), licht klassiek (De Mattheus Passie, Bach
& Bleekwater, Brel & Brass) en Nederlandstalige liedjes
(Gerard van Maasakkers) worden niet geschuwd. Ook
makers die meer naar wereldmuziek neigen (La Tres
Ilustre Compagnie du Chat Noir, Fernando Lameirinhas) trekken veel publiek. In 2017 kwamen er veel odes
voorbij, bijvoorbeeld aan Carole King (Esther Groenenberg), Leonard Cohen (Avalanche Quartet) en Chet Baker (Marijn Brouwers). Muziek op andere avonden liep
ook goed, zoals de maandelijkse serie internationale
artiesten onder de noemer Holland-Americana met
onder meer Chris Pureka, Fred Eaglesmith, Diana Jones en Sam Baker. Het Rotterdamse muziektrio Ocobar
bracht drie afleveringen van de in 2016 gestarte reeks
“Ocobar’s Sundays” als exclusieve Walhallaserie. De
ode-aan-de-gitaar-serie van Joris Lutz, “Six String Sessions”, had vijf succesvolle afleveringen, met als gasten
onder anderen Jaap Kwakman, David Hollestelle en
Rick Devito.
Naast de hierboven beschreven series beschikt Walhalla over een aantal andere bekende reeksen in zowel
het aanstormende als het gevestigde segment. Op het
gebied van talentontwikkeling programmeert Walhalla Het Nieuwe Lied, waarin jonge talent op gebied van
kleinkunst Nederlandstalig werk uitprobeert. Daarnaast is er de eerdergenoemde maandelijkse Stand-Up
Club voor beginnende comedians en cabaretiers. In het
gevestigde segment heeft Walhalla, naast Ocobar’s Sundays en de Six String Sessions de serie De Uitdaging,
waarin muzikale ontmoetingen centraal staan. In ‘Rotavonden’ legde muzikant en tekstschrijver Jan Rot elke
laatste donderdagavond van de maand zijn eigen werk
onder de loep en op de hak. Een mooi voorbeeld van
een gelauwerd artiest die iets nieuws maakt dat exclu-
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sief in Walhalla te zien is en dat vervolgens elke editie
geheel uitverkoopt.
Spoken word, de dichterlijke vertelvorm die het midden houdt tussen rap en poëtische voordracht, heeft
flink aan terrein gewonnen afgelopen jaren. Ook in
Walhalla waren de poetry slams succesvol; de serie House
of Poets, een coproductie van Walhalla en Kentheater,
draaide vijf succesvolle edities. Metro schreef in juni
2017 het volgende over deze intieme serie in de foyer
van Kantine Walhalla: “Als iedereen zijn eten in real life zou
delen, in plaats van in het digitale leven, dan had iedereen te
vreten.” Een ogenblik is het stil in Kantine Walhalla, maar dan
klinkt er instemmend geklap en gejoel uit de volle zaal. EM, de
jongen op het podium, wacht even tot het stil is en vervolgt dan
zijn voordracht. Eerst ingetogen, dan weer fel, maar met precies
de juiste dynamiek en cadans om zijn sterkste zinnen als een
bom in te laten slaan. Zelfs iemand die er weinig verstand van
heeft, moet het hebben opgemerkt: spoken word in Rotterdam
is booming”.

