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BESTUURSVERSLAG

I

n 2021 heeft Theater Walhalla zich opnieuw flexibel en strijdbaar getoond en 193 voorstellingen gerealiseerd, ondanks de beperkende maatregelen in
de cultuursector. Het waren vooral de 26 (!) door
Werkplaats Walhalla geproduceerde voorstellingen
die de spirit bij publiek en medewerkers erin wisten
te houden. Er is creatief geschoven met de locaties om
– op momenten dat de maatregelen dit vereisten – zoveel mogelijk voorstellingen toch mogelijk te maken.
De uitbreiding van de publieksruimte bij Werkplaats
Walhalla in de Tolhuisstraat, door het overkappen van
de belendende steeg met subsidie van het Kickstart Cultuurfonds, droeg daar ook aan bij. Zo konden er meer
bezoekers op anderhalve meter worden ontvangen,
waardoor de theaterzaal van de Werkplaats geschikt
werd als podium voor voorstellingen die doorgeschoven werden vanuit de Kleine Walhalla. Voor artiesten
ontstond hierdoor ook een groter publieksbereik. Ook
werd er geschoven met aanvangstijden om voorstellingen door te kunnen laten gaan en heeft Walhalla
uiteenlopende oplossingen gevonden voor grotere producties die niet live vertoond konden worden. Walhalla
wist op die manier opnieuw in de lockdown periodes
haar publieksbereik te vergroten.

UITGELICHT
Een mooi voorbeeld is de jeugdvoorstelling Sultan in de Maan,
een eigen productie van Werkplaats Walhalla. Sultan in de
Maan was een muziektheatervoorstelling voor kinderen in de
leeftijd 8-14 jaar die een parallel trok tussen de belevingswereld
van kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de belevingswereld van kinderen vandaag de dag. De voorstelling ging niet
over het Rotterdamse bombardement en de gevolgen daarvan,
maar over racisme, fascisme en verzet in Marokko, ver buiten
onze landsgrenzen, tijdens de Duitse bezetting. Centraal stond
de rol van Sultan Mohammed V, grootvader van de huidige
Koning Mohammed VI van Marokko. Sultan Mohammed V redde tijdens de Tweede Wereldoorlog alle 250.000 Marokkaanse
joden van een wisse dood in de vernietigingskampen van de
Duitsers. Sultan in de Maan is een eerbetoon aan Mohammed
V, die heldhaftig koos voor de bescherming van een minderheid
in zijn land, en is blauwprint van een geschiedenis die eens te
meer aantoont dat we in Nederland meer met elkaar gemeen
hebben dan dat we van elkaar verschillen. Walhalla vond dat
dit verhaal verteld moest worden, Coronamaatregelen of niet,
om aan kinderen te laten zien dat joden en moslims niet altijd
tegenover elkaar hebben gestaan en dat de Tweede Wereldoorlog zeker niet alleen in Nederland plaatsvond. De voorstelling is
verfilmd en getoond aan scholen. Dankzij de verfilming konden
meer scholieren bereikt worden dan bij een fysieke uitvoering
het geval was geweest, mede dankzij de samenwerking met het
Cultuurtraject van de KCR.

VEERKRACHT
Het bestuur is onder de indruk van directie, staf en medewerkers van het Walhalla-team, omdat opnieuw veerkracht is getoond in een moeilijke situatie – niet alleen
richting de eigen organisatie, maar ook richting haar
publiek. Op een humoristische en creatieve manier
is er contact gehouden met het trouwe publiek door
de bekende nieuwsbrieven. Op financieel vlak is het
jaar positief afgesloten, omdat waar mogelijk gebruik
gemaakt werd van de door de regering beschikbaar
gestelde steunmaatregelen, zoals de NOW-regeling en
TVL. Niet onvermeld mag blijven dat het bestuur opnieuw haar grote waardering uitspreekt voor de aan
het theater verbonden bedrijven en particuliere vrienden, Suikerooms en Suikertantes. Er kwamen spontaan
voortdurend extra donaties binnen om het theater financieel te ondersteunen.

NIEUWE ONTWIKKELINGEN
De directie van Walhalla is doorgegaan met de voorbereiding en gedeeltelijke ontwikkeling van de in
het Cultuurplan 2021-2024 aangekondigde plannen
voor Metro Walhalla, Grand Theater Walhalla en het
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Portiershuisje. Het naast Kantine Walhalla gelegen
Portiershuisje is in samenwerking met Stichting Volkskracht Historische Monumenten definitief verworven,
er is een huurovereenkomst getekend en de fondsenwerving voor de renovatie en afbouw van het huisje
zijn opgestart. Het zal gebruikt gaan worden als informatie- en ticketshop voor culturele aanbieders van Rotterdam-Zuid, onder de naam Zuit (Uit op Zuid).
Alle noodzakelijke voorbereidingen rond de bouw van
Metro Walhalla (een nieuwe extra ruimte annex zaal
in een te bouwen kelder onder Kantine Walhalla) zijn
doorgegaan, waarbij er vooral gewerkt is aan het in
kaart brengen van alle mogelijke risico’s. Conclusie was
dat die er bouwtechnisch gezien niet zijn. Wel zijn als
gevolg van de pandemie de bouwprijzen flink gestegen,
waardoor er een tekort ontstond. Daarom zijn er aanvullende fondsen geworven bij o.a. de Vriendenloterij
en het BPD Cultuurfonds. Ook is er extra ingezet op de
sponsorwerving voor de afbouw- en inrichtingskosten
van Metro Walhalla.

GRAND THEATER WALHALLA
In 2021 heeft Walhalla gewerkt aan het plan om op termijn naast zijn bestaande zalen een grotere zaal met
350 tot 400 stoelen te realiseren op Katendrecht, genaamd Grand Theater Walhalla. Hiertoe is in 2021 een
visiedocument geschreven. Daarnaast heeft Walhalla
in samenwerking met Stichting Droom & Daad door
GP Prein Advies en Langeveld Consultancy een onderzoek laten doen naar de kansen c.q. noodzakelijkheid
van een theater van deze omvang in Rotterdam. Zij komen met de conclusie dat dit segment ontbreekt in de
keten van klein naar groot, en dat mede op basis van
de nieuwe Omgevingsvisie van de Gemeente Rotterdam
en het Masterplan Rijