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BESTUURSVERSLAG 

H
et is geen verrassing dat vanwege de Coro-
na-pandemie dit jaarverslag een andere 
inhoud biedt dan voorgaande jaren. Waar 
tot nu toe sinds de oprichting van Theater 

Walhalla in 2008 elk jaar verslag kon worden gedaan 
van organische groei met steeds meer bezoekers en een 
steeds uitdijend publieksbereik, zag het theater samen 
met alle andere publieksvoorzieningen in Nederland, 
zich genoodzaakt om de deuren grotendeels te sluiten 
vanwege Covid 19. Artistiek gezien heeft dit enerzijds 
geleid tot een jaar met een beperkt aantal voorstel-
lingen en daardoor minder bezoekers, maar Theater 
Walhalla heeft zich in 2020 ook wendbaar getoond en 
sloot daarom 2020 toch optimistisch af. Op basis van de  
RIVM-regels heeft het theater in 2020 gedaan wat 
mocht en kon. Zo werd de foyer van Kantine Walhalla 
omgebouwd tot een knus en gezellig cabaret café en 
kon het publiek in een intieme sfeer genieten van di-
verse kleinschalige voorstellingen voor 30 personen per 
keer. Het theater heeft het zich daarnaast wendbaar ge-
toond door oplossingen te vinden voor grotere produc-
ties die niet live vertoond konden worden. Een mooie 
bijvangst hierbij was dat met het brengen van online 
voorstellingen Walhalla in de lockdown periodes haar 
publieksbereik wist te vergroten.

Hoogtepunt hiervan was de kerstvoorstelling Amor Fati van het 
eigen productiehuis Werkplaats Walhalla. Het is in artistiek en 
commercieel opzicht een succes geworden. De voorstelling van 
muziek theatermaker Flip Noorman en regisseur Arlon Luijten 
gepresenteerd als theatrale thuisbeleving, was op film gezet en 

leverde een door zowel pers als publiek lovend ontvangen intie-
me registratie op. In de verschenen recensies van NRC, Theater-
krant, De Groene Amsterdammer en Theaterparadijs ontving de 
voorstelling maar liefst vier sterren. Daarnaast trok de voorstel-
ling meer bezoekers dan in een normale fysieke situatie mogelijk 
was geweest in het eigen theater. 

Het bestuur spreekt hierbij haar waardering uit voor 
alle medewerkers van het Walhalla-team die ondanks 
de moeilijke situatie niet bij de pakken neer zijn gaan 
zitten. Niet alleen zijn er dus nog tal van voorstellingen 
geprogrammeerd maar ook is er tijdens de diverse lock-
down periodes op een actieve en creatieve manier con-
tact gehouden met haar publiek d.m.v. nieuwsbrieven 
en alle andere beschikbare social mediakanalen. Deze 
vorm is door het publiek zeer gewaardeerd.

Financieel gezien is het jaar toch positief afgesloten 
omdat de directie tijdens de eerste lockdown van Wal-
halla een scenario heeft uitgewerkt met daarbij de 
aanname dat de pandemie nog erger zou worden dan 
op dat moment gedacht werd. Op basis hiervan is er 
gekeken welke kosten voortijdig gedrukt konden wor-
den en is men in gesprek gegaan met huisbaas St. Volks-
kracht Historische Monumenten voor opschorting (en 
later kwijtschelding) van de huur. Helaas is er ook af-
scheid genomen van een paar medewerkers door hun 
tijdelijke contract niet te verlengen. Deze medewerkers 
hebben gelukkig wel direct een andere baan gevonden 
en in november heeft Walhalla zelfs weer op kunnen 
schalen, door twee medewerkers die ontslagen waren 
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bij het Luxor Theater over te nemen. Om goed oog te 
houden op de liquiditeit is er maandelijks voor het 
bestuur een liquiditeitsoverzicht gemaakt. Uiteraard 
heeft Theater Walhalla waar mogelijk gebruik gemaakt 
van de door de regering beschikbaar gestelde steun-
maatregelen zoals de NOW-regeling en TVL. Ook zijn er 
met succes aanvragen gedaan bij speciaal voor de kunst 
& cultuur sector opgerichte fondsen zoals het Kickstart 
Cultuurfonds en het gemeentelijke Noodfonds. Maar 
ook het publiek heeft haar steentje bijgedragen door 
mee te werken aan de oproep om gekochte kaartjes te 
doneren en/of in te ruilen voor een voucher zodat de 
liquiditeit op orde bleef.

Niet onvermeld mag blijven dat het bestuur ook haar 
grote waardering uitspreekt voor de aan het theater 
verbonden bedrijven en particuliere vrienden, Sui-
kerooms en Suikertantes. De talloze extra donaties om 
het theater door dit jaar te helpen waren ontroerend 
en hebben ons gesterkt in de wetenschap dat Walhalla 
mag rekenen op een grote gunfactor.

Ondanks de pandemie is de directie van Walhalla door-
gegaan met de voorbereiding en gedeeltelijke ontwikke-
ling van de in het cultuurplan 2021-2024 aangekondig-
de plannen voor Metro Walhalla en het Portiershuisje. 
Het naast Kantine Walhalla gelegen Portiershuisje is in 
samenwerking met St. Volkskracht Historische Monu-
menten definitief verworven en er is een huurovereen-
komst getekend. Op termijn zal het huisje gerenoveerd 
worden en gebruikt als informatie- en ticketshop.  

Hoewel er geen exact zicht was of de bouwplannen 
voor Metro Walhalla (een nieuwe extra ruimte annex 
zaal in een te bouwen kelder onder Kantine Walhalla) 
door kunnen gaan is er voor de afbouw- en inrichtings-
kosten van Metro Walhalla doorgegaan met de fondsen-
werving hiervoor.  