ANDERE SUCCESFORMULES EN BIJZONDERHEDEN
Ontbijtvoorstellingen: elke twee weken op zondagochtend, voorafgegaan door een ontbijt voor het hele gezin, programmeert Walhalla een jeugdvoorstelling in
de leeftijdscategorieën 2+, 3+, 4+ of 6+.
Vrijdagmatinee: elke tweede vrijdagmiddag vindt een
voorstelling plaats om 14.00 uur. Muziek, klassiek toneel, theaterlezing en kleinkunst zijn slechts enkele
voorbeelden van de genres die in 2017 in de vrijdagmatinee stonden. Voorbeelden van artiesten zijn Van
Helmert Woudenberg met een toneelsolo, Beatrice van
der Poel, schrijver Thomas Verbogt met een muzikaal-literair programma, Margriet Sjoerdsma, Louise Hensen
en Barbara Breedijk die onder de noemer “Fiere Vrouwen” een kleinkunstvoorstelling maakten over historische vrouwen, Hans Aarsman met zijn lichtvoetige
foto-detective en Mathilde Santing met een prachtig
liedjesprogramma in een volle Kantine Walhalla.
Boek & Meester, een literaire talkshow met voornamelijk internationale gasten, had een succesvolle editie in
Theater Walhalla met schrijver Michel Faber. Walhalla
deed mee met het programma Theater Na de Dam op
4 mei, met de ingetogen en ontroerende voorstelling
Door De Nacht Klinkt een Lied. Circus Treurdier stond
drie dagen in Kantine Walhalla met hun uitverkochte
voorstelling Night of The Problems. De sing along-voorstelling Oasebar, met Joke Bruijs en Gerard Cox en naar
oorspronkelijk idee van Harry-Jan Bus, kreeg nieuw leven ingeblazen met tien voorstellingen in de Doelen. In
Kantine Walhalla vonden traditiegetrouw de try-outs
plaats.
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WALHALLAPRODUCTIES
Theater Walhalla heeft in 2017 voorstellingen zelf geproduceerd, al dan niet in samenwerking met (Rotterdamse) makers en acteurs:
Tussen Kunst & Kids
Een maandelijkse zondagmiddagserie, voor en over
kinderen en kunstbeleving. Deze gratis toegankelijke talkshow voor bovenbouwers en hun familie
wordt geproduceerd door Theater Walhalla. Omdat
de presentator Joris Lutz samen presenteert met kinderen van de basisscholen in de buurt, komt hun
achterban mee. Dat betekent heel veel kinderen en
families in de zaal, die normaliter niet de weg naar
het theater vinden. De talkshow is een succes, de
zaal zit iedere aflevering vol. In 2018 zullen naast
de talkshow meer voorstellingen voor deze leeftijdsgroep geprogrammeerd worden, vanuit de overtuiging dat Walhalla met name met deze groep een
match heeft die het begin betekent van een nieuwe
generatie cultureel geïnteresseerden.
De Biecht
Rotterdams kleinkunstenaar Flip Noorman en muzikant Jaap Rovers programmeerden een maandelijkse avond vol kunsten -in de breedste zin van
het woord- met een wisselend thema. Bij de editie
‘protest’ hield Desanne van Brederode een lezing,
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werden er protestliederen gespeeld door o.a. Roos
Blufpand en vertelde een kunstenaar over haar belevenissen in een Grieks vluchtelingenkamp.
Café de Kapenees,
geproduceerd door Theater Walhalla i.s.m. het Rotterdams Wijktheater, begon in 2016. De voorstelling
heeft verhalen van de Kaap als leidraad en werkt
met verhalenlijnen die bepaald werden door campagnes van de gemeente Rotterdam (Tegenprestatie,
Lief & Leed, Opzoomeren). De soaps worden gespeeld
door wijkbewoners en professionele Rotterdamse acteurs samen, zoals Paul van Soest en Loes Schnepper. Doordat de voorstelling de vorm van een soap
had, werd er veel herhaalbezoek bereikt bij publiek
dat niet vaak of zelfs nooit naar het theater kwam.
Een aantal afleveringen is ook gespeeld in andere
wijken, zoals IJsselmonde, Crooswijk, Zevenkamp
en Hoogvliet. Met Café de Kapenees maken Walhalla
en het Rotterdams Wijktheater de pijnpunten rond
de veranderingen binnen de wijk Katendrecht, door
nieuwbouw en de komst van nieuwe bewoners, op
humoristische wijze bespreekbaar gemaakt. Door
zoveel mogelijk mensen hun verhaal te laten vertellen, ontstond een actieve betrokkenheid bij de bewoners.
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2) TOELICHTING OP DE JAARREKENING
EIGEN INKOMSTEN
Het aantal Club Walhalla-leden is op peil gebleven,
waarbij de gemiddelde bijdrage per Clublid toenam.
Het aantal verhuringen is in 2017 toegenomen ten
opzichte van 2016. De marge verhuringen steeg met
€ 14.331 ten opzichte van het jaar 2016. De recette-inkomsten waren € 2.361 lager in vergelijking met 2016.
Dit werd niet veroorzaakt door een lagere bezettingsgraad, maar doordat er iets minder voorstellingen werden geprogrammeerd dan in 2016.
Club Walhalla: bedrijven
De pioniersrol die Walhalla vervulde in de gehele revitalisatie van Katendrecht was voor bedrijven reden
om het theater te sponsoren, maar nu deze fase is afgesloten en Katendrecht als populaire plek om te wonen en te vertoeven een nieuwe fase ingaat, valt een
aantal sponsoren om diverse redenen af of beperken
zij hun bijdrage. Zo was 2017 het laatste jaar waarin
Woningcorporatie Woonstad hoofdsponsor was en
ook subsponsor Rabobank heeft de samenwerking per
december 2017 stopgezet. Er werd gelukkig een aantal nieuwe sponsors gevonden die weliswaar voor een
kleiner bedrag sponsoren, maar gelukkig wel een meerjarige verbintenis zijn aangegaan. Per saldo blijven de
sponsorbijdragen op niveau. Vanwege deze ontwikkelingen blijft Walhalla een voorzichtig financieel beheer
voeren. Directie en bestuur blijven tijd en energie stoppen in het zoeken naar nieuwe sponsors. Daarbij richt
men zich vooral op ontwikkelaars die actief zijn met
nieuwbouw op Katendrecht. Voor de komende vijf jaar
staan er nog zo’n 2700 nieuwbouwwoningen en appartementen gepland.
Club Walhalla: particulieren
De particuliere steun van diverse bedrijven en personen via het lidmaatschap van Club Walhalla bleef stabiel. De directie is ook dit jaar weer erkentelijk voor de
inspanning daartoe van haar Raad van Advies o.l.v. de
heer Dick van Well. Tweemaal werden de leden en de
vijf hoofdsponsors voor een grote bijeenkomst uitgenodigd. In april 2017 werd hiertoe een zogenaamde theatrale wijksafari georganiseerd met op diverse locaties
korte voorstellingen van groepen die in het nieuwe theaterseizoen te zien zijn in Walhalla. Deze format werd
zeer gewaardeerd door de leden.
Young Club Walhalla
De opstart en eerste bijeenkomst van Young Club Walhalla, een variant op de bestaande club maar dan voor
ondernemers onder de veertig jaar leek aanvankelijk
veelbelovend, maar is helaas toch mislukt. Het is niet

