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BESTUURSVERSLAG 

I
Het jaar 2019 was voor Theater Walhalla een 
succesvol jaar met meer bezoekers bij minder 
voorstellingen. Het programmeren van minder 
voorstellingen was een doelstelling om een be-
tere balans aan te brengen tussen de inzet van 

personeel en de programmering.  Het was ook het 
tweede jaar voor Werkplaats Walhalla, het nieuwe pro-
ductiehuis van Theater Walhalla. Het bestuur spreekt 
zijn waardering uit voor de behaalde inhoudelijke en 
programmatische resultaten over 2019. Op artistiek ni-
veau was de programmering net zoals in de afgelopen 
tien jaar breed, divers, goed en creatief en waren de 
bezoekersreacties positief. Er zijn in 2019 in totaal 348 
voorstellingen gerealiseerd, waarvan 68 op conto van 
Werkplaats Walhalla. In totaal zijn er 36.638 bezoekers 
op de voorstellingen afgekomen. Het gemiddelde bezet-
tingspercentage kwam uit op 86 %

In dit derde jaar van de cultuurplanperiode 2017-2020 
heeft Theater Walhalla gewerkt aan een verdere profes-
sionalisering van de organisatie. Daartoe zijn o.a. de 
lonen voor alle medewerkers opgetrokken naar Cao- 
niveau en is met terugwerkende kracht vanaf 2018 voor 
het personeel een pensioenregeling afgesloten. Dit al-
les vooruitlopend op het speerpunt van de gemeente 

Rotterdam voor fair pay. Walhalla zette zich zoals altijd 
ook in voor de wijk en was actief als partner en/of deel-
nemer van festivals en manifestaties op Katendrecht. 
Zo is er onder de projectnaam Droompunt meegedacht 
met de Stichting Droom & Daad over de invulling van 
een wijkgerichte ruimte in een deel van de plint van 
het toekomstige Landverhuizers Museum in de Fenix 2 
loods.

Walhalla ontvangt een gemeentelijke subsidie, maar 
ongeveer een derde van haar inkomsten bestaat uit 
sponsorbijdragen. Een groot deel hiervan komt van een 
groep van ontwikkelaars en aannemers. Zij gaven aan 
dat hun bijdragen eind 2020 gaan stoppen omdat hun 
projecten op Katendrecht afgerond zijn of worden en 
zij hun focus verleggen naar andere ontwikkelgebie-
den. 

De Stichting Droom en Daad ondersteunt inhoudelijk 
en financieel het initiatief van de Werkplaats voor drie 
jaar en in dit tweede jaar bleek opnieuw dat we een we-
zenlijke bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling 
van jonge theatermakers in Rotterdam. Het bestuur 
van Theater Walhalla vormt ook het bestuur van de 
Werkplaats.
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Walhalla heeft in haar streven om op termijn een mid-
denzaal te ontwikkelen diverse gesprekken gevoerd 
met partijen die in de deels te dempen Rijnhaven gaan 
ontwikkelen. Een culturele invulling met zo’n midden-
zaal heeft de belangstelling. Daarnaast zijn er gesprek-
ken gevoerd met het driemanschap dat de plannen 
maakt voor de komst van een Cultuurcampus op Zuid. 
Ook hier zou wellicht ruimte zijn voor een middenzaal.

De herontwikkeling van de naast Kantine Walhalla 
gelegen Fenixloods 1 werd in het najaar van 2019 af-
gerond maar vlak hierna startte de herinrichting van 
de Veerlaan en het Dolf Henkesplein. Deze ingrijpen-
de herinrichting waarbij ook stadsverwarming werd 
aangelegd en alle oude leidingen werden vervangen, 
zorgde ervoor dat ook in 2019 het Foyer-Café van Kan-
tine overdag gesloten moest blijven omdat het niet 
exploiteerbaar was. De werkzaamheden hadden geen 
negatieve weerslag op het bezoek aan de voorstellingen  
’s avonds. Bezoekers bleven komen.

Naast de afronding van de voornoemde professionalise-
ringsslag, waardoor in 2019 een betere balans ontstond 
tussen activiteiten en organisatie is er door de directie 
in samenwerking met het Buro Guilty People gewerkt 
aan het benoemen van de kernwaarden en is er een 
merkonderzoek gedaan ten behoeve van de positione-
ring van Walhalla en de daaraan verbonden publieks-
benadering en marketing.  

Het resultaat van Theater Walhalla over 2019 was ne-
gatief € 7.000. Het resultaat van de Werkplaats was 
negatief € 30.000 en dit bedrag is ten laste van de re-
serves van het theater gebracht. Een deel van dit nega-
tieve resultaat werd veroorzaakt door een aantal gratis 
toegankelijke programmaseries gericht op de cultuur-
participatie van jongeren. Het bestuur ziet dit als een 
investering in nieuw publiek. Ook drukte het aanstel-
len van een dramaturg, die niet begroot was, op het re-
sultaat van de Werkplaats. In de balans van 2018 stond 
een aantal bestemmingsfondsen opgenomen o.a. voor 
de aanschaf van een nieuwe tribune. De bestemmings-
reserve Tribune is 2019 vanwege de aanschaf van een 
nieuwe tribune vrijgevallen, de tribune is geactiveerd 
en een nieuw bestemmingsfonds is gepassiveerd. De 
komende jaren valt dit bestemmingsfonds vrij naar ge-
lang er op de tribunes wordt afgeschreven. 

De samenstelling van het bestuur onderging in 2019 
geen wijzigingen. Het rooster van aftreden wordt net 
als de samenstelling van het bestuur in dit verslag 
weergegeven en op de website bekend gemaakt. In het 
kader van de code diversiteit is in 2019 besloten bij het 
vervangen van bestuursleden nadrukkelijk op zoek te 
gaan naar een kandidaat met een diverse achtergrond. 
Het bestuur heeft in 2019 vijfmaal vergaderd over zowel 

het Theater als de Werkplaats. Het stelde de jaarstuk-
ken over 2018 en de begroting voor 2020 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, 
wetend dat het bestuur verantwoordelijk is voor het in 
acht nemen daarvan. Theater Walhalla geeft op haar 
website informatie over de wijze waarop het de code 
toepast. Theater Walhalla past de 9 principes van de Go-
vernance Code Cultuur toe. Binnen de bedrijfsvoering 
beheersen we de risico’s door middel van functieschei-
ding en het vier-ogen-principe. In kwartaalrapportages 
volgen we de financiële en niet-financiële doelstellin-
gen en sturen actief bij. Besluitvorming vindt plaats 
door het bestuur en wordt vastgelegd in notulen. De 
zakelijk directeur legt belangrijke beslissingen en stra-
tegische documenten ter goedkeuring aan het bestuur 
voor. Het bestuur vergadert tenminste viermaal per ka-
lenderjaar. De zakelijk directeur is gemachtigd financi-
ele verplichtingen aan te gaan tot 25K. Bij hogere bedra-
gen is toestemming nodig van het bestuur. Het Bestuur 
is onbezoldigd en de samenstelling is divers in kennis, 
leeftijd en geslacht. Rooster van aftreden en overzicht 
van nevenfuncties van het bestuur worden opgenomen 
in het jaarlijkse bestuursverslag, dat onderdeel is van 
de jaarrekening. Het bestuur benoemt de externe ac-
countant en die brengt ten minste eenmaal per jaar 
aan het bestuur verslag uit.

Uit het overzicht van nevenfuncties van bestuursleden 
en directie blijkt dat geen sprake is van belangenver-
strengelingen. Het bestuur hanteerde in 2019 voor zo-
wel het Theater als de Werkplaats het bestuursmodel, 
omdat in het geval van Walhalla en zijn kleine orga-
nisatie behoefte bestaat aan een meewerkend bestuur. 
Vanuit het bestuur vond ondersteuning van het ma-
nagement plaats bij overleg met politiek en bestuur 
van Rotterdam, werving en selectie en de financiële 
bedrijfsvoering.  Alle bestuursleden hebben overigens, 
binnen hun portefeuille en aandachtsgebied, extra in-
spanningen geleverd.

Het bestuur bedankt de beide directeuren voor hun cre-
atieve en tomeloze inzet voor (nieuwe) initiatieven van 
Katendrecht en de stad. Dat geldt ook voor de medewer-
kers, dit jaar specifiek die van de Werkplaats.