De samenstelling van het bestuur onderging in 2020 
twee wijzigingen. Twee bestuursleden bereikten het 
eind van hun maximale termijn van 8 jaar. Besloten is 
het bestuur terug te brengen tot een bestuur met vijf 
personen in plaats van zes en is er gezocht naar één 
nieuw bestuurslid. In het kader van de Code Culturele 
Diversiteit is bij het vervangen gezocht naar een kandi-
daat die ervaring en kennis heeft op dit vlak en met het 
bestuur kan werken aan een inclusieve, diverse en dyna-
mische organisatie. Het bestuur heeft in 2020 vijfmaal 
vergaderd over zowel het Theater als de Werkplaats. 
Het adviseerde de beide directieleden in het nieuwe be-
leidsplan 2021-2024 en stelde de jaarstukken over 2019 
vast, evenals de begroting voor 2021. Het ingediende 
beleidsplan in het kader van de Cultuurplanaanvraag 
2021-2024 bij de gemeente Rotterdam leverde een po-
sitief advies op van de Rotterdam Raad voor Kunst & 

Cultuur met uiteindelijk een hogere bijdrage voor The-
ater Walhalla en nu ook een geoormerkte bijdrage voor 
Werkplaats Walhalla. Ook de Stichting Volkskracht 
kwam met een positieve beschikking voor een jaarlijk-
se bijdrage gedurende vier jaar voor de Werkplaats en 
de Stichting Droom & Daad gaf de intentie af om haar 
bijdrage voor dit productiehuis met vier jaar te conti-
nueren gelijklopend aan het cultuurplan.

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. Binnen de bedrijfsvoering beheersen we 
de risico’s door middel van functiescheiding en het 
vier-ogen-principe. In kwartaalrapportages volgen we 
de financiële en niet-financiële doelstellingen en sturen 
actief bij. Besluitvorming vindt plaats door het bestuur 
en wordt vastgelegd in notulen. De zakelijk directeur 
legt belangrijke beslissingen en strategische documen-
ten ter goedkeuring aan het bestuur voor. Het bestuur 
vergadert tenminste viermaal per kalenderjaar. De za-
kelijk directeur is gemachtigd financiële verplichtingen 
aan te gaan tot 25K. De zakelijk leider van Werkplaats 
Walhalla is gemachtigd financiële verplichtingen aan 
te gaan tot 25K voor stichting Werkplaats Walhalla. 
Bij hogere bedragen is toestemming nodig van het be-
stuur. Het Bestuur is onbezoldigd en de samenstelling 
is divers in kennis, leeftijd en geslacht. Rooster van af-
treden en overzicht van nevenfuncties van het bestuur 
worden opgenomen in het jaarlijkse bestuursverslag, 
dat onderdeel is van de jaarrekening. Het bestuur be-
noemt de externe accountant 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 2020 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 vanwege de Coronacrisis.

Rotterdam, maart 2021 
Jos van der Vegt (voorzitter)
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1) TOELICHTING OP HET PRESTATIERASTER 
VOORSTELLINGEN 2020 
Er zijn in 2020 in totaal 147 voorstellingen gerealiseerd, 
waarvan 19 geproduceerd door Werkplaats Walhalla 
(waarvan 3 voorstellingen gratis toegankelijk). Daar-
naast werden ook voorstellingen geprogrammeerd 
vanuit Theater Walhalla in de ruimte van Werkplaats 
Walhalla aan de Tolhuisstraat. In totaal zijn er 15.246 
bezoekers op de voorstellingen af gekomen en hebben 
4.474 bezoekers online de voorstellingen bekeken. Het 
gemiddelde bezettingspercentage komt uit op 91,69%. 

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

en RIVM-voorschriften

SPECIFICATIE KAARTVERKOOP
Ondanks alle afgelastingen omtrent Covid-19, zijn alle 
voorstellingen die wel hebben kunnen plaatsvinden 
goed bezocht. Hierbij een overzicht van de voorstellin-
gen, gecategoriseerd op genre. De gemiddelde kaart-
prijs kwam uit op € 16,20.

Voorstellingen per categorie 2020 Bezetting 

Toneel 30 86,44%
Theaterconcert 35 93,49%
Kleinkunst 11 86,45%
Muziektheater 12 100%
Jeugd 27 91,49%
Cabaret 28 94,44%
Spoken word 2 70,14%
Variété 2 100%

FESTIVALS
In 2020 zijn vanwege Covid-19 bijna alle festivals waarin 
Walhalla een rol speelt en/of betrokken is geannuleerd. 
Alleen het Kid Dynamite Jazz Festival ging in aangepas-
te vorm door. Het was ondanks alles een succesvolle edi-
tie met een livestream vanuit Kantine Walhalla waar-

bij kinderen ook interactief mee konden spelen door 
maatsoorten, ritmes en toonhoogten te bepalen bij de 
jazz-formatie: De muziek en theateruitvoering van de 
Dynamite Kids uitvoering kon gelukkig ook doorgaan 
in basisschool de Schalm.
Directeur Harry-Jan Bus is namens Theater Walhalla 
lid van het bestuur van het Kid Dynamite Jazz Festi-
val. Walhalla is daarnaast strategisch partner van Het 
Straattheaterfestival Rotterdam, de Royal Roller Dis-
co op Koningsdag, Pop op de Kaap (i.s.m. Codarts Rot-
terdam) en het Geen Daden maar Woorden Festival 
(i.s.m. Passionate/Bulkboek).
  
PROGRAMMERING 
Voor 2020 had Walhalla weer een mooi en breed pro-
gramma klaarstaan. Zo waren er in de eerste maanden 
van het jaar op diverse locaties veel theatervoorstellin-
gen te zien, voor jong en oud, van teksttoneel tot mu-
ziektheater en van jong en gevestigd cabaret tot spoken 
word. Ook was er veel muziek uiteraard. 

Op 11 maart 2020 speelde Laura van Dolron in de Kan-
tine. Het bleek de laatste voorstelling in ons theater tot 
1 oktober, want de dag erop werden de maatregelen 
ter voorkoming van verspreiding van het Coronavirus 
afgekondigd: alle bijeenkomsten met meer dan 100 per-
sonen dienden afgelast te worden. Als snel bleek bij het 
opmeten dat we bij de 1,5-meter maatregel in De Kleine 
Walhalla 7 mensen en in Kantine Walhalla niet meer 
dan 30 mensen konden ontvangen. Tientallen voorstel-
lingen werden gecanceld of verplaatst.