gelukt de groep uit te laten groeien tot een substantiële groep leden. De directie is zich eind 2017 gaan beraden over een andere vorm om jonge ondernemers aan
zich te binden. Hiertoe zijn verkennende gesprekken
gevoerd met reeds bestaande netwerken van jonge ondernemers om samen te gaan werken en op die manier
het doel te bereiken. De belangrijkste drijfveer hiertoe
is het bestendigen van de levensvatbaarheid van het
concept business club, door al vroeg te werken aan een
bepaald bewustzijn en culturele betrokkenheid onder
de gevestigde ondernemers van de toekomst.
Bezoldiging en nevenfuncties directie
De oprichters en directie van theater Walhalla, te weten
Harry-Jan Bus en Rachèl van Olm, ontvingen beiden een
management fee van € 5.000 per maand. Harry-Jan Bus
bekleedt daarnaast twee onbezoldigde nevenfuncties.
Hij is secretaris bij de Stichting Ronde van Katendrecht
en de Stichting Kid Dynamite Jazz Festival. Harry-Jan
Bus is bezoldigd lid van het cabarettrio De Tunes. Hij
treedt daarmee ook geregeld op in Theater Walhalla.
Met dit gezelschap worden dezelfde afspraken gemaakt
als met andere optredende groepen en het belang van
Theater Walhalla wordt ermee gediend.

RESULTAAT
In het jaar 2017 heeft Stichting Theater op Katendrecht
een positief resultaat geboekt van € 19.923, hoewel
blijkens de begroting werd gestreefd naar een volledig
evenwicht. Als oorzaken van het positieve resultaat
kunnen worden genoemd:
−− Een subsidiebijdrage van de gemeente Rotterdam
die in 2017 € 80.000 hoger was dan in 2016;
−− Een betere marge per voorstelling, omdat de subsidiebijdrage per voorstelling in relatieve zin toenam
vanwege de afname van het aantal geprogrammeerde voorstellingen;
−− Lagere activiteitenlasten zowel voor personeel als
voor de voorstellingskosten.
Het bestuur heeft besloten een bedrag van € 50.000
toe te voegen aan het bestemmingsfonds continuïteit.
In het vorige verslagjaar moest worden besloten een
bedrag van ruim € 15.000 aan dit bestemmingsfonds
te onttrekken teneinde enige onvoorziene uitgaven te
kunnen voldoen. In het jaar 2017 is besloten het fonds
weer te doen toenemen tot een meer realistische hoogte, ten einde toekomstige onvoorziene uitgaven te kun-
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nen opvangen. Daarnaast is er een nieuw bestemmingsfonds opgezet om de huidige tribune van Kantine
Walhalla te vervangen. Deze destijds zelf getimmerde
tribune uit 2012 is hard toe aan vervanging. Gehoopt
wordt deze tribune in het jaar 2018 dan wel 2019 aan te
schaffen. Het in 2017 gerealiseerde positieve resultaat
ad € 19.923 wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.
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BIJDRAGE STICHTING WERKPLAATS WALHALLA
Tot slot nog een opmerking over de toegenomen kosten
sponsoring. Deze kosten bedroegen in 2016 € 13.750
en in 2017 € 63.726. Een groot gedeelte van het laatstgenoemde bedrag betreft een bijdrage à € 45.000 van
Stichting Theater Walhalla ten gunste van Stichting
Werkplaats Walhalla, die door laatstgenoemde is aangewend ter dekking van meerwerk bij de verbouwing
van de accommodatie aan de Tolhuisstraat.

3) TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA’S
LEVENDIGE BINNENSTAD
Vrijdagmiddagmatinee
Theater Walhalla is in 2017 doorgegaan met vrijdagmiddagvoorstellingen omdat het programma – inhoudelijk en in termen van publieksopkomst – een succes
was. De populaire naastgelegen Fenix Food Factory
waar het publiek vooraf kan lunchen heeft aan de stabilisatie van het succes bijgedragen. Er wordt in meer theaters in het land gewerkt met doordeweekse matinees.
Die richten zich vaak op ouderen. Walhalla doet dat
niet; het is geen doelgroepprogrammering. Er wordt
geprogrammeerd vanuit de inhoud, op aantrekkelijke,
relatief korte toneel- en kleinkunstvoorstellingen.
Festivals
Theater Walhalla is initiatiefnemer van diverse “Kaapse” festivals die de binnenstad en specifiek het nieuwe
culturele cluster Wilhelminapier/Katendrecht verrijken. Directeur Harry-Jan Bus is lid van de besturen van
Ronde van Katendrecht en het Kid Dynamite Jazz Festival. Samen met artistiek directeur Rachèl van Olm
en programmeur Floor Nicolas is hij tevens lid van het
artistieke team van De Nacht van de Kaap, het Welkom
Thuis Straattheaterfestival en de Royal Roller Disco op
Koningsdag. Van het International Comedy Festival en
het Geen Daden Maar Woorden-festival, die zijn neergestreken op Katendrecht, is Theater Walhalla partner.

KID DYNAMITE JAZZ FESTIVAL
door Stichting Kid Dynamite Jazz Festival
Aantal bezoekers: 1500. Aantal actieve deelnemers: 50.
Op zondag 25 juni 2017 vond de achtste editie van het
Kid Dynamite Jazz Festival plaats op het Deliplein. Kid

Dynamite is een kleinschalig en intiem festival dat
voortborduurt op de jazztraditie op Katendrecht waar
begin vorige eeuw de jazzsaxofonist naar wie het festival vernoemd is furore maakte in de nachtclubs. Het
festival richt zich op kinderen en hun ouders/verzorgers en maakt onderdeel uit van North Sea Round
Town. Succesfactoren van het festival zijn de sterke
balans tussen kinder- en hoofdprogramma (inclusief
de participatiemogelijkheden voor kinderen), het afwisselen van het programma op de twee verschillende
podia en het doorzetten van The Dynamite Kids. De
organisatie schat het aantal unieke bezoekers over de
gehele middag op 1.500. Het festival kan zich met recht
steeds meer een community art-festival noemen, niet
alleen door het project The Dynamite Kids, maar ook
door de jazz-dansworkshops van LT Dans (een lokale
dansschool op Katendrecht) en de diverse creatieve projecten zoals muziekinstrumenten maken en tekenen.
Er kan gesteld worden dat Kid Dynamite Jazz Festival
een stevig onderdeel uitmaakt van het kinderprogramma van North Sea Round Town, daar er naast dit festival slechts één ander evenement gericht op kinderen
plaatsvond. Dit evenement is daarbij niet gratis toegankelijk, wat Kid Dynamite Jazz Festival wel is.

DE RONDE VAN KATENDRECHT
door Stichting Ronde van Katendrecht
Aantal bezoekers 4000. Aantal actieve deelnemers: 900.
De Ronde van Katendrecht is een gratis toegankelijk
evenement waar wielersport en een hoogwaardig cultureel programma samenkomen met o.a. performances, literatuur, (pop)muziek en straattheater. De rol van
Walhalla is artistiek-inhoudelijk en praktisch: Walhalla
is de centrale locatie voor de culturele onderdelen van
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het festival.
Bij deze zesde editie van de hernieuwde Ronde van Katendrecht is in samenwerking met Rotterdam Festivals
een publieksonderzoek gedaan. Daaruit bleek dat 56%
van het publiek van plan was om nog een keer de Ronde
te bezoeken en 31% gaf aan het waarschijnlijk te doen.
Uit de bezoekersenquête kwam een aantal verbeterpunten tevoorschijn: informatievoorziening tijdens het bezoek, media-aandacht en parkeergelegenheid. Uit het
onderzoek bleek verder dat het evenement gezien wordt
als sympathiek, actief, opgewekt, creatief en uniek, met
een Rotterdamse uitstraling. Het evenement werd gewaardeerd met een 7,8. De fietswedstrijden kregen een
8.1, het culturele programma een 7.8 en de hardloopwedstrijd een 7.7.