Rotterdam, maart 2020 
Jos van der Vegt (voorzitter)
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1) TOELICHTING OP HET PRESTATIERASTER 
VOORSTELLINGEN IN 2019 
Er zijn in 2019 in totaal 348 voorstellingen gereali-
seerd, waarvan 68 geproduceerd door Werkplaats Wal-
halla (waarvan 7 voorstellingen gratis toegankelijk). In 
totaal zijn er 36.638 bezoekers op de voorstellingen af 
gekomen. Het gemiddelde bezettingspercentage komt 
uit op 86%. 

Locatie Aantal
voorstellingen

Capaciteit 
zaal*

Uiteindelijke 
bezetting in %

Kantine Walhalla 169 100 - 172 79,09%

Theater Walhalla 108 60 - 72 89,66%

FC Walhalla 13 80 - 100 84,21%

Werkplaats Walhalla 38 25 - 120 60,33%

Externe locaties * 20 30 - 100 79,09%

*capaciteit van de zaal kan afwijken wegens wisselend toneel/vloer oppervlak.

SPECIFICATIE KAARTVERKOOP
De kaartverkoop blijft jaarlijks een stijgende lijn door-
maken. Ook dit jaar hebben we weer meer bezoekers 
aangetrokken dan in het voorgaande jaar. Hierbij een 
overzicht van de voorstellingen, gecategoriseerd op  
genre. De gemiddelde kaartprijs kwam uit op € 16,50.

Voorstellingen per categorie 2019 Bezetting in %

Toneel 73 74,25%
Theaterconcert 75 86,83%
Kleinkunst 24 85,62%
Muziektheater 31 66,90%
Jeugd 35 93,04%
Cabaret 84 98,50%
Talkshow 11 89,20%
Theaterlezing 3 76,16%
Spoken word 4 105,50%
Variété 8 81,94%

FESTIVALS
In 2019 heeft Walhalla in totaal zes festivals (mede)ge-
organiseerd. Daar zijn nog eens 9.000 bezoekers mee 
bereikt. 
Directeur Harry-Jan Bus is lid van het bestuur van het 
Kid Dynamite Jazz Festival. Samen met artistiek direc-
teur Rachèl van Olm en programmeur Floor Nicolas 
vormt hij het artistieke team van Het Straattheater-
festival Rotterdam, de Royal Roller Disco op Konings-
dag en De Nacht voor de Kaap* Walhalla is daarnaast 

partner van Pop op de Kaap (i.s.m. Codarts Rotterdam) 
en het Geen Daden maar Woorden Festival (i.s.m.  
Pasionate/Bulkboek). 

*De Nacht van de Kaap is dit jaar verplaatst naar het gebied rond de SS Rotterdam. 
Daarvoor in de plaats organiseerde Walhalla in september 2019 De Nacht vóór de 
Kaap in FC Walhalla. Een geïmproviseerd, klein, intiem, maar goed bezocht mee-
zing-diner, dat zeker navolging gaat krijgen. 

  
PROGRAMMERING 
Theater en Kantine Walhalla zijn qua speeloppervlakte 
het meest geschikt voor cabaret en kleinkunst. In die 
genres zit het grootste aandeel van de totale program-
mering, op de voet gevolgd door theaterconcerten en 
toneel.
Werkplaats Walhalla is in 2019 af en toe voor reguliere 
programmering gebruikt, voor voorstellingen waarvan 
het decor of benodigd speeloppervlak te groot was voor 
Kantine Walhalla. Dit gold overwegend voor jeugdvoor-
stellingen en toneel.
Ook in 2019 programmeerde Walhalla breed en voor 
iedereen. Muziek, theaterconcerten, cabaret, toneel, 
kleinkunst. Voor de kleintjes en pre-pubers, voor de 
hele familie. Van amusement tot maatschappijkritiek; 
Het kwam allemaal voorbij.
We genoten van George&Eran (George en Eran Wor-
den Racisten), Laura van Dolron, Daniel Arends, Gelül, 
Sven Ratzke, Mounir Samuel, Japanse Meisjes, Nasrdin 
Dchar, Spigt en Spanjer, Esmay Usmani en Anke Tim-
mers, Six Strings Sessions, Senang, Let’s be Gypsies,  
Gerard Cox en Fresku. 
Dit is slechts een kleine greep, maar geeft de diversiteit 
weer van de programmering. 

Talentontwikkeling
Walhalla richt zich op jong talent en biedt daarom een 
podium aan finalistentours of voorrondes van festivals 
zoals Best of Fringe, Cafétheaterfestival, Cameretten, 
Leids Cabaret Festival en het Groninger Studenten Ca-
baretfestival. Allen gericht op het ontdekken en ont-
wikkelen van jong talent.
In 2019 was ook Het Debuut van Via Rudolphi weer te 
zien bij Theater Walhalla. Via Rudolphi selecteert hier-
voor de 3 beste afstudeervoorstellingen op het Interna-
tionale Theaterschoolfestival, ITS, en organiseert een 
nagesprek met spelers en publiek. Walhalla program-
meert ook afstudeervoorstellingen van studenten van 
Codarts; Tato Wesselo speelde zijn afstudeerconcert in 
een uitverkochte Kantine Walhalla. Ook Het Nieuwe 
Lied kwam terug in 2019, de maandelijkse serie waarin 
kleinkunstenaars hun nieuwe werk gezamenlijk kun-
nen uitproberen en ontwikkelen.
Daarnaast werden alle Werkplaatsproducties van jonge 
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makers opgenomen in de ‘reguliere’ Walhallaprogram-
mering. Door meer verbinding aan te gaan met andere 
(producerende) theaters, kwamen uitwisselingen tot 
stand van jonge makers. Hierdoor kregen zij meteen 
meerdere speelplekken. Bijvoorbeeld in Theater Bel-
levue (Amsterdam), Theater Bouwkunde (Deventer), 
Theater Kikker (Utrecht) Zwolse Theaters en Tweetakt 
Festival. 
Walhalla speurt naar nieuw te programmeren talent 
door te scouten op festivals als Amsterdam Fringe Festi-
val, ITS Festival, Festival Cement, Jonge Harten Festival, 
Parade, Oerol, Café Theater Festival en Over ’t IJ.

Cabaret/Kleinkunst
Walhalla dient als try-out podium voor integer bevlo-
gen cabaret van gevestigde cabaret namen als Patrick 
Laureij, Peter Pannekoek, Micha Wertheim, Sara Kroos, 
Ali B, Theo Maassen, Dolf Jansen en Wim Helsen.
Ook vervult Walhalla een stevige rol voor beginnende 
cabaretiers en kleinkunstenaars, zoals Kasper van der 
Laan en Janneke de Bijl. De maandelijkse The Stand Up 
Club biedt een podium aan nieuw stand-up comedy ta-
lent uit hele land. 

Theaterconcerten hebben een speciale plek op het po-
dium van Walhalla. Van Americana tot opera, van het 
Nederlandse lied tot Mexicaanse mariachi en alles wat 
er tussen zit, nationaal en internationaal. We hebben 
de vaste series als Six Strings Sessions, Ocobar en Thijs 
Borsten, die succesvol zijn en zichzelf blijven vernieu-
wen, gehandhaafd. De samenwerking met Rotown 
heeft ook in 2019 geleid tot concerten van internatio-
nale namen, zoals Nicole Atkins en Jessica Pratt.
We genoten van Raymond van het Groenewoud, Izaline 
Calister, Danny Vera, Lucretia van de Vloot, Jeroen Zijl-
stra, Spanjers, van Dijsseldonk en Planteyd, Francis van 
Broekhuizen, Ricky Koole met Frank Lammers, maar 
ook van de beginnende artiesten als Florien Hilgen-
kamp, Lavalu en Jodymoon.

Walhalla programmeert toneelvoorstellingen, die met 
een tweejarige (2018/2019) steun van Fonds Podium-
kunsten (Subsidie Incidentele Kleinschalige Program-
mering) financieel beter haalbaar zijn. Bijvoorbeeld Fir-
ma MES, De Theatertroep, Golden Palace, Feikes Huis, 
Veenfabriek, Circus Treurdier en Het Nieuw Utrechts 
Toneel, TG Echo en Tiefschnee.
Er werd verdieping gezocht in inleidingen of nage-
sprekken zoals bij het Debuut. Maar ook bij de voorstel-
ling UP van Yora Rienstra over psychiatrie. 

Walhalla’s jeugdvoorstellingen eens in de twee we-
ken op de zondagochtend blijven een succes. Ze wor-
den voorafgegaan door een gezamenlijk ontbijt. De 
leeftijdscategorieën zijn 2+, 3+, 4+ of 6+. Speciale ver-
melding verdient de unieke Walhallaproductie Sinter-

klaasvoorstellingen, die in één weekend zes keer waren 
uitverkocht, maar ook De Spin Anansi, Wagners Ring, 
Wc Monster en Hippe Gasten hadden succes, net zoals 
De Gruffalo.