Toen de maatregelen versoepeld werden en bijeenkom-
sten tot 30 personen weer plaats mochten vinden, is 
het café onder de Kantine Walhalla ingericht tot een 
Coronaproof theatercafé. In een gezellige clubsfeer, met 
ronde tafeltjes, twee stoelen en een koelbox gevuld 
met hapjes en drankjes voor de zelfservice, konden we 
stand-up comedy en kleine theaterconcerten brengen, 
waarbij de bezoekers zo geplaceerd werden zodat zij vol-
doende afstand konden houden van elkaar. Zo konden 
bezoekers genieten van Francis van Broekhuizen, Joke 
Bruijs, Joris Lutz, Elfie Tromp, Rosa da Silva, Frédérique 
Spigt en Roel Spanjers, Sinterklaas, Nina de la Parra en 
De Tunes. Half december werden de maatregelen weer 
strenger en kwam er een einde aan de bespeling.

Een gouden vondst bleek om de jaarlijkse Walhal-
la-kerstproductie online te presenteren. Amor Fati (Heb 
het Lot Lief) was een voorstelling van Flip Noorman, die 
thematisch helemaal inspeelde op pandemie. De voor-
stelling werd ontwikkeld in de Werkplaats, opgenomen 
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Kantine Walhalla 45 30 - 172 87,40%

Theater Walhalla (kleine Walhalla) 27 60 - 72 86,11%

FC Walhalla / Theatercafé 47 30 - 100 97,45%

Werkplaats Walhalla 19 25 - 120 91,63%

Vanuit huis/digitaal 9 n.v.t n.v.t



STICHTING THEATER OP KATENDRECHT/THEATER WALHALLA P. 6JAARVERSLAG 2020

in een loods op Katendrecht en was voor kaartkopers 
online te zien op een zelfgekozen moment tussen 24 
december en 31 januari. In samenwerking met studen-
ten van de HKU is er online omgeving gebouwd waar 
de theatrale film waar publiek kon inloggen en de 
film vervolgens te zien was. De online vertoning heeft 
ervoor gezorgd dat we nieuw publiek hebben kunnen 
bereiken, ook buiten de geografische grenzen. Zo werd 
de voorstelling meermaals bekeken buiten Rotterdam 
en zelfs over de grens. Door middel van directe verkoop 
aan bedrijven, om AMOR FATI aan te bieden in het Kerst-
pakket, en de onlinemogelijkheden zijn er in het geval 
van publieksbereik en publieksaantallen flink stappen 
gezet. De productie werd door Theaterkrant, NRC, The-
aterparadijs en de Groene Amsterdammer bekroond 
met vier sterren en er keken ruim vierduizend mensen. 
Eén van de composities is zelfs genomineerd voor de 
Annie MG Schmidtprijs. Het publiek waardeerde de 
voorstelling enorm, omdat het in de typische Walhal-
la-theatersfeer was opgenomen, maar met de professi-
onaliteit van een tv-programma. Ook de inhoud sprak 
enorm aan en de muziek werd zeer gewaardeerd.

Nadat Floor Nicolas als programmeur naar de Kleine 
Komedie was vertrokken werd zij opgevolgd door And-
rea Grevink. Andrea besloot in september dat program-

meren haar toch niet helemaal lag. Gelukkig konden 
we snel inspringen. Enerzijds omdat wij gesprekken 
voerden met Frank Noorland, programmeur/drama-
turg bij Bellevue, die ons team per 1 april 2021 zal ko-
men versterken. Anderzijds omdat wij Désirée Elens, 
die het Luxor Theater uitliep na een gedwongen ontslag 
vanwege de Coronacrisis, meteen bij ons naar binnen 
konden lokken om haar in te werken als programmeur. 
Daar zijn we heel blij mee!
 
Talentontwikkeling
Walhalla richt zich op jong talent, in de breedste zin 
van het woord. Walhalla biedt podium aan try-outs en 
leesvoorstellingen, aanstormend talent en nieuwe ma-
kers. Walhalla heeft bovendien een productiehuis waar 
nieuwe makers hun plannen kunnen presenteren in 
de jaarlijkse Werkplaats Walhalla-pitch. De winnende 
pitch wordt in productie genomen in de Werkplaats. 
Dit jaar werd de pitch digitaal gestreamd, waarbij pu-
bliek een stem kreeg. Dat leidde tot minstens een ver-
dubbeling van het aantal (online) bezoekers – de Werk-
plaats Walhalla Pitch werd bekeken door ±180 man 
publiek, twee keer zoveel als er in de Werkplaats zou-
den passen. De winnaar in 2020 was de voorstelling Der 
Letzte Hollander. Daarnaast heeft de Werkplaats i.h.k.v 
de Nieuwe Makers-regeling de Gestampte Meisjes voor 
twee jaar in huis. De Werkplaats stelt zich op als copro-
ducent voor meerdere producties van Nieuwe Makers. 
Ondanks de Coronacrisis heeft de Werkplaats in 2020 
kortom toch nog veel door kunnen laten gaan.

Cabaret/Kleinkunst
Meestal dient Walhalla als try-out-podium voor ge-
vestigde namen in het cabaret. Zo speelde bijv. Sanne 
Wallis de Vries een van haar eerste voorstellingen van 
‘Kom’ bij ons. Maar Walhalla is er vooral voor beginnen-
de cabaretiers en degenen die zich thuis voelen in de 
wat kleinere zalen, zoals André Manuel, Katinka Pol-
derman, Aaf Brandt Corstius, Jan Beuving en Steef de 
Jong.

In februari werd een nieuw concept geïntroduceerd: 
Giggle, een cabaretavond met meerdere acts, waar be-
ginnend talent zich kan presenteren en waar gevestigd 
talent nieuwe grappen kan uitproberen. De maande-
lijkse VERS-avond biedt een podium aan nieuw stand-up 
comedy-talent uit hele land. 

Vanaf oktober speelde een aantal cabaretiers in ons 
(steevast uitverkocht) Coronaproof-theatercafé (voor 30 
mensen): Nina de la Parra, Ronald Snijders en Rosa da 
Silva. 
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Theater en toneel
Theaterconcerten worden druk bezocht in Walhalla. 
Van Americana tot opera, van het Nederlandse lied tot 
Franse chansons en alles wat ertussen zit. We hebben 
de vaste series als Six Strings Sessions, Ocobar en Thijs 
Borsten gehandhaafd. We genoten van internationale 
acts als Sam Baker (USA) en Madeleine Roger (CA), van 
Nederlandse artiesten als Dorona Alberti, Robert Jan 
Stips, Alex Roeka, Joris Linssen en Lucky Fonz III, maar 
ook van Rotterdamse grootheden als Francis van Broek-
huizen, Frédérique Spigt, Elfie Tromp en Jan Rot. Later 
in het jaar zijn ook in ons theatercafé een aantal con-
certen gespeeld voor 30 mensen.