WELKOM THUIS STRAATTHEATERFESTIVAL
door Stichting Pacific Enterprise Unlimited
Aantal bezoekers: 3500
De jubileumeditie van hét straattheaterfestival van Rotterdam trok een recordaantal bezoekers en speelde zich
af onder een stralende zon in een uitzonderlijk goede
sfeer. De performers lieten publiek met een geheel
nieuwe blik naar (straat)theater kijken. De programmering bestond uit een gevarieerde mix van straattheaterdisciplines, van acrobatisch danstheater tot hoogwaardig straattheater en andere vormen ertussenin zoals
Neo-fanfare 9×13 (bizarre muzikale rituelen en schurend muziektheater), Jakob Proyer (over de opkomende
smartphoneverslaving en hoe ervan af te komen). Hoogtepunt van het festival was De Gillende Keukenprins
van Bram Graafland met zijn Keukenorgeldrumgestel.
In deze fysieke voorstelling die het midden hield tussen theater, circus, vuur en een rockconcert zoekt hij
het randje van de waanzin. Op de jubileumeditie van
het Welkom Thuis StraattheaterFestival op het Deliplein, Rijnhavenplein en het Wilhelminahoofd waren
toegankelijke en meer kunstzinnige acts te zien op vier
speelplekken. In het totaal waren er tien verschillende
voorstellingen en 37 speelmomenten.

NACHT VAN DE KAAP
i.s.m. JMR-producties
Aantal bezoekers: 7000 (uitverkocht)
Het was de negende editie van dit livemuziekfestival,
dat de tijden van Katendrecht als zeemanskwartier laat
herleven. Het was in de voorverkoop al uitverkocht. Opnieuw stond het internationale zeemans- en levenslied
centraal. Kleinschaligheid van de optredens, podia en
locaties en een divers (internationaal) muzikaal aanbod
zijn de succesfactoren. Walhalla is zoals elk jaar nauw
betrokken bij artistiek-inhoudelijke samenstelling van
het hoofdevenement. De Ode, die de aftrap tot het evenement vormt, had dit jaar een aantal beroemde gas-
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ten zoals Brigitte Kaandorp en Paul de Leeuw. Ook was
er aandacht voor jong talent zoals de 21-jarige zangers
Layd Shaynah die uit het netwerk van Music Matters
komt. Daarna waren Theater, Kantine en FC Walhalla
een van de pijlers voor het festival.

24 UUR CULTUUR
door Theater Walhalla
Aantal bezoekers Preview Revue: 180
Aantal bezoekers Uitmarkt Walhalla: 500
De preview Revue op zaterdag en de Uitmarkt rond
Kantine Walhalla onder de naam 24 Uur Cultuur is de
eigen variant van de Uitmarkt, waar culturele instellingen in Rotterdam zich presenteren en het culturele
seizoen openen door 24 uur de deuren open te stellen.

INTERNATIONAL COMEDY FESTIVAL ROTTERDAM
door Stichting ICFR
Aantal bezoekers: 990
In 2017 was Walhalla voor de vierde keer gastheer van
het International Comedy Festival Rotterdam. Het festival was in tegenstelling tot voorgaande jaren teruggebracht tot één dag. Het festival zet stand-up comedy als
een festivalevenement én als podiumkunst in de spotlight. Het programma bevatte wederom bekende en
minder bekende comedians uit binnen- en buitenland,
met dit jaar nog meer ruimte voor humor in bredere
zin, zoals een lezing over humor, een non-spoken-show,
muzikaal cabaret, straattheater, de ‘laughterparty’, diverse themashows, een talkshow en de finale van de
ICFR Talent Award.
Het festival was geslaagd: een nog bredere opzet van
het programma, meer bezoekers (en ook vroeger op de
avond), goed bereikbare nieuwe locaties, groei van het
ambassadeursprogramma, ontspannen en goede sfeer
bij zowel de bezoekers en de comedians. Het festival
werd uiteindelijk bezocht door ruim 990 bezoekers; het
gratis toegankelijke programma is bezocht door in totaal 200 man. Er waren op het festival in totaal 48 acts,
waarvan 12 comedians uit het buitenland kwamen (UK,
US, Australië, Zuid-Afrika, België en Turkije). Marcel
Haug (creatief directeur ICFR) is er in 2017 wederom in
geslaagd een nog meer gevarieerd en betaalbaar podiumprogramma neer te zetten. Er waren twintig solovoorstellingen (waarvan 45% Engelstalig) en dertien line-up-voorstellingen (drie tot vier comedians in achter
elkaar onder leiding van een MC), waarvan vijf line-ups
(deels) Engelstalig waren. Aangezien Haug goede contacten heeft in de comedywereld, kon hij op heel korte termijn (de dag zelf) goede vervanging kunnen regelen voor
de acts wiens vlucht was geannuleerd. De reeds aanwezige comedians waren ook behulpzaam en hebben meer
en op andere momenten gespeeld dan gepland.
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Bezoekersaantallen gespecificeerd
−− In Kantine Walhalla (capaciteit 150 bezoekers) stonden o.a. Ronald Giphart (uitverkocht), Jeroen Leenders/Jennifer Evenhuis/Kasper van der Laan (127
bez.), Rayan Panday (136 bezoekers), Will E (85 bezoekers) en Stefano Keizers (111 bezoekers).
−− In Theater Walhalla (capaciteit 80 bezoekers) stonden
Thomas van Luyn & Clean Pete (uitverkocht), Pieter
Jouke & Daan van der Hoeven (62 bezoekers), Trevor
Lock (80 bezoekers, uitverkocht) en Pieter/Jouke/
Pepijn/Wilko (44 bezoekers).
−− In FC Walhalla waren er diverse talkshows onder leiding van Ari Deelder. De bezoekers zijn daarbij niet
geteld, maar de late night zat bommetjevol.