Op zaterdagavonden zijn de 8+ voorstellingen een 
hit. Voorafgaand aan de voorstelling wordt een maal-
tijd aangeboden in het foyercafé. Een 8-plusser kookt 
daar zijn of haar lievelingseten onder begeleiding van 
de kok. Zo aten wij al een keer pizza met sushi maar 
ook stamppot andijvie. Opmerkelijk genoeg zijn patat 
en pannenkoeken nog niet voorgekomen als lieveling-
seten. 

Elke tweede vrijdagmiddag vindt een matinee plaats 
om 14.00 uur. Vaak wordt hier gekozen voor toneel, 
maar ook uitstappen naar muziektheater en cabaret 
worden gemaakt.
De vrijdagmatinees hebben een hecht publiek, dat ook 
graag aanschuift voor de lunch die vooraf wordt geser-
veerd in het foyer Café van Kantine Walhalla.
Tenslotte vormen de producties van Werkplaats Wal-
halla ook een deel van de Walhallaprogrammering. Zie 
hieronder voor toelichting. 
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WERKPLAATS WALHALLA
Het productiehuis Werkplaats Walhalla beleefde in 
2019 zijn tweede jaar, waarin heel veel kansrijke ideeën 
voorbij kwamen en velen daarvan werden gerealiseerd. 
Voortvloeiend uit die hoeveelheid, die niet te behappen 
is voor een enkel productiehuis, heeft De Werkplaats 
zich in 2019 sterk gemaakt voor het brede overleg Ta-
lent010, waarin talent-ondersteunende instellingen zo-
als Maas TD, Theater Zuidplein, Islemunda en Theater 
Rotterdam samenkomen. Daaruit kwam duidelijk naar 
voren dat de Werkplaats vooral de kansen stimuleert 
voor nieuwe makers binnen het lichtvoetige genre.

Eind 2019 werd de aanvraag van Werkplaats Walhalla 
voor een Nieuwe Makers Regeling door het Fonds Podi-
umkunsten gehonoreerd. Daarmee tekent Werkplaats 
Walhalla voor intensieve begeleiding en ondersteuning 
van theatercollectief De Gestampte Meisjes, dat zich be-
geeft op het snijvlak van cabaret en lichtvoetig fysiek 
theater. We ervaren dit als een erkenning door het FPK 
en daar zijn we trots op.

Het belangrijkste leerpunt in 2019 was dat (jonge) ma-
kers steviger moeten worden begeleid op het durven 
bevragen van de eigen artistieke uitgangspunten.

In 2019 realiseerden we de volgende Werkplaats Wal-
halla producties:

 − Are You Famous Around Here? Pitchwinnaars 2018
 − Werkplaats Walhalla Pitch 2019
 − kerstvoorstelling Tante Bennie Heb Een Kutkerst
 − talkshow Tussen Kunst & Kids
 − voetbaltalkshow Gelül en Gelül XL
 − VERS
 − presentaties van Rotterdamse kunstvakopleidingen,  

zoals de afstudeersolo’s van Codarts Muziektheater
 − coproducties met (Rotterdamse) makers zoals Nieuw 

Niks, Kompagnie Kistenmaker, Dewi Reijs en Elfie 
Tromp en Het Rotterdams Manifest

PRODUCTIES EN PROGRAMMERING WERKPLAATS WALHALLA

Werkplaats Walhalla Pitch 2019 
Een open oproep aan jonge makers. Uit ingezonden 
plannen worden theatermakers geselecteerd die hun 
idee voor publiek en een jury mogen pitchen. Het 
winnende plan wordt in productie genomen en krijgt 
speelbeurten in Walhalla, gevolgd door een landelij-
ke tournee. In 2019 is de voorstelling Are You Famous 
Around Here, van de allereerste pitchwinnaars uit 
2018, geproduceerd en geprogrammeerd. In 2019 is de 
pitch gewonnen door het Rotterdams collectief Pink 
Elephants on Parade.

Het mes snijdt hier aan twee kanten. Door de plannen 
van jonge of nieuwe makers te lezen, leren we wat er 
speelt, wie er speelt en hoe zij zich tot elkaar verhou-
den. Ook plannen die niet winnen, krijgen soms toch 
een vervolg, door makers te wijzen op andere manieren 
om met hun plan door te gaan en ze daarin te onder-
steunen.

Tante Bennie Heb een Kutkerst
Dé klapper in 2019 was Walhalla’s traditionele kerst-
productie. Geregisseerd door de Rotterdamse Loes 
Luca, die haar knowhow als comédienne overdroeg aan 
een cast van jonge spelers. Scenario was van Jeremy  
Baker en gebaseerd op verhalen van Katendrecht, gego-
ten in een komische, Katendrechtse Scrooge-vertelling. 
De voorstelling was in no-time uitverkocht en speelde 
19 keer.

Tussen Kunst & Kids
Een maandelijkse, gratis toegankelijke talkshow op 
zondagmiddag voor en over kinderen en kunstbele-
ving. Presentator Joris Lutz presenteert samen met 
kinderen van de basisscholen in de buurt. Doordat kin-
deren zelf deelnemen, komt hun achterban mee. Dit 
betekent: kinderen en hun familie, die we normaliter 
niet veel zien in het theater. De talkshow is een succes, 
de zaal zit iedere aflevering vol. Walhalla ziet in deze 
groep een nieuwe generatie cultureel geïnteresseerden.  

Gelül en Gelül XL
Talkshow over het leven met Feyenoord. Voor en door 
supporters. Iedere aflevering had een thema: Muziek 
& Feyenoord, humor & Feyenoord, inclusiviteit bij Fey-
enoord, Kunst & Feyenoord etc. Aan de hand van deze 
thema’s werden zaken besproken die normaliter niet 
besproken worden in het stadion. Bijvoorbeeld: Hamas, 
hamas, joden aan het gas……. Is dat wel zo grappig? 
Kunnen we niet veel creatiever zijn dan dat? Of: kun je 
homoseksueel zijn en bij de harde kern horen? Of: voe-
len Turkse en Marokkaanse supporters zich welkom? 
Door medewerking van vele bekende Feyenoordspelers 
en artiesten was de wachtlijst voor kaarten vele malen 
groter dan dat er plek was in de zaal. Daarom werd de 
serie afgesloten op Varkenoord met 5x een Gelul-XL- 
aflevering voor 300 man per keer. 

VERS (Spoken Word en diner)
Een veganistische maaltijd gecombineerd met optre-
dens van spoken word, poetry, stand-up comedy en 
muziek. Van jong poetry talent bij de voorgerechten tot 
ervaren spoken word artiesten bij het hoofdgerecht en 
muziek/stand up comedy of cabaret als afsluiting bij 
het dessert. Vers richt zich op jong en urban publiek, 
en weet dit door middel van programmering te berei-
ken.
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Coproducties
Met jonge Rotterdamse makers en groepen werd een 
aantal coproducties gerealiseerd zoals BARST (MTG 
Nieuw Niks), Trojaanse Wijven (Dewi Reijs), BÄR (het 
Rotterdamsch Manifest) en NIET VANDAAG SATAN 
(maar wel vanavond) van Elfie Tromp. Daarnaast fun-
geerde de Werkplaats als repetitie- en montageruimte 
voor artiesten.

ORGANISATIE EN NETWERKEN
De organisatie van de Werkplaats ligt bij een team met 
een zakelijk leider, een parttime medewerker (verant-
woordelijk voor productie, publiciteit en marketing), 
een parttime-theatertechnicus en een dramaturg. De 
eindverantwoordelijkheid ligt bij de directie van The-
ater Walhalla. Waar mogelijk en wenselijk deed Werk-
plaats Walhalla in 2019 een beroep op de organisatie 
van Theater Walhalla. 
Werkplaats Walhalla is formeel een aparte stichting 
maar heeft hetzelfde bestuur als dat van het theater. 
Een zogenaamde personele eenheid. 
Werkplaats Walhalla bood stageplaatsen voor studen-
ten van de opleiding Artiest van De MBO Theaterschool 
bij de voorstelling The Kid Dynamite Story en voor 
studenten van de opleiding Podium- en Evenementen-
techniek. Ook waren er snuffelstages voor middelbare 
scholieren, was er een stageplek voor een jongere met 
een rugzakje en kwam Jinc ons twee keer bezoeken met 
klassen met kinderen. 