Walhalla programmeert toneelvoorstellingen, die met 
steun van Fonds Podiumkunsten (Subsidie Kleinschali-
ge Incidentele Programmering) finan¬cieel beter haal-
baar zijn. Bijvoorbeeld Circus Treurdier, TG Echo, De 
Veenfabriek, TG Tiefschnee, TG De Vlieg, Het Zuidelijk 
Toneel en Aluin. Ook speelden kleinere producties als 
Debby Petter en Fred Delfgaauw bij ons. 

Doordat de financiële voorwaarden voor bespelers wij-
zigden tijdens de Coronacrisis, bleek voor alle toneel-
gezelschappen dat het spelen voor maar 30 man niet 
haalbaar was. Veel stukken zijn hierdoor geannuleerd 
of verplaatst.

Walhalla’s jeugdvoorstellingen eens per twee weken 
op de zondagochtend blijven een succes. Ze worden 
voorafgegaan door een gezamenlijk ontbijt. Tot 13 
maart waren er voorstellingen voor 3+, 4+ en 6+. In ok-
tober konden kinderen met hun hond naar het theater 
naar de voorstelling ‘Fred’. En de unieke Walhallapro-
ductie van Sinterklaas was eind van het jaar wederom 
een grote hit. Weliswaar voor maar 30 personen per 
keer, maar goed voor tien uitverkochte voorstellingen.

Een goed lopend format blijken de 8+voorstellingen 
op de vrijdag- of zaterdagavond te zijn, voorafgegaan 
door een maaltijd in het foyercafé. Een 8-plusser kookt 
daar zijn of haar lievelingseten onder begeleiding van 
de kok. Door de sluiting van de horeca heeft dit in 2020 
helaas maar twee keer plaats kunnen vinden.

Een andere succesformule is de lunchvoorstelling. 
Deze vinden twee keer per maand plaats op de vrijdag-
middag om 14.00 uur. We kozen voor deze doelgroep 
voorstellingen binnen de genres toneel, kleinkunst 
en theaterconcerten. De vrijdagmatinees hebben een 
hecht publiek, dat ook graag aanschuift voor de lunch 
die vooraf wordt geserveerd in het foyercafé van Kan-
tine Walhalla. Afgelopen jaar hebben we dit concept 
helaas maar vijf keer uit kunnen voeren. 

Tenslotte vormen de producties van Werkplaats Wal-
halla ook een deel van de Walhallaprogrammering. Zie 
hieronder voor toelichting.

Samenwerkende instellingen Theater Walhalla:

 − KinderKunstKalender: werkgroep met scholen en 
partijen die zich richten op cultureel aanbod voor 
kinderen op Katendrecht

 − 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.

 − Directeurenoverleg van alle Rotterdamse theaters.

WERKPLAATS WALHALLA
Het productiehuis Werkplaats Walhalla beleefde in 
2020 zijn derde jaar, waarin heel veel kansrijke ideeën 
voorbijkwamen en een flink aantal daarvan kon wor-
den gerealiseerd, ondanks Covid-19.

Per 1 januari startte de Nieuwe Makers Regeling van De 
Gestampte Meisjes bij Werkplaats Walhalla. Als collec-
tief maakten De Gestampte Meisjes eerder Walhalla’s 
Kerstvoorstelling F*KE IT (2018) waarmee zij in 2019 en 
2020 zelfstandig toerden. Het doel van het tweejarig 
ontwikkelingstraject was enerzijds dat het collectief 
zich steviger positioneert als culturele ondernemers en 
uiteindelijk zonder bijbanen aan de slag blijft, en an-
derzijds een inhoudelijke verdiepingsslag kan maken 
die de makers helpt om de inspiratie en vaardigheden 
voor toekomstige voorstellingen te blijven voeden. On-
derdeel van het leertraject was, naast lessen door di-
verse docenten en coaching door de dramaturg en de 
zakelijk leider van Werkplaats Walhalla, een individu-
ele stage op productioneel gebied bij één van de Werk-
plaats Walhalla (co-)producties in 2020.

Producties en programmering Werkplaats  
Walhalla

Are You Famous Around Here? De pitchwinnaars van 
Werkplaats Walhalla’s Pitch 2018 gingen op kleine 
landelijke tournee vanaf januari 2020 en speelden in 
Theater Kikker, Utrecht; Theater Bouwkunde, Deven-
ter; Theater Bellevue, Amsterdam. Speelbeurten in de 
Zwolse Theaters, Zwolle, en op het Tweetakt Festival 
in Utrecht vervielen door de Covid pandemie en de ge-
sprekken met De Parade over een festival editie van de 
voorstelling in de zomer van 2020 werd om dezelfde 
reden ook stopgezet.
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Sultan in de Maan. Script en idee: Bram Klein, regie: 
Khouloud Zaher. Met Sultan in de Maan tekende Werk-
plaats Walhalla voor een muzikale familievoorstelling 
met een thema uit de Tweede Wereldoorlog dat is ge-
inspireerd op waargebeurde feiten. De bijzondere voor-
stelling werd ondersteund door een groot aantal parti-
culiere fondsen en de belangstelling van Rotterdamse 
scholen voor de voorstelling, door middel van het Cul-
tuurtraject van de KCR te bezoeken, was groot. De voor-
stelling werd onderbroken door de Corona uitbraak en 
is na drie repetitieweken uitgesteld naar 2021.

Werkplaats Walhalla Pitch 2020
Voor het eerst werd bij de Pitch, die eerder in dit verslag 
al beschreven is, ook een publieksprijs uitgereikt, waar-
mee Syrische vluchteling Issam Almisky praktische 
ondersteuning en een residentie won bij Werkplaats 
Walhalla. Samen met de Buddy Film Foundation maakt 
Werkplaats Walhalla het op deze manier mogelijk dat 
deze Syrische theatermaker zijn vak op professionele 
wijze kan uitoefenen in Nederland. 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 verhouden. 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 ondersteunen. 

Tussen Kunst & Kids
Tussen Kunst & Kids is een maandelijkse gratis toe-
gankelijke talkshow op zondagmiddag voor en over 
kinderen en kunstbeleving. Presentator Joris Lutz pre-
senteert deze samen met kinderen van de basisscholen 
in de buurt. Doordat kinderen zelf deelnemen, komt 
hun achterban mee. Dit betekent: kinderen en hun fa-
milie, 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. Tussen Kunst en Kids kon 
in 2020 twee keer plaatsvinden (januari en februari).