GEEN DADEN MAAR WOORDEN FESTIVAL
door Stichting Passionate/Bulkboek
Aantal bezoekers: 377
Het Geen Daden Maar Woorden Festival, een ontdekkingstocht langs literair talent, (inter)nationale
dichters, spoken word-artiesten, singer-songwriters en
muziek(theater) kende een iets andere opzet dan voorgaande jaren. Op zaterdagavond 14 oktober vierde GDMWF zijn twintigste verjaardag. In drie sfeervolle locaties op Katendrecht trakteerde het uitverkochte festival
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de bezoekers op een mix van jong talent in de categorieën literatuur, muziek en spoken word. Theater Walhalla en Kantine Walhalla waren voor het derde jaar op
rij partner van het festival. Daarnaast was muziekcafé
Kopi Soesoe een festivallocatie en verzorgde Bosch & de
Jong de boekverkoop. Optredens waren er van onder
meer auteurs Hanna Bervoets, Nhung Dam en Murat
Isik, muzikanten Lucky Fonz III en Gerson Main. Spoken
word was vertegenwoordigd met de artiesten Mariana
Hirschfeld en Patrick Ribeiro.

KONINGSDAG ROYAL ROLLERDISCO
i.s.m. Ondernemersvereniging Katendrecht, scholen en
Stichting Pacific Enterprises Unlimited
Aantal bezoekers: 1000
Met de jaarlijks terugkerende Royal Rollerdisco kwam
ook dit jaar de hele buurt weer samen op het Deliplein.
Het laagdrempelige karakter van het open plein brengt
de buurtgenoten bij elkaar om deze dag te vieren waarbij ze kunnen genieten van een cultureel programma
dat in samenwerking met de Kaapse culturele instellingen, scholen en ondernemers was samengesteld: vrijmarkt, skaten op funky muziek, een theaterworkshop,
de textielwerkplaats en diverse live-optredens. Begin
van de middag brak de zon door en mochten we burgemeester Aboutaleb ontvangen.
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4) ONDERNEMERSCHAP EN
TOELICHTING OP BEDRIJFSVOERING
SPONSORING
In 2017 heeft Theater Walhalla gewerkt aan het verkrijgen van nieuwe hoofdsponsors. Hoofdsponsor
Wooncorporatie Woonstad moest op aanwijzing van
het ministerie (n.a.v. de parlementaire enquête van
de wooncorporaties) de sponsoring stoppen. Er zijn
gesprekken gestart met nieuwe sponsors die op meerjarige basis aan Walhalla verbonden zijn. De sponsors
zijn met name partijen die de komende jaren actief zijn
bij de herontwikkeling van het zogenaamde polsgebied
van Katendrecht, waar de eerdergenoemde komst van
2700 nieuwbouwwoningen staat gepland.

SAMENWERKING
Naast de financiële bijdrage is de relatie met deze partijen ook van belang om de samenwerking in de ontwikkeling van Katendrecht te versterken. De ontwikkelingen gaan snel, kunnen in potentie zeer versterkend
zijn, maar voor succes is een goede verankering met
het gebied cruciaal. Daar ligt zowel een grote kans als
groot risico op dit moment. Het polsgebied is een volgend hoofdstuk in de ontwikkeling van Katendrecht en
zal zijn eigen beleving kennen, maar de verbinding en
wisselwerking met het hart van Katendrecht (en de rest
van het rondje Rijnhaven) zal een grote rol spelen bij de
beleving van de bewoners, ondernemers en bezoekers.
Ook op andere delen van Katendrecht staan er nog
bijzondere ontwikkelingen op de rol. Optimaal is dat
al deze nieuwe ontwikkelingen iets toevoegen aan de
Kaap (zowel in aanbod, netwerk als publiek), en tegelijk
voortbouwen op de kracht die er al is. Walhalla zal hier,
door samenwerking, een rol in spelen.