Samenwerkende instellingen Werkplaats Walhalla:

 − MBO Theaterschool. Stageplaatsen, presentatie voor-
stellingen, realisatie eindexamenvoorstelling in de 
werkplaats (realisatie in juni 2019)

 − Codarts Muziektheater. Presentatie theaterconcer-
ten in de werkplaats (februari 2019)

 − Basisschool De Globetrotter. Kerstviering Globetrot-
ter in december 2019

 − Kinderkunst Kalender. Werkgroep met scholen en 
partijen die zich richten op cultureel aanbod voor 
kinderen op Katendrecht 

 − Rotterdamse theaterproductiehuizen. Afstemming 
van ieders identiteit, om jonge makers zo goed mo-
gelijk door te verwijzen, en te behouden voor de stad 
(realisatie vanaf juni 2018; dit overleg verloopt vrij 
moeizaam)

 − Productiehuizen op Zuid, onder aanvoering van de 
Gemeente Rotterdam. 

 − Zuit, geïnitieerd door Walhalla i.s.m. het Luxor en 
andere theater instellingen op Rotterdam Zuid, met 
in 2019 toegezegde subsidie om zich verder te ont-
wikkelen. Zuit bevordert als marketingtool de eman-
cipatie van Rotterdam Zuid.

 − Talent 010 overleg. Rotterdamse producerende po-
dia brengen aanbod, talent en plek in kaart en gaan 
samenwerkingen aan. 

 − Directeuren overleg van alle Rotterdamse Theaters.

DI 4, 11 EN 18 JUNI

WORKSHOPS BAND THE DYNAMITE

KIDS  ST. KID DYNAMITE JAZZ

Workshops voor optreden op het Kid Dynamite 

Jazz Festival. Wil je meedoen? Bel 010-3075866.

OBS de Schalm | 15:45 - 17:45 | Gratis

WO 19 JUNI

GENERALE REPETITIE BAND THE 

DYNAMITE KIDS ST. KID DYNAMITE JAZZ

De laatste repetitie voor het optreden op het 

Kid Dynamite Jazz Festival! Jij kunt komen 

kijken!

OBS de Schalm | 13:00 - 13:30 | Gratis 

ZA 22 JUNI

NOG ÉÉN KEER, IN FENIX 2

CIRCUS ROTJEKNOR

Na het succes van de optreedgroepen Extremi-

nies en Extreme tijdens het Circusstad Festival 

spelen ze hun show nog één keer in Fenixloods 

2. Het is dan de allerlaatste circusvoorstelling 

die gespeeld wordt op deze bijzondere plek 

waar we afscheid van zullen nemen.

Circus Rotjeknor, Fenix 2 | 19:00 - 21:30 | € 6,50

24 T/M 28 JUNI

KIJKLESSENWEEK LT DANS

Hét moment om te komen kijken..

-  naar je kind/ ouder/ vriend(in)/ buur/ zus/ 

broer.

-  een les waar je misschien voor wilt in
schrijven.

-  wat we nu eigenlijk allemaal doen in een  

dansles.

Zien wij je in één van onze lessen?

LTdans | voor lestijden zie: www.ltdans.nl | Gratis

ZA 29 JUNI

KID DYNAMITE AT NIGHT  

ST. KID DYNAMITE JAZZ

Tijdens Kid Dynamite At Night treden zang- 

talenten op met een groot orkest. Kom pick- 

nicken en geniet van dit openlucht concert. 

Neem je ouders mee!

Deliplein | 20:30 - 23:00 | Gratis 

ZO 30 JUNI

KID DYNAMITE JAZZ FESTIVAL  

ST. KID DYNAMITE JAZZ

Kom ook naar de 11e editie van het Kid Dyna-

mite Jazz Festival op het Deliplein. Met optre-

dens van steengoede jazzartiesten en nieuwe 

bands. Ook zijn er verschillende workshops, 

speciaal voor jou!

Deliplein | 13:00 - 18:30 | Gratis

ZA 24 AUGUSTUS 

STRAATTHEATER FESTIVAL ROTTERDAM

PEU-PACIFIC ENTERPRISES UNLIMITED

Het Welkom Thuis Straattheater Festival heeft 

een nieuwe naam: Straattheater Festival Rot-

terdam! Hier kun je genieten van verrassende 

acts, fantasievol theater-, dans- en circusvoor-

stellingen op een bijzonder podium: de straat! 

Je kunt op avontuur gaan tijdens een speciale 

straatsafari, die je creativiteit en fantasie prik-

kelt.

Deliplein | 14:00 - 20:00 | Gratis

27 T/M 29  AUGUSTUS

VAKANTIE CIRCUSLESSEN  

CIRCUS ROTJEKNOR 

Dit is dé kans om als één van de eersten een 

circusles te volgen in de gloednieuwe oefen-

ruimte van Circus Rotjeknor in Fenix 1. Na het 

oefenen mag je meteen je kunst aan je ouders 

laten zien.

Circus Rotjeknor, Fenix 1 | 13:15 - 14:45 en 15:00 - 

16:30 | € 7,50 en met Jeugdvakantiepaspoort € 5,-

WO 4 SEPTEMBER

OPEN HUIS SKVR THEATER

Hou je van de spotlights? En heb je veel fanta-

sie? Leef je lekker uit tijdens een gratis proef-

les bij SKVR Theater in OBS de Schalm! Als je 

enthousiast bent kan je je opgeven voor een 

theatercursus. 

De speelzaal in OBS de Schalm is speciaal aan-

gepast voor de podiumkunsten. Je zal je er snel 

thuis voelen! Je bent ook een andere keer van 

harte welkom voor een proefles op woensdag-

middag.

OBS de Schalm | 14:30 - 18:15 | www.skvr.nl | Gratis

ZO 8 SEPTEMBER

OPEN INLOOP CIRCUS ROTJEKNOR

Loop binnen in de nieuwe circusloods en meld 

je aan voor de circuslessen. Je mag van alles 

uitproberen en we staan klaar met informatie.

Circus Rotjeknor, Fenix 1 | 12:00 - 17:00 | Gratis

ZO 29 SEPTEMER 

NEE! 2+

ONDER HET BURO & TESSA EN OLIVIER

Wat als je helemaal niet wil doen wat anderen 

van je verwachten? Is het niet heerlijk om je 

eigen plan te trekken? Tessa en Olivier laten 

zien dat het soms veel leuker is om je eigen 

keuzes te maken en ‘Nee!’ te zeggen.  Ook voor 

je ouders is deze voorstelling verfrissend.

Kleine Walhalla | 10:00 | € 15,- incl. ontbijt

ZO 5 OKTOBER

ANNE, 10 JAAR, WIL GRAAG  

OPGEHAALD WORDEN 8+ WILDPARK

In dit bijna echt waargebeurde verhaal neemt 

Anne je mee op ontdekkingstocht. Naar waar 

je thuishoort, omdat je erbij wil horen, maar 

eigenlijk juist ook helemaal niet. 

Anne is naar haar kamer gestuurd om na te 

denken. De kans is groot dat haar vader niet 

haar echte vader is!

Kleine Walhalla | 19:30 | € 8,50 of incl. maaltijd
 € 18,-

DO 10 EN 17 OKTOBER

PROEFLES THEATERWERKPLAATS  

KATENDRECHT 7 TOT 11  

JEUGDTHEATER HOFPLEIN

Kan je niet stilzitten en gebruik je graag je 

fantasie? Dan is theater iets voor jou! Vanaf 10 

oktober kun je 10 weken lang op donderdag-

middag een uur lang in ’t Steiger toneelspelen 

onder leiding van een theatercoach. Aan de 

hand van een kinderboek (dat je ook mag hou-

den!), gaan we aan de slag. We improviseren, 

bewegen, en onderzoeken wat je kunt doen 

met je lichaam en stem. De laatste week is 

extra feestelijk want dan kan je familie komen 

kijken naar jouw voorstelling.  

Huis van de Wijk ‘t Steiger| 14:30 - 15:30 | Proefles is 

gratis, daarna hoor je voor € 10,- bij de Hofpleinclub

ZO 13 OKTOBER

ANANSI EN DE NIEUWE WERELD 4+

DOROTHY BLOKLAND & YAHMANI BLACKMAN

Anansi, de beroemde spin uit Afrika, is grappig, 

slim, lui, moedig, ondeugend maar ook recht-

vaardig!  Een interactieve en humoristische 

voorstelling waarin je uitgedaagd wordt om je 

mening te geven! 

Kleine Walhalla | 10:00 | Incl. ontbijt € 15,-

DO 27 OKTOBER

HET BANGEDIERENBOS 6+

THEATER SONNEVANCK

In deze sprookjesachtige en muzikale voorstel-

ling gebaseerd op het boek van Willem Wil-

mink met muziek van Harry Bannink, volgen we 

de dappere Lena in het Bange Dierenbos. Alle 

dieren zijn bang voor ‘De Grote Gevaren’. Zijn 

die wel zo eng als de dieren denken?

Kantine Walhalla | 10:00 ontbijt, 11:00 voorstelling | 

€8,50 of incl. ontbijt  € 15,-

LTdans
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DI 5 EN DI 12 JUNI 

WORKSHOP 

De kinderen leren een aantal liedjes voor  

de openingsact van The Kid Dynamite Jazz 

Festival.

Kid Dynamite Jazz Festival | Globetrotter  

15:45 - 17:45

WO 13 JUN

PRODUCTIEJAAR SKVR SPEELT ‘THUIS’  

SKVR  

Acht meiden tussen de 10 en 12 jaar van het 

productiejaar Katendrecht spelen een montage 

voorstelling over ‘Wat en Wie is thuis’ 

Theater Walhalla | 16:30 Voorstelling en presentatie 

theaterlessen 8-12 jaar | 19:00 Voorstelling | € 7,50 

kaartverkoop: www.skvr.nl

WO 20 JUN

KID DYNAMITE AT NIGHT - GENERALE 

REPETITIE           
          

Kid Dynamite Jazz Festival | Globetrotter  

14:00 - 14:30

ZA 23 JUN 

KID DYNAMITE AT NIGHT                
                

                
  

Kid Dynamite Jazz Festival | Deliplein | 20:00 - 23:00

ZO 24 JUN

KID DYNAMITE AT NIGHT

Kid Dynamite Jazz Festival | Deliplein | 13:00 - 18:30

ZO 24 JUN 

CIRCUSPARADE TIJDENS KID DYNAMITE 

FESTIVAL CIRCUS ROTJENOR 

Kid Dynamite Jazz Festival | Deliplein | vanaf 13:00 

25 JUN T/M 29 JUN 

OPEN LESWEEK LT DANS 

Nodig je familie uit om te laten zien hoe jij 

straalt in de les. zit je nog niet op dansles maar 

ben je misschien nieuwsgierig naar dansmix, 

jazz/tap, préballet of moderne dans? Deze week 

mag je komen kijken naar de lessen om te zien 

wat je allemaal leert in een dansles.  

Open lessen zijn volgens het lesrooster, zie wekelijk-

se lessen

ZA 30 JUN

JUBILEUMSHOW CIRCUS ROTJEKNOR 

Circus Rotjeknor bestaat dit seizoen en dat 

vieren we met een jubileumshow in het Nieuwe 

Luxor Theater!

Nieuwe Luxor | 19:00

ZO 8 JUL

ALIEKLOESIEF DE VROUWEN VAN WANTEN

Een voorstelling voor kleine avonturiers en vol-

wassen angsthazen. Dit geloof je nooit. Dit ge-

loof je nóóit! Ik ben Parker en ik ben nog nóóit 

op vakantie geweest. Pak je koffers en ga met 

Parker mee op een liefdevol, muzikaal en speels 

country-avontuur waarin niets is wat het lijkt.

Theater Walhalla | 11:00 uur ( 10:00 uur ontbijt) | 

€14,50 incl. ontbijt 

14 JUL T/M 26 AUG

ZOMERVAKANTIE 

ZA 25 AUG 

WELKOM THUIS STRAATTHEATER FES-

TIVAL PACIFIC ENTERPRISES MET THEATER 

WALHALLA

Enkel de meest spannende en nooit-te-verge-

ten acts worden getoond op het Deliplein, het 

Rijnhavenplein en op het Wilhelminahoofd. 

Het Rotterdamse straattheaterfestival, dat 

ieder jaar de verwachtingen overtreft, biedt 

spektakel voor jong en oud en creëert een sfeer 

van verwondering.

Kijk op de Facebookpagina en de website voor 

meer informatie en updates.

Deliplein | Vanaf 14:00 | gratis toegangelijk 

WO 12 SEP

OPEN HUIS  SKVR THEATER

Altijd al een (hoofd)rol willen spelen? Kom naar 

het open huis om het uit te proberen!

Globetrotter | 14:15 - 17:45 (lesgroepen 4-12 jaar) 

De Schalm | 16:00 - 17:30 (productiejaar 9-12 jaar)

ZO 16 SEP

WALHALLA’S VERJAARSPARTIJ  

I.H.K.V. ZUITDAGEN 

Kantine Walhalla | vanaf 11:00 | Gratis

MA 17 SEP 

START VAN HET NIEUWE SEIZOEN  

CIRCUS ROTJENOR 

Wil je ook op circusles? Kijk dan snel op de 

website en schrijf je in! Je kan kiezen uit circus, 

luchtwerk, freerunnen, circus voor Ouder en 

Kind en meer! Onder het kopje circus (achter-

kant) zie je een overzicht van de wekelijkse 

lessen

www.circusrotjeknor.nl

ZO 30 SEP

VAARWEL 2+ MALOU VAN SLUIS

Een muzikaal avontuur over een zee van dro-

men. Voor iedereen die zich weleens alleen 

voelt.

Kantine Walhalla | 11:00 uur (10:00 uur ontbijt) | 

€14,50 incl. ontbijt 
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ZO 5 OKTOBER

ANNE, 10 JAAR, WIL GRAAG OPGE-

HAALD WORDEN 8+ WILDPARK

In dit bijna echt waargebeurde verhaal neemt 

Anne je mee op ontdekkingstocht. Naar waar je 

thuishoort, omdat je erbij wil horen, maar eigenlijk 

juist ook helemaal niet. Anne is naar haar kamer 

gestuurd om na te denken. De kans is groot dat haar 

vader niet haar echte vader is! 

Voorafgaand kan je bij Walhalla blijven eten.  

Iedere maand kookt een 8-jarige zijn of haar  

lievelingseten! 

Kleine Walhalla | 19:30 | € 8,50 

ZO 13 OKTOBER

ANANSI EN DE NIEUWE WERELD 4+

DOROTHY BLOKLAND & YAHMANI BLACKMAN

Anansi, de slimme spin uit Afrika, is wereldberoemd. 

Hij speelt al eeuwen de hoofdrol in vele volksverha-

len, die van generatie op generatie worden doorver-

teld. Hij is grappig, slim, lui, moedig, ondeugend, 

maar ook eerlijk.  

Kleine Walhalla | 10:00 | Incl. ontbijt € 15,00

ZO 15 OKTOBER

TUSSEN KUNST EN KIDS

THEATER WALHALLA

Tussen Kunst en Kids is een oergezellige theater-

talkshow voor nieuwsgierige kinderen vanaf 7 jaar 

en de hele familie. Joris Lutz en zijn sidekick uit 

groep 7 of 8 onderzoeken, dansen, zingen en lachen. 

Samen met onze live-band en met jou! 

Foyer Café Walhalla | 15:00 | Gratis

DO 27 OKTOBER

HET BANGEDIERENBOS 6+

THEATER SONNEVANCK

In deze sprookjesachtige en muzikale voorstelling 

gebaseerd op het boek van Willem Wilmink met 

muziek van Harry Bannink, volgen we de dappere 

Lena in het Bangedierenbos. Alle dieren zijn bang 

voor ‘De Grote Gevaren’.  

Extra leuk: Tijdens het ontbijt is er ook nog een 

verrassingsoptreden. 

Kantine Walhalla | 10:00 ontbijt, 11:00 voorstelling | 

€8,50 of incl. ontbijt  € 15,00

ZA 2 NOVEMBER

HET VLINDER EFFECT 8+

NOCHEM EN VAN OERS

Een muzikale, cabareteske, grappige en ontroeren-

de voorstelling over hoe iets kleins hele grote gevol-

gen kan hebben. 

Voorafgaand kan je bij Walhalla blijven eten. Iedere 

maand kookt een 8-jarige zijn of haar lievelings-

eten! 
Kleine Walhalla | 19:30 | € 8,50

ZO 3 NOVEMBER

TUSSEN KUNST EN KIDS

THEATER WALHALLA

Tussen Kunst en Kids is een oergezellige theater-

talkshow voor nieuwsgierige kinderen vanaf 7 jaar 

en de hele familie. Joris Lutz en zijn sidekick uit 

groep 7 of 8 onderzoeken, dansen, zingen en lachen. 

Samen met onze live-band en met jou! 

Foyer Café Walhalla | 15:00 | Gratis

ZO 10 NOVEMBER 

DE SPROOKJES REVUE 3+

HET KLEINE THEATER

Assepoester die een ontroerend duet zingt met 

de goede fee. Roodkapje en de Wolf die elkaar ro-

mantisch de liefde verklaren met Willeke Alberti’s 

‘Samen zijn’ en Doornroosje en Rapunzel die een 

dancebattle doen. 

Kleine Walhalla | 10:00 | € 15,00 inclusief ontbijt

ZO 24 NOVEMBER

ALICE IN WONDERLAND 4+

MARISKA SIMON

‘Wie ben jij?’ vroeg de rups. 

Een beetje verlegen antwoordde Alice: 

‘Op dit moment weet ik dat niet zo goed, meneer. Ik 

weet nog wel wie ik was toen ik vanmorgen opstond, 

maar sindsdien ben ik geloof ik al een paar keer 

veranderd.’ 

Kantine Walhalla | 10:00 ontbijt, 11:00 voorstelling | 

€ 8,50 of incl. ontbijt € 15,00

WO 27 NOVEMBER

MEET & GREET MET SINTERKLAAS

Sinterklaasje komt met zijn pieten op bezoek in 

Foyer Cafe Walhalla om gezellig thee te drinken, en 

pepernoten te eten. Kom een versgebakken specu-

laasje versieren, maak je allermooiste tekening voor 

de sint, of werk nog even aan je verlanglijstje. 

Foyer Café Walhalla | 15:00 | € 5,00

ZA 30 NOVEMBER EN ZO 1 DECEMBER

SINTERKLAAS IN WALHALLA

Wel alle Pepernoten!  

Nog even en dan is het pakjesavond. Tijd voor 

een ontmoeting met de beste Sint. Hij komt naar 

Walhalla met muziekpiet en alle andere pietjes en 

heeft voor iedereen een cadeautje. Maar waar blijft 

Sintje? 
Kleine Walhalla | 11:00, 13:00, 15:00  | € 9,50 

MA 9 DECEMBER

VOORSTELLING DAARVANDAAN  LTDANS

De vierde leerlingenvoorstelling van LTdans. In 

de kerstvakantie gaan wij verhuizen, van de loods 

vandaan. De voorstelling DAARVANDAAN verteld 

het verhaal van dieren uit de ZEE, de STEPPE en de 

JUNGLE. WAARVANDAAN | HIERVANDAAN | DAAR-

VANDAAN 

Theater Zuidplein | 18:30-20:00 | €8,50 t/m 12 jaar | 

€15,00 volw.

ZO 15 DECEMBER

TIM TIM 2+ ST. HET HOOFD

Tim en Willie houden van timmeren. Ze zijn niet 

voor niets timmermannen. Ze bouwen veel en ze 

verbouwen vaak. Tim kan zelfs niet ophouden met 

timmeren. Tot de vermoeidheid toeslaat. 

Kleine Walhalla | 11:00  | € 8,50 

VR 10 JANUARI

WERKTUIG 8+ PNTHEATER

Een mysterieuze en muzikale vertelvoorstelling over 

vriendschap, fantasie, nieuwsgierigheid en verant-

woordelijkheid. 

Voorafgaand kan je bij Walhalla blijven eten. Iedere 

maand kookt een 8-jarige zijn of haar lievelings-

eten! 
Kleine Walhalla | 19:30  | € 8,50 

ZO 19 JANUARI

TUSSEN KUNST EN KIDS

THEATER WALHALLA

Tussen Kunst en Kids is een oergezellige theater-

talkshow voor nieuwsgierige kinderen vanaf 7 jaar 

en de hele familie.  

Foyer Café Walhalla | 15:00 | Gratis

WO 22 JANUARI 2020

OPEN DAG
Vrijeschool De Kaap | 14:00 tot 17:00 en 19:00 tot 

21:00

ZO 26 JANUARI

RIDDER FLORIAN 3+ HEER OTTO

Ridder Florian is niet bepaald een held. Behalve 

voor draken is hij ook bang voor stoere ridders, 

boze buurmannen en slapen in het donker. Vandaag 

heeft Florian er genoeg van. Hij wil niet meer bang 

zijn! Maar hoe doe je dat?  

Kleine Walhalla | 10:00  | € 15,00 incl. ontbijt

LTdans

CIRCUS ROTJEKNOR

SKVR THEATER

THEATER WALHALLA

JEUGDTHEATER HOFPLEIN
OBS DE SCHALM & DE GLOBETROTTER

VRIJESCHOOL DE KAAP

KATENDRECHTSE
INDER
UNST
ALENDER OKT 2019 T/M JAN 2020

OKT 2019 T/M JAN 2020

VOOR OP 

DE KOELKAST
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2) TOELICHTING OP DE JAARREKENING 
De publieksinkomsten/kaartverkoop van het theater 
waren hoger dan begroot en ook hoger dan in 2018 
maar de voorstellingskosten hielden daarmee gelijke 
tred waardoor er per saldo geen groot verschil optrad.

CLUB WALHALLA 
Het is gelukt om meer leden te werven voor Club Wal-
halla. 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 uit-
genodigd. In april 2019 werd hiertoe een zogenaamde 
Havensafari georganiseerd in het havengebied van Rot-
terdam. Op diverse plekken waren korte previews te 
beleven van voorstellingen die in het nieuwe theater-
seizoen te zien zijn in Walhalla. Dit format werd zeer 
gewaardeerd door de leden.

SUIKEROOMS EN -TANTES
Ook in 2019 is het aantal Suikerooms en Suikertantes 
licht toegenomen. De ruim 150 donateurs sponsoren 
een klein bedrag vanaf €25,00 per jaar. Als tegenpresta-
tie ontvingen ze zo nu en dan een tip over bijgeboekte 
voorstellingen, en werden ze getrakteerd op diverse leu-
ke avonden, waaronder de bekende preview-revue die 
twee keer per jaar wordt gehouden. Op deze avonden 
zijn er zes korte previews te zien van voorstellingen die 
in het nieuwe seizoen in Walhalla staan.  

FONDSEN
Walhalla kon, zoals eerder in dit verslag al wordt ge-
meld, beschikken over de Subsidie Kleinschalige en 
Incidentele Programmering (SKIP) van het Fonds Podi-
umkunsten. De subsidie heeft als doel een gevarieerd 
podiumkunstenaanbod in Nederland te bevorderen en 
stelt de kunst van het programmeren centraal. Theater 
Walhalla ontving de subsidie op basis van de kwaliteit 
van haar bedrijfsvoering, programmering en publieks-
visie. De regeling kwam ten goede aan de programme-
ring van zowel gesubsidieerd aanbod, als aanbod dat 
weinig overheidsmiddelen voor productie ontvangt. 
Door de financiële risico’s te verkleinen werd het voor 
Theater Walhalla aantrekkelijker om bepaalde hoog-
waardige voorstellingen en concerten te programme-
ren. 

BEZOLDIGING EN NEVENFUNCTIES DIRECTIE
De oprichters en directie van theater Walhalla, Harry- 
Jan Bus en Rachèl van Olm, ontvingen in 2019 beiden 
een management fee van € 5.500 per maand. Beide di-
rectieleden voeren onbezoldigd de directie van Stich-
ting Werkplaats Walhalla. Harry-Jan Bus bekleedt daar-
naast nog twee andere onbezoldigde nevenfuncties. Hij 
is secretaris bij de Stichting Kid Dynamite Jazz Festival 
en secretaris/penningmeester van de Bedrijven Investe-
rings Zone (BIZ) Hart van Katendrecht. 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. Rachèl zit onbezoldigd 
in het bestuur van Zuit.

FAIR PRACTICE CODE
In 2019 heeft Theater Walhalla verder onderzocht of 
het zich adequaat aan cao’s en honorarium richtlijnen 
houdt. De personeelslasten uit 2019 zijn volledig te ver-
antwoorden vanuit de geldende cao. Daarop aanslui-
tend heeft Walhalla continuïteit kunnen geven aan een 
jaarlijkse salarisverhoging van 2% en een kleine kerst-
bonus voor medewerkers, stagiaires en freelancers op 
projectovereenkomst. Voor Werkplaats Walhalla is de 
CAO Toneel en Dans het uitgangspunt voor de honora-
ria. Walhalla streeft ernaar om zich in de toekomst aan 
te sluiten bij de cao en met het oog op het aankomende 
Cultuurplan heeft Walhalla in 2019 getracht inzichte-
lijk te maken hoe hoog de extra kosten zijn wanneer zij 
zich daadwerkelijk zou aansluiten. In 2019 heeft het be-



STICHTING THEATER OP KATENDRECHT/THEATER WALHALLA P. 10JAARVERSLAG 2019

stuur voor alle vaste medewerkers een pensioenvoorzie-
ning vastgesteld en direct geïmplementeerd. Hiermee 
heeft Walhalla een belangrijke stap gezet met het oog 
op goed werkgeverschap en het nastreven van de fair 
practice code.  Grootste knelpunten voor Walhalla zijn 
het verplicht aansluiten bij het relatief dure pensioen-
fonds Zorg en Welzijn, twee keer per jaar een salarisver-
hoging van 1,5%, onregelmatigheidstoeslagen en een 
eindejaarsuitkering van 1,65%.

RESULTAAT
In het jaar 2019 heeft Stichting Theater op Katendrecht 
een gering negatief resultaat geboekt van € 7.000, hoe-
wel blijkens de begroting werd gestreefd naar een vol-
ledig evenwicht.
Als oorzaken van het negatieve resultaat kunnen wor-
den genoemd:

 − Een kleinere marge op de horecaomzet; 

 − Een kleinere marge bij de verhuringen. Dit wordt 
zowel veroorzaakt door een groter aantal voorstel-
lingen waardoor minder ruimte is voor verhuringen 
als door de vele bouw- en herinrichtingswerkzaam-
heden rond Kantine Walhalla, waardoor de locatie 
minder aantrekkelijk was voor potentiële opdracht-
gevers.

 − Een hoger aantal voorstellingen dan begroot, waar-
door de beheerslasten materieel stegen: hogere  
schoonmaakkosten, transactiekosten kaartverkoop, 
onderhoud onroerende zaken, verzekeringen, druk-
werk en diverse kosten huisvesting.  

 − Hogere activiteitenlasten personeel dan begroot 
doordat een dramaturg werd aangetrokken waarvan 
de kosten niet waren begroot.

3) TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA’S
CODE CULTURELE DIVERSITEIT 
Voor Walhalla zijn inclusiviteit en cultuurbeleid onlos-
makelijk met elkaar verbonden daarom zijn we in 2019 
aan de slag gegaan met de Code Culturele Diversiteit. 
Het zit Walhalla in het DNA om er te zijn voor ieder-
een. In 2019 heeft Walhalla getracht nog meer inzicht 
te krijgen in de vier P’s; Programma, Publiek, Personeel 
en Partners. Met als achterliggende vragen: Wat gaat 
er goed en hoe kan het beleid in de toekomst worden 
verbeterd. Daarvoor heeft zij gesprekken gevoerd met 
verschillende personen en organisaties met kennis van 
diversiteitsbeleid, al dan niet binnen de culturele sec-
tor. Eind 2019 is er een langdurige samenwerking met 
City Safari aangegaan. Deze organisatie zal Walhalla 

begeleiden in het ontwikkelen en implementeren van 
een gedegen en breed gedragen diversiteitsbeleid. 

LEVENDIGE BINNENSTAD
Theater Walhalla programmeert niet alleen ’s avonds 
en in het weekend, maar – met het oog op levendige 
binnenstad – ook op vrijdagmiddag de eerder genoem-
de matinees.  
Belangrijker in dit kader zijn de (veelal gratis toeganke-
lijke) festivals. Theater Walhalla is initiatiefnemer van 
diverse ‘Kaapse’ festivals die de binnenstad en specifiek 
het nieuwe culturele cluster Wilhelminapier/Katen- 
drecht verrijken. 
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4) ONDERNEMERSCHAP EN  
TOELICHTING OP BEDRIJFSVOERING 

BIZ HART VAN KATENDRECHT
Theater Walhalla heeft zich ook in 2019 actief ingezet 
voor de zogenaamde Bedrijven Investeringszone (BIZ) 
Hart van Katendrecht. Directeur Harry-Jan Bus had zit-
ting in het bestuur hiervan. In Bedrijveninvesteringszo-
nes bundelen ondernemers hun krachten om de eco-
nomische waarde van hun gebied en daarmee van hun 
bedrijven te versterken. Het gebied omvat het Deliplein 
plus de naastgelegen Fenix1 en Fenix 2 loods. Het be-
stuur heeft in samenwerking met de leden van de BIZ 
een aantal doelen vastgesteld zoals:  Intensivering van 
de samenwerking tussen de ondernemers in het gebied 
en met die op de Wilhelminapier, meer grip/invloed 
krijgen op/bij verdere ontwikkelingen in het gebied, 
het Deliplein en de directe omgeving aantrekkelijk, 
onderscheidend en herkenbaar profileren en positione-
ren bij relevante doelgroepen en het bevorderen van ex-
tra levendigheid, passend bij het karakter van de buurt 
en de verwachtingen van de bezoekers.

HORECA
Als gevolg van de bouwwerkzaamheden en herinrich-
ting van het naastgelegen Dolf Henkesplein en de Veer-
laan ten behoeve van de aanleg van stadsverwarming 
en vernieuwing rioleringen en leidingen, heeft Theater 
Walhalla gedurende 2019 voor het grootste deel in een 
bouwput gezeten. 
De diverse grote opbrekingen maakten het theater 
soms moeilijk bereikbaar en zichtbaar.
Desondanks heeft de horeca mogelijkheden gecreëerd 
rondom voorstellingen.  Zoals het ontbijt op zondag-
ochtend, de lunch voorafgaand aan de matinee, twee-
gangendiner na de Luie Zondag theaterconcerten 
en het lievelingseten van een 8-plusser. Rondom alle 
voorstellingen is de bar open en uitgebreid met een di-
versiteit aan snacks en hapjes. Wat merkbaar is, is dat 
door het aanbod van maaltijden, de levendigheid in het 
foyer-café en de mensen die blijven borrelen groeit en 
daarbij ook de winstmarge. Ondanks de uitbreidingen 
in het aanbod blijft die winstmarge relatief klein, om-
dat de kosten van het personeel zwaar drukken op het 
resultaat. Per voorstelling verschilt het flink of er veel 
publiek nablijft. Daarbij speelt nog mee of het doorde-
weeks is of een weekend en is het direct merkbaar als er 
geen pauze in de voorstelling zit. 

VRIJWILLIGERS
In 2019 heeft Theater Walhalla weer gewerkt met een 
team van 18 vrijwilligers. Hiervan bemannen 15 men-
sen de kassa bij voorstellingsavonden. De overige 3 vrij-
willigers helpen ons bij hand- en spandiensten in en 
om de gebouwen en ondersteunen de techniek. Vrijwil-
ligers krijgen hun parkeer- en reiskosten vergoed. Dit 
jaar hebben weer vijf vrijwilligers hun BHV-herhaalcur-
sus met succes gevolgd. Hierdoor zijn zij bevoegd om 
een zgn. stafdienst te draaien.

STAGIAIRES 
In 2019 werkten bij Theater Walhalla meerdere stagiai-
res. Het kantoor kreeg ondersteuning van een stagiaire 
van de opleiding Marketing, Communicatie & Events 
van het Zadkine (voorheen Wentink Event Academy) en 
een student van de opleiding Mediamanagement van 
het Grafisch Lyceum Rotterdam. Bij de afdeling Thea-
tertechniek zijn er gedurende het jaar meerdere sta-
giaires werkzaam geweest afkomstig van het Grafisch 
Lyceum en de MBO Theaterschool. Tevens heeft Walhal-
la een re-integratietraject kunnen begeleiden en vanaf 
september voor een dag in de week een leerling onder 
haar hoede genomen die slecht gedijt in een schoolsys-
teem en daarom via het Discovery College een aantal 
verplichte lesuren in mag zetten om te werken. 
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5) MARKETING/PUBLICITEIT
Om ons publiek te bereiken, zowel bestaand als nieuw 
publiek, maakt Theater Walhalla gebruik van diverse 
communicatiemiddelen en -kanalen. Dit betreffen voor 
het grootste gedeelte onze eigen online-, offline- en so-
cialmediakanalen, aangevuld met die van derden. Voor 
eigen producties, zoals Tante Bennie Heb een Kutkerst, 
wordt een op de doelgroep afgestemd publiciteitsplan 
opgesteld, dat (afhankelijk van het budget) bestaat uit een 
mix van eigen middelen, advertenties (online, offline,  
social), posters/flyers en free publicity.

EIGEN COMMUNICATIEMIDDELEN 
 
Theater Walhalla-krant
De tweemaandelijkse Theater Walhalla Krant is al van-
af het begin hét visitekaartje van Walhalla. Deze draagt 
in belangrijke mate bij aan ons imago van toegankelijk 
theater waar het altijd gezellig is, met voorstellingen 
voor iedereen. De krant werd in 2019 in een oplage van 
12.000 verspreid op zo’n 600 adressen in Rotterdam en 
de regio (8.000 stuks via de KultuurKoerier), via onze 
eigen locaties (ca. 1.000 stuks) en via huis-aan-huis ver-
spreiding op Katendrecht (2.500 stuks). Het overige deel 
wordt opgestuurd naar onze flyerbuzzers*, sponsoren 
en trouwe volgers.  

* Walhalla heeft ca 48 trouwe fans, die de Walhallakrant verspreiden onder vrienden, 
buurtgenoten, collega’s en hobbyclubs. Zij zorgen er op deze manier voor dat nóg 
meer mensen Theater Walhalla ontdekken. Als tegenprestatie kregen deze zgn. flyer-
buzzers vrijkaarten voor Walhalla’s Preview Revue. 

Website 
Op de website vinden (potentiële) bezoekers de volle-
dige programmering en kaartverkoop van Theater, 
Kantine en Werkplaats Walhalla. Men kan op verschil-
lende manieren zoeken: op naam, per week of maand, 
maar ook per genre (van kleinkunst tot toneel). Kaarten 
koopt men via de webpagina van de voorstelling naar 
keuze, die is gekoppeld aan ticketsysteem Stager. Ver-
der kunnen geïnteresseerden op onze website meer 
informatie vinden over zalenverhuur en de organisatie 
en zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
Werkplaats Walhalla heeft sinds de oprichting een ei-
gen website. De website van Werkplaats Walhalla bevat 
geen kaartverkoop, maar dient enkel als informatie-
voorziening van de eigen producties, en tevens als ar-
chiefpagina. Alle door Werkplaats Walhalla geprodu-
ceerde voorstellingen zijn online terug te vinden.
 

Nieuwsbrief
Walhalla heeft meer dan 19.000 nieuwsbrieflezers. Ge-
middeld één keer per twee weken werd een nieuwsbrief 
verstuurd met daarin aandacht voor 3 à 4 voorstellin-
gen en/of ander nieuws.

Social Media 
Inmiddels heeft de Facebookpagina van Theater Walhal-
la 8300 ‘likers’ en het aantal op Instagram is gestegen 
naar 3300 volgers. Facebook- en Instagram adverten-
ties werden ook in 2019 ingezet om nieuw potentieel 
publiek te trekken en de kaartverkoop te stimuleren. 
De insteek van 2019 op de sociale mediakanalen was 
de Fear Of Missing Out. In tegenstelling tot voorgaan-
de jaren werden, op Facebook en Instagram Stories, 
ook de uitverkochte voorstellingen gecommuniceerd. 
Daarnaast zal Theater Walhalla meer publiek reviews 
promoten. Online zijn er talloze positieve reviews over 
Theater Walhalla te vinden. Deze worden, samen met 
de FOMO-uitingen, meer ingezet op sociale media.  
  

COMMUNICATIEMIDDELEN VAN DERDEN
 
Uitagenda Rotterdam 
Theater Walhalla is betalend lid van Uitagenda Rotter- 
dam. Al onze voorstellingen worden in de database 
van de Uitagenda. Dit betekent online zichtbaarheid 
op Uitagenda Rotterdam.nl, agendavermelding in het 
Uitmagazine en Uitagenda Metro en opname in de 
Kids Uitagenda (uitvouwbare kunst & cultuur agenda 
als bijlage in het Uitmagazine en losse verspreiding via 
musea en theaters). Regelmatig wordt er via een van 
deze kanalen extra redactionele aandacht besteed aan 
Theater Walhalla. Eind 2018 is de Uitagenda weer ge-
start met het online communiceren van last-minutes, 
die wij wekelijks inzetten voor een van onze (niet uit-
verkochte) voorstellingen.
In 2019 heeft Theater Walhalla ook gebruik gemaakt 
van de advertentiemogelijkheden van Rotterdam Fes-
tivals voor producties van Werkplaats Walhalla (Uit- 
magazine, Uitmail, uitagendarotterdam.nl en verto-
ning op digitale schermen in en rondom Rotterdam). 
 
Flyers en A0-posters 
Voor de promotie van verschillende voorstellingen zijn 
er o.a. flyers en A2 posters gedrukt. Flyers en posters (A2 
formaat) zijn veelal verspreid via de Flyerman en in de 
eigen locaties.
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Studentenkorting 
In 2019 zijn verschillende opleidingen in Rotterdam 
aangeschreven voor voorstellingen in Theater Walhal-
la. Eind 2019 is er besloten om bij iedere Werkplaats 
Walhalla productie een studentenprijs toe te voegen. 
Op vertoon van een geldige studentenkaart kan men 
naar binnen voor slechts € 10,- per kaart. 

Pers en free publicity
Gelul XL in begin 2019 is wederom goed opgepakt 
door de pers. De persbenadering leverde artikelen op 
in o.a. Metro, Havenloods en het AD. De spoken word di-
neravond VERS wordt veelvuldig gecommuniceerd via 
liefhebbers en influencers op social media.

ONDERZOEK PUBLIEKSBEREIK
Eind 2019 heeft Theater Walhalla een publieksonder-
zoek uitgevoerd. Het onderzoek is vrijwel hetzelfde 
opgesteld als het publieksonderzoek in 2016, met als 
doel een vergelijking te maken. Interessante uitkomst 
van 2019 was de vrijwel gelijke verdeling tussen de ver-
schillende opleidingsniveaus. In 2016 waren er meer 
hoogopgeleiden en grootverdieners.
Theater Walhalla heeft als doel om een laagdrempelig 
theater te zijn. Een toegankelijke, lage entreeprijs is 
een van de middelen, net als een specifieke program-
mering. 
De resultaten wat betreft opleidingsniveau laten zien 
dat alle sociale klassen actief bereikt worden. Dezelf-
de uitkomsten, geheel naar verwachting, zijn terug te 
zien in de inkomensverdeling. Het is algemeen bekend 
dat inkomen correleert met opleidingsniveau. Een 
verklaring voor het verschil tussen 2016 en 2019 zou 
de toename van mensen uit de lagere sociale klasse in 
het nieuwsbriefbestand kunnen zijn, doordat er in de 
afgelopen jaren meer projecten zijn geproduceerd die 
zich specifiek op deze doelgroepen richtte, zoals Gelül, 
Gelül XL en Café de Kapenees.

Het publiek van Theater Walhalla komt uit Rotterdam 
en omgeving. Gemeenten als Barendrecht, Hoekse 
Waard, Capelle aan den IJssel zijn de meest genoemde 
plekken. Het publiek binnen Rotterdam komt vooral 
uit: Feyenoord, Rotterdam Centrum, Noord, Hillegers-
berg en Charlois. Interessant is dat het publiek vanuit 
zowel uit Rotterdam Noord als Rotterdam Zuid komt. 

Theater Walhalla heeft een publiek dat geregeld naar 
theater gaat. Het merendeel geeft aan Theater Walhalla 
2 tot 5 keer per jaar te bezoeken en bezoekt daarnaast 
ook andere theaters; in en rondom Rotterdam. De uit-
komsten wat betreft theaterbezoek tonen dat Theater 
Walhalla niet alleen binnen Rotterdam concurreert, 
maar ook in de nabijgelegen gemeenten (Capelle aan 
den IJssel en Schiedam). 

Cabaret, kleinkunst en variété, stand up comedy en 
muziekprogramma’s zijn de meest geliefde genres bij 
het publiek van Theater Walhalla. Opmerkelijk is dat 
bij ieder genre elke inkomensklasse bereikt wordt. Voor 
zowel muziekprogramma’s als toneel komen er bezoe-
kers van (ver) onder modaal tot (ver) boven modaal. Dat 
is een opmerkelijke en positieve uitkomst en maakt 
Theater Walhalla onderscheidend als een laagdrempe-
lig theater.

Wat maakt Theater Walhalla een interessante samen-
werkingspartner voor anderen? 
Zojuist genoemd: de gelijke verdeling van sociale klas-
se per genre. Iedere sociale klasse wordt door Theater 
Walhalla bereikt en bezoekt meerdere genres binnen 
het theater. Theater Walhalla opent haar deuren voor 
iedereen en biedt een laagdrempelige plek; dat lukt 
qua programmering en bereik. Theater Walhalla on-
derscheidt zich hier van andere culturele instellingen. 