VERS (spoken word en diner)
Een veganistische maaltijd gecombineerd met optre-
dens van spoken word, poetry, stand-up comedy en mu-
ziek. 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. Wegens persoonlijke omstandigheden van de initi-
atiefnemer werd de eerste editie van 2020 uitgesteld, de 
volgende edities vervielen door Covid-19.

POESPAS – De Gestampte Meisjes. In het kader van hun 
Nieuwe Makers-regeling maakten de Gestampte Meisjes 
een kleine festivalvoorstelling. Deze werd gepresen-

teerd in de Werkplaats en op het Aluintuin Festival in 
Utrecht. Optredens op Delft Fringe, tijdens de Zwolse 
Theaterdagen en andere zomerfestivals vonden helaas 
geen doorgang omdat deze festivals werden gecanceld.
Amor Fati – Flip Noorman. De bijzondere muzikant en 
liedschrijver Flip Noorman werd in 2019 gevraagd om 
de Walhalla’s Kerstvoorstelling 2020 te maken. Het was 
zijn grote wens om een Musical Noir te schrijven; zowel 
het libretto als de muziek. Hij vond Maria Goos bereid 
hem te ondersteunen bij het schrijven van de tekst en 
vroeg operaregisseur Arlon Luijten de voorstelling te 
regisseren. Vanwege de Corona-uitbraak besloot het ar-
tistieke team het thema van ‘het lot liefhebben’ te om-
armen, en de voorstelling hoe dan ook tot stand te laten 
komen. Door de 1,5 meter maatregel weken we uit naar 
een oude loods op Katendrecht, waar we 2x per avond 
zouden spelen. Toen dit niet mocht werd besloten de 
voorstelling op theatrale wijze te verfilmen. De digitale 
adventskalender die vooruitlopend op de voorstelling 
zou worden gemaakt, werd geïntegreerd in de online 
theatrale thuisbeleving, met hulp van studenten Game 
en Interaction van de HKU.

Pink Elephants On Parade – Jip Bartels, Amanda Pay-
ne en De Transmissie. Deze groep muziektheatertalen-
ten won in 2019 de Walhalla Pitch. In december start-
ten zij hun maakproces met een bijzonder libretto van 
Amanda Payne. De geplande première was in januari 
2020, vóór de start van het IFFR.
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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.

Met een aantal nieuwe Rotterdamse makers en groe-
pen werden de volgende coproducties gerealiseerd:

Niet vandaag Satan (maar wel vanavond) – Elfie 
Tromp. In 2019 pitchte Elfie Tromp deze voorstelling, 
maar ze won niet. Met stevig advies van de artistiek 
directeur en ondersteuning van onze dramaturg rea-
liseerde Elfie in 2020 op eigen kracht de voorstelling. 
Ze repeteerde en monteerde in de werkplaats en kreeg 
praktische ondersteuning: een regieassistent, een pro-
ductieassistent en hulp bij fondsenwerving. Dit lever-
de niet alleen vier uitverkochte voorstellingen op in 
februari en oktober, maar ook een aantal heel mooie 
recensies in de landelijke pers. Uiteindelijk werd de lan-
delijke tournee afgebroken door Covid-19.

Trojaanse Wijven – Dewi Reijs. In 2018 pitchte Dewi 
deze voorstelling. Ze produceerde het stuk zelf met 
praktisch advies, techniek en een bescheiden coproduc-
tiebijdrage van Werkplaats Walhalla. Het speelde ruim 
40 keer op Festival De Parade in 2019. De bijzondere 
thematiek van de Trojaanse Oorlog paste goed bij de 
persoonlijke verhalen van de biculturele actrices. In 
september 2020 stond de voorstelling gepland om in de 
XL Theaterversie te repeteren, monteren en in premiè-

re te gaan in Werkplaats Walhalla. 
In de pre-productie ondersteunde 
de werkplaats met verkoop van de 
voorstelling en bij de fondsenwer-
ving. Door persoonlijke omstan-
digheden van de maakster werd 
dit project uitgesteld naar januari 
2022, waarbij de voorstellingen 
gespeeld zullen worden in zwem-
baden.

Repetitie- en montageruimte
Tenslotte fungeerde de Werkplaats 
als repetitie- en montageruimte 
voor diverse artiesten. Theater-
groep Jan Vos maakte in de werk-
plaats een eerste montage van de 
voorstelling Fortuyn, die gespeeld 
zou worden – en nu misschien ver-
der in de toekomst – in het Oude 
Luxor.

Organisatie en netwerken
De organisatie van de Werkplaats ligt bij een team met 
een zakelijk leider, een parttime medewerker voor 
productie, publiciteit en marketing, een parttime the-
atertechnicus en een dramaturg. De eindverantwoor-
delijkheid ligt bij de directie van Theater Walhalla. 
Waar mogelijk en wenselijk deed Werkplaats Walhalla 
in 2020 een beroep op de organisatie van Theater Wal-
halla. Werkplaats Walhalla bood in 2020 stageplaatsen 
voor studenten van de opleiding Mediamanagement 
van het Grafisch Lyceum Rotterdam.

Werkplaats Walhalla is formeel een aparte stichting 
maar heeft hetzelfde bestuur als dat van het theater. 
Een zogenaamde personele eenheid.

Samenwerkende instellingen Werkplaats  
Walhalla:

 − De MBO Theaterschool en het Grafisch Lyceum Rot-
terdam zijn partner voor stageplaatsen.

 − In het 010 Talentoverleg brengen Rotterdamse pro-
ducerende podia, gericht op talent- en kunstenaar-
sontwikkeling, in kaart waar in onze stad welk ta-
lent wordt ondersteund. We werken samen om hun 
nieuwe werk zo breed mogelijk onder de aandacht 
te brengen van publiek. Daarnaast brengt het plat-
form de podiumkunstenaars met elkaar in contact 
zodat zij van elkaar kunnen leren.
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2) TOELICHTING OP DE JAARREKENING 
De publieksinkomsten/kaartverkoop van het theater 
zijn logischerwijs lager uitgevallen dan begroot. De 
voorstellingskosten hangen samen met de publieks- 
inkomsten en zijn dus ook lager. Wel hebben we voor 
definitief geannuleerde voorstellingen uit de periode 
half maart t/m juli 2020 schadevergoedingen uitge-
keerd aan de betreffende artiesten.
Deze schadevergoedingen hebben we deels uit kunnen 
keren dankzij trouwe bezoekers die hun kaartje gedo-
neerd hebben. Ook heeft een groot deel van de bezoe-
kers ervoor gekozen om hun kaartje om te zetten in een 
voucher.

CLUB WALHALLA 
Wij zijn de Club Walhalla-leden ontzettend dankbaar 
voor hun steun. Op een enkele (begrijpelijke) opzegging 
na, hebben wij ondanks de aangepaste programmering 
op hun bijdrage mogen rekenen. We hebben van een 
aantal leden zelfs een extra bijdrage mogen ontvangen. 
Speciaal voor Club Walhalla geplande voorstellingen 
houden de leden nog van ons tegoed.

SUIKEROOMS EN -TANTES
In 2020 hebben we veel nieuwe Suikerooms en Suiker-
tantes mogen verwelkomen. Ruim 180 donateurs spon-
soren bedragen vanaf € 25 per jaar. Als tegenprestatie 
heeft in januari 2020 nog een preview-revue plaats 
kunnen vinden. Tijdens de lockdown is persoonlijk 
contact onderhouden middels mail en nieuwsbrieven 
met tips. Toen het theatercafé van start ging, hebben 
Suikerooms en Suikertantes met voorrang kaarten kun-
nen kopen. Zodra het kan en mag, zullen we weer leuke 
activiteiten voor ze organiseren.  

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 publieksvisie. De regeling kwam ten goede aan de 
programmering 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 
hoogwaardige voorstellingen en concerten te program-
meren. Naast de subsidie voor geprogrammeerde voor-

stellingen hebben we ook een overbruggingsbijdrage 
mogen ontvangen. 

BEZOLDIGING EN NEVENFUNCTIES DIRECTIE
De oprichters en directie van theater Walhalla, Har-
ry-Jan Bus en Rachèl van Olm, ontvingen in 2020 bei-
den een management fee van € 5.500 per maand. Beide 
directieleden voeren onbezoldigd de directie van Stich-
ting Werkplaats Walhalla. Harry-Jan 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 is be-
zoldigd lid van het cabarettrio De Tunes. Hij trad daar-
mee een aantal keren op in Theater Walhalla. Met dit 
gezelschap werden dezelfde afspraken gemaakt als met 
andere optredende groepen en het belang van Theater 
Walhalla wordt ermee gediend. Rachèl zit onbezoldigd 
in het bestuur van Stichting Zuit.

FAIR PRACTICE CODE
In 2020 heeft Theater Walhalla wederom continuïteit 
kunnen geven aan een jaarlijkse salarisverhoging van 
2% en een kleine kerstbonus voor medewerkers, stagi-
aires en freelancers op projectovereenkomst. Voor The-
ater Walhalla is de cao Nederlandse Podia het uitgangs-
punt voor de honoraria en voor Werkplaats Walhalla de 
cao Toneel en Dans.

In 2021 krijgen we een extra bijdrage van de Gemeen-
te Rotterdam voor fair pay. We zullen ons daarbij met 
name ook richten op freelancers door hun vergoedin-
gen te verhogen.

Ook start per 2021 eenzelfde pensioenvoorziening voor 
de medewerkers van Werkplaats Walhalla als voor The-
ater Walhalla.

RESULTAAT
In het jaar 2020 heeft Stichting Theater op Katendrecht 
een positief resultaat geboekt van € 37.138. Als oorza-
ken van dit positieve resultaat ondanks de Coronacrisis 
kunnen worden genoemd:

 − Het vroegtijdig nemen van kostenbesparende maat-
regelen op personeelsgebied. Zo zijn bijvoorbeeld tij-
delijke contracten niet verlengd, samenwerkingen 
met freelancers zijn beëindigd en vacatures die later 
ontstonden zijn niet direct ingevuld;
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 − De steun die we mochten ontvangen vanuit o.a. de 
overheid, Club Walhalla leden en onze trouwe be-
zoekers;

 − Een bijdrage vanuit het Kickstart Cultuurfonds voor 
het ‘Coronaproof’ maken van het theatercafé;

 − De Gemeente Rotterdam heeft de prestatieverplich-
ting losgelaten. Van het Noodfonds hebben we uit-
eindelijk geen gebruik hoeven te maken.

3) TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA’S
CODE CULTURELE DIVERSITEIT 
Voor Walhalla zijn inclusiviteit en cultuurbeleid onlos-
makelijk met elkaar verbonden daarom zijn we in janu-
ari 2020 aan de slag gegaan met de Code Culturele Di-
versiteit. Het zit Walhalla in het DNA om er te zijn voor 
iedereen. In januari 2020 is er een samenwerking met 
City Safari aangegaan. Deze organisatie heeft Walhalla 
begeleidt in het ontwikkelen en implementeren van 
een gedegen en breed gedragen diversiteitsbeleid. Daar-
toe heeft City Safari begin 2020 samen met het team 
van Walhalla onderzocht wat diversiteit is, welke voor-
delen diversiteit met zich meebrengt en op welke ma-
nier Walhalla diversiteitsbeleid kan ontwikkelen. Aan 
de hand van de sessies met het team, bureauonderzoek 
en ervaring heeft City Safari een rapport opgesteld met 
advies hoe en onder welke voorwaarden diversiteit bij 
Theater Walhalla succesvol kan zijn.
Uit dit rapport blijkt dat het team van Walhalla een 
brede definitie hanteert van diversiteit en inclusie, die 
verder gaat dan etniciteit. Walhalla wil een theater zijn 
waar iedereen zich thuis kan voelen. Conclusie was dat 
haar organisatie, de programmering en het publiek on-

voldoende aansluiten bij de diversiteit van de stad. Het 
rapport gaf wel aan dat Walhalla kansen ziet om een 
diverse en inclusieve instelling te worden zowel qua 
personeel als qua publiek en Walhalla wordt graag het 
culturele knooppunt tussen Noord en Zuid door nieu-
we verbindingen met de wijk en de stad. De directie 
heeft n.a.v. het rapport van City Safari een aanzet ge-
maakt voor een helder en transparant proces van visie 
naar uitvoering. Het omschreven beleid omvat diverse 
punten:

1. Programma: de programmeur krijgt de verantwoor-
delijkheid om met handhaving van de artistieke 
kwaliteit elk jaar een aantal afgesproken procent-
punten toe te voegen aan het aantal voorstellingen 
waarin inhoudelijk diversiteit een rol speelt.

2. Publiek: de afdeling marketing en publiciteit krijgt 
de verantwoordelijkheid om naar wegen te zoeken 
om nieuwe doelgroepen aan te trekken.

3. Personeel: de bedrijfsleider krijgt de verantwoor-
delijkheid om een veilig klimaat te scheppen voor 
diversiteit onder het personeel en actief te streven 
naar een meer diverse samenstelling van het perso-
neel. Tevens zijn we andere wegen gaan bewandelen 
wanneer we sollicitatieprocedures inzetten. Samen-
werkingen met Colourful People of bedrijven die 
mensen proberen te plaatsten met een afstand tot 
de arbeidsmarkt zoals Stroomopwaarts en Emma at 
Work. 

Afgesproken is verder dat het bestuur bij de vervanging 
van bestuursleden nieuwe leden worden geselecteerd 
op basis van goed inzicht in diversiteit. Wegens het 
vertrek van twee bestuursleden van wie de zittingster-
mijn verliep is Joan Nunnely voorgedragen als nieuw 
bestuurslid. Zij is een Rotterdamse ondernemer, zaken-
vrouw en idealist. Ze houdt zich als ondernemer bezig 
met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, diversiteit & 
inclusie en human resourcemanagement. Zij is tevens 
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bestuurslid van Open Rotterdam, Coöperatie van Vrou-
welijke Ondernemers, VNO/NCW en was tot vorig jaar 
landelijk bestuurslid opleiding en talentontwikkeling 
van D66.

GOVERNANCE CODE CULTUUR
Theater Walhalla past de 9 principes van de Governan-
ce Code Cultuur toe. Binnen de bedrijfsvoering beheer-
sen we de risico’s door middel van functiescheiding en 
het vier-ogen-principe. In kwartaalrapportages volgen 
we de financiële en niet-financiële doelstellingen en 
sturen actief bij. Besluitvorming vindt plaats door het 
bestuur en die wordt vastgelegd in notulen. De zakelijk 
directeur legt belangrijke beslissingen en strategische 

documenten ter goedkeuring aan het bestuur voor. Het 
bestuur vergadert viermaal per kalenderjaar. De zake-
lijk directeur is gemachtigd financiële verplichtingen 
aan te gaan tot 25K. Bij hogere bedragen is toestem-
ming nodig van het bestuur. Het Bestuur is onbezol-
digd en de samenstelling is divers in kennis, leeftijd 
en geslacht. Rooster van aftreden en overzicht van ne-
venfuncties van het bestuur worden opgenomen in het 
jaarlijkse bestuursverslag, dat onderdeel is van de jaar-
rekening. Het bestuur heeft in 2020 een nieuwe exter-
ne accountant benoemd. Dhr A. el Ghannouti AA.  Hij 
brengt volgens afspraak ten minste eenmaal per jaar 
aan het bestuur verslag uit.

4) ONDERNEMERSCHAP EN  
TOELICHTING OP BEDRIJFSVOERING 

HORECA EN VERHURINGEN 
De horeca begon het jaar 2020 vol enthousiasme met 
ontbijtjes op zondagochtend, lunches voorafgaand aan 
de matinee, diners na de Luie Zondagmiddag en het lie-
velingseten van een 8-plusser. Op 12 maart, de eerste 
dag van de lockdown, viel dit allemaal stil.

Na de opheffing van de intelligente lockdown ging het 
eigen terras bij Kantine Walhalla weer open en werd er 
een mobiele bar neergezet waar het publiek drankjes 
etc. kon afhalen. Het terras was Coronaproof ingericht 
met diverse looproutes. Op die manier was er geduren-
de de zomer toch nog levendigheid rond het gebouw.   

Toen er daarna weer voorstellingen gegeven mochten 
worden voor een publiek van maximaal 30 personen 
per keer is er in het speciaal opgezette theatercafé ge-
kozen voor het gebruik van een eigen koelbox per tafel. 
Dit om zodoende de bewegingen door de zaal zoveel 
mogelijk te voorkomen. De koelboxen worden door het 
publiek erg gewaardeerd, maar zijn wel arbeidsinten-
sief. Doordat er niet nagezeten mag worden en er korte 
voorstellingen geprogrammeerd worden, zijn de om-
zetten niet hoog en zien we de horeca als een service.

Verhuringen zoals bruiloften, presentaties en grote ver-
gaderingen hebben plaatsgemaakt voor bijeenkomsten 
op 1,5 meter. Kantine Walhalla is bovendien te huren 
als opnamestudio voor online-personeelsbijeenkom-
sten of televisieprogramma’s. Daar werd ook steeds va-
ker gebruik van gemaakt. De afdeling verhuur is een ac-

tieve marketingcampagne gestart om de theaterzalen 
als locatie voor livestreams etc. 

BIZ HART VAN KATENDRECHT
Theater Walhalla heeft zich ook in 2020 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 Fenix 1- en Fenix 2-loodsen. Het 
bestuur heeft in samenwerking met de leden van de 
BIZ een aantal doelen vastgesteld: 

 − intensivering van de samenwerking tussen de on-
dernemers in het gebied en met die op de Wilhel-
minapier;

 − meer grip/invloed krijgen op/bij verdere ontwikke-
lingen in het gebied;

 − het Deliplein en de directe omgeving aantrekkelijk, 
onderscheidend en herkenbaar profileren en positi-
oneren bij relevante doelgroepen;

 − het bevorderen van extra levendigheid, passend bij 
het karakter van de buurt en de verwachtingen van 
de bezoekers.

Vanaf 1 juni, het moment waarop de zogenaamde in-
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telligente lockdown werd opgeheven en een aantal 
Corona-maatregelen versoepeld werden, heeft Walhal-
la zich samen met de BIZ ingezet om bij de gemeente 
Rotterdam toestemming te krijgen om op het Deliplein 
de terrassen van de ondernemers te vergroten zodat er 
voor bezoekers op basis van de regels toch dezelfde ca-
paciteit aan zitplaatsen ontstond.

VRIJWILLIGERS
In 2020 heeft Theater Walhalla weer gewerkt met een 
team van 18 vrijwilligers. Hiervan bemannen 15 men-
sen de kassa bij voorstellingsavonden. De overige drie 
vrijwilligers helpen ons bij hand- en spandiensten in 
en om de gebouwen en ondersteunen de techniek. Als 
tegemoetkoming krijgen de vrijwilligers hun parkeer- 
en reiskosten vergoed. In de periode dat Walhalla haar 
deuren heeft moeten sluiten wegens Covid-19 is de lijn 
met onze vrijwilligers kort gehouden, zodat ze de ver-
binding blijven voelen met Walhalla.

STAGIAIRES 
In 2020 werkten bij Theater en Werkplaats Walhalla 
weer meerdere stagiaires. Het kantoor kreeg onder-

steuning van een stagiaire van de opleiding Marketing, 
Communicatie & Events van het Zadkine (voorheen 
Wentink Event Academy) en een student van de oplei-
ding Mediamanagement van het Grafisch Lyceum Rot-
terdam. Bij de afdeling Theatertechniek zijn er gedu-
rende het jaar meerdere stagiaires werkzaam geweest 
afkomstig van het Grafisch Lyceum en de MBO Theater-
school. Bij Werkplaats Walhalla gingen twee studenten 
Mediamanagement van het Grafisch Lyceum Rotter-
dam aan de slag. Tevens heeft Walhalla weer een re-in-
tegratietraject kunnen begeleiden en het eerste deel 
van het jaar weer voor één dag in de week een leerling 
aangenomen die slecht gedijt in een schoolsysteem en 
daarom via het Discovery College een aantal verplich-
te lesuren in mag zetten om te werken. Tevens hebben 
we voor het eerst een stagiaire van het Yulius-onderwijs 
mogen begeleiden, bij de afdeling techniek. Yulius-on-
derwijs is voor leerlingen die door (het vermoeden van) 
een psychische stoornis behoefte hebben aan extra on-
dersteuning bij het leren. Er was zo’n leuke klik tussen 
deze stagiair en Walhalla dat hij ook na het afronden 
van zijn leerplicht bij ons is gebleven door middel van 
een werkstagetraject van zijn gemeente.

5) MARKETING/PUBLICITEIT
Om publiek te bereiken, zowel het trouwe als nieuw 
publiek, maakten wij gebruik van diverse commu-
nicatiemiddelen en -kanalen. Dit betreffen voor het 
grootste gedeelte onze eigen online- en offlinekanalen, 
aangevuld met die van derden. De eigen producties – 
van zowel Theater Walhalla als de Werkplaats – wor-
den voorzien van een op de doelgroep afgestemd pu-
bliciteitsplan, dat (afhankelijk van het budget) bestaat 
uit een mix van eigen middelen, advertenties (online, 
offline, social), posters/flyers en free publicity. Voor de 
voorstellingen van Werkplaats Walhalla, waar voorna-
melijk met jonge makers gewerkt wordt, zoeken we 
consequent een mix van het huidige trouwe Walhal-
la-publiek en het vernieuwde, wat jongere publiek dat 
Werkplaats Walhalla aanspreekt.

Ondanks de maatregelen van 2020 heeft Theater Wal-
halla in het ietwat ongelukkige theaterjaar alsnog haar 
publiek op vernieuwende manier weten te bereiken. 
Waar de huidige communicatiemiddelen niet meer 
gebruikt konden worden, werden er andere mogelijk-
heden bedacht. Zo heeft Theater Walhalla, in samen-
werking met Werkplaats Walhalla, een aantal online 
evenementen opgezet waar het huidige publiek mee 

bereikt werd en waar er een nieuw publiek werd aange-
sproken, van Rotterdam tot over de grens. 

THUISBLIJFNIEUWSBRIEF 
 Om het contact te onderhouden met ons publiek, zijn 
we vrij snel na de eerste persconferentie begonnen 
met het versturen van thuisblijfnieuwsbrieven. Om de 
makers in het zicht te blijven houden en het publiek 
alsnog ‘een leuk avondje thuis’ aan te bieden, tipten 
wij van alle artiesten leuke alternatieven. Als iemand 
ergens anders te zien was of als er een link met voorstel-
ling gelegd kon worden, werd het publiek getipt. Daar-
naast lieten medewerkers van Walhalla zien wat zij 
zoal deden tijdens de lockdown, in de hoop het publiek 
te inspireren en de relatie te onderhouden. De nieuws-
brieven werden erg goed ontvangen en er werden veel 
complimenten op ontvangen.

SOCIAL MEDIA
Inmiddels heeft de Facebookpagina van Theater Wal-
halla bijna 9000 volgers en het aantal op Instagram is 
gestegen naar 3900 volgers. Het uitlaten van veel con-
tactmomenten in 2020 heeft ertoe geleid dat er meer 
tijd overbleef om de huisstijl van Theater Walhalla ook 
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op de sociale kanalen door te trekken. Zo worden alle 
voorstellingen gepresenteerd in een fotolijst, getekend 
door AMC Fok, de huis illustrator van Theater Walhal-
la, om meer de online herkenbaarheid te vergroten en 
Walhalla online meer zichtbaar te zijn.

UITAGENDA ROTTERDAM
Theater Walhalla is betalend lid van Uitagenda Rotter-
dam. Al onze voorstellingen staan in de database van 
de Uitagenda. Dit betekent online zichtbaarheid op 
Uitagenda Rotterdam.nl, agendavermelding in het Uit-
magazine en Uitagenda Metro en opname in de Kids 
Uitagenda (uitvouwbare kunst & cultuur agenda als bij-

lage in het Uitmagazine en losse verspreiding via mu-
sea en theaters). Regelmatig wordt er via een van deze 
kanalen extra redactionele aandacht besteed aan The-
ater Walhalla. Eind 2018 is de Uitagenda weer gestart 
met het online communiceren van last-minutes, die 
wij wekelijks inzetten voor een van onze (niet-uitver-
kochte) voorstellingen. In 2020 heeft Theater Walhalla 
ook gebruik gemaakt van resterende advertentiemoge-
lijkheden van Rotterdam Festivals voor producties van 
Werkplaats Walhalla (Uitmagazine, Uitmail, uitagen-
darotterdam.nl en vertoning op digitale schermen in 
en rondom Rotterdam).