HORECA
De omzet bij de horeca rond de theatervoorstellingen is
op hetzelfde peil gebleven. De marge blijft relatief klein
omdat de kosten van het personeel zwaar drukken op
het resultaat. Het verschilt sterk per voorstelling of er
veel publiek nablijft. Bij de opzet van de gerenoveerde
Kantine Walhalla met theaterzaal en café-restaurant op
de begane grond werd verondersteld dat een dagfunctie
voor een permanente horecavoorziening inclusief een
kansrijke terrasfunctie, deels los van de voorstellingen,
haalbaar zou zijn en een positieve bijdrage zou leveren
aan de exploitatie. De noodzakelijke sluiting gedurende heel 2017 (ingezet vanaf oktober 2015) als gevolg van
de verbouwing van de Fenixloods direct naast kantine

Walhalla had als gevolg dat de veronderstelde horeca-omzet niet gehaald werd. Wel beschikte Walhalla
nu over een extra locatie voor de verhuur. Hierdoor
kon het verlies bij de horeca enigszins gecompenseerd
worden. Ook was er een kleine teruggang bij de omzet
van de horeca rond voorstellingen, veroorzaakt door
de trend dat veel theatergroepen zonder pauze spelen.
Walhalla probeert deze trend te keren door afspraken
te maken over het opnemen van een pauze in de voorstelling, want dat scheelt voor ons zeer belangrijke omzet aan de bar.

PERSONEEL
In 2017 is er vervolg gegeven aan de herstructurering
van de organisatie en de daar bijbehorende taken.
Begin 2017 is Marion Hooning als vaste ZZP’er in de
functie van hoofd marketing en communicatie aan het
team toegevoegd. Het aantal uren varieert tussen de 8
en de 16 uur per week en wordt op factuurbasis uitbetaald.

VRIJWILLIGERS
In 2017 heeft Theater Walhalla weer samengewerkt
met kassavrijwilligers. Het aantal vrijwilligers is zelfs
gegroeid van 13 kassavrijwilligers naar 15 kassavrijwilligers. Ook hebben wij één vrijwilliger gevonden
die ons helpt bij hand- en spandiensten in en om de
gebouwen. De vrijwilligers krijgen hun parkeer- en reiskosten vergoed. Dit jaar hebben vier vrijwilligers hun
BHV-herhaalcursus met succes gevolgd. Hierdoor zijn
zij bevoegd om een stafdienst te kunnen draaien. Zij
zijn dan eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen
van het theater op de avond zelf.

STAGIAIRES
In 2017 hebben meerdere stagiaires bij Theater Walhalla gewerkt. Het kantoor kreeg ondersteuning van twee
stagiaires, één van Wentink Events Academy en één van
het Grafisch Lyceum Rotterdam. Bij de afdeling techniek waren er diverse stagiaires werkzaam vanuit het
Grafisch Lyceum en de MBO Theaterschool.
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5) MARKETING/PUBLICITEIT
Theater Walhalla maakte in 2017 een tweemaandelijkse
programmakrant. Op de voorkant daarvan stond elke
keer een nieuwe getekende illustratie van kunstenares
AMC Fok. De krant heeft een oplage van 12.000. Per
editie zijn er ongeveer 1000 uit Walhalla zelf meegenomen, 2500 zijn huis-aan-huis op Katendrecht verspreid,
8.000 zijn door de KultuurKoerier uitgezet in de rest
van de stad en een klein deel werd opgestuurd naar
onze flyerbuzzers*, sponsoren en trouwe volgers.

het Hofpleintheater, De Doelen, Rotterdamse Schouwburg, het Oude Luxor Theater en de Rotterdamse musea op een rij. Deze wordt via de theaters los verspreid
en wordt ook eenmalig als bijlage bij de Uitagenda
(maandelijks tijdschrift van het Uitburo) gevoegd. De
jeugdvoorstellingen van Theater Walhalla worden in
deze tweemaandelijkse uitgave gecommuniceerd.

* Elke maand kregen de in totaal 48 flyerbuzzers een stapeltje van tien Walhalla-kranten opgestuurd, die zij verspreiden onder vrienden, buurtgenoten, collega’s en teamgenoten. Zij zorgen er op deze manier voor dat nóg meer mensen Theater Walhalla
ontdekken. Deze flyerbuzzers zijn over het algemeen zelf trouwe bezoekers en zijn zó
enthousiast over Theater Walhalla dat ze graag anderen willen overtuigen een bezoek aan ons theater te brengen. Als tegenprestatie kregen deze buzzers een speciale
avond aangeboden met gratis toegang tot de preview-revue-avond.

Theater Walhalla is aangesloten bij het Uitbureau en
betaalde hier in 2017 abonnementsgeld voor. Hierdoor
was opname van alle voorstellingen In de Uitagenda gegarandeerd. Een aantal keren was er een redactioneel
stuk over een door Theater Walhalla geprogrammeerde
voorstelling geplaatst.

NIEUWSBRIEVEN
Walhalla heeft ongeveer 6000 nieuwsbriefleden, mensen die zelf aan hebben gegeven op de hoogte te willen
blijven van onze programmering en ontwikkelingen.
Gemiddeld één keer per twee weken werd een nieuwsbrief verstuurd met daarin informatie of een kortingsactie over een of meer voorstellingen.

MAILINGS
Buiten de nieuwsbrief zijn er ook gerichte mailings
verzonden. Om gericht te communiceren werd gebruik
gemaakt van de koopgeschiedenis van Walhalla-bezoekers die uit te lezen viel via het verkoopsysteem Stager.
Zo kon de organisatie eerdere bezoekers gericht benaderen per e-mail om hen te laten weten dat er een voorstelling gepland staat die hen zou kunnen interesseren.

WEBSITE
In 2017 is Theater Walhalla op zoek gegaan naar een ander bedrijf voor het gebruiksvriendelijker maken van
de huidige website. Zowel voor de bezoekers als voor de
medewerkers functioneerde de huidige website niet optimaal. Daarom werd in 2017 besloten om de look en feel
van de website te behouden, maar de website wel naar
een gebruiksvriendelijkere vorm om te zetten. Menno
Luitjes start in 2018 met het omzetten van de website
naar het gebruiksvriendelijke programma Wordpress.

KIDS UITAGENDA
Op initiatief van het Rotterdams Uitburo is de Kids
Uitagenda ontwikkeld. Hierin staan alle jeugdvoorstellingen van Theater Walhalla, Theater Zuidplein,
Maaspodium, Studio de Bakkerij, Bibliotheektheater,

DE UITAGENDA

PERS
Met de komst van Marion Hooning (hoofd marketing
en communicatie) is ook het aantal contactmomenten met de pers enorm gestegen. Zo werden er in 2017
meerdere persberichten en interviews geplaats in (lokale) nieuwsbladen en is Theater Walhalla of een van
de voorstellingen van Theater Walhalla op de (lokale)
radio of (lokale) televisie genoemd.

SOCIAL MEDIA
Theater Walhalla was in 2017 actief op twee socialmediakanalen. Op Facebook werd het aantal van ruim
6500 volgers bereikt. Tevens heeft Marion Hooning in
2017 het analyseren van de gebruikers onder loep genomen waardoor er gerichte reclame via social media mogelijk werd. Het Instagram-account van Theater Walhalla is in 2017 gestaag gegroeid naar ruim 1400 volgers.
Ook deze vorm van social media is geschikt gebleken
om een grote groep geïnteresseerden te bereiken.

ONDERZOEK PUBLIEKSBEREIK
In 2016 hebben wij onze gegevens niet gedeeld met Rotterdam Festivals, waardoor wij geen extra inzicht hebben gekregen in ons publieksbereik doormiddel van
het Mosaic-systeem. Ook in eerdere jaren zijn er geen
gedegen publieksbereikonderzoeken gedaan binnen
Theater Walhalla waar wij nu op kunnen terugvallen.
Wel hebben wij onze publieksgegevens over 2017 gedeeld met Rotterdam Festivals. In de zomer van 2018
zullen wij hier terugkoppeling over ontvangen. Vanuit
deze resultaten zullen wij een eerste stap maken in het
inzichtelijk krijgen van ons publieksbereik.

STICHTING THEATER OP KATENDRECHT/THEATER WALHALLA

KATENDRECHTSE-KINDER-KUNST-KALENDER-VOOR-OP-DE-KOELKAST
Theater Walhalla heeft het initiatief genomen om op
regelmatige basis (4 x per jaar) met alle instellingen
op Katendrecht die actief zijn op het gebied van Kunst
& Cultuur voor kinderen bij elkaar te komen voor een
informeel overleg. De bijeenkomsten worden gebruikt
om informatie uit te wisselen, samenwerkingsverbanden op te zetten en om elkaars activiteiten te promoten.
Het gaat hier om de twee scholen De Globetrotter en De
Schalm, Circus Rotjeknor, LT-Dans, Theaterhuis, SKVR,
Kinderdam en Theater Walhalla. Inzake het promoten
van elkaars activiteiten is besloten een kwartaal-kalender op te starten met daarop een overzicht van de
vaste, wekelijks/maandelijks terugkerende activiteiten
van de instellingen en een kalender met alle speciale
voorstellingen en activiteiten. De verspreiding vindt
huis-aan-huis plaats op Katendrecht en via de scholen/
instellingen.
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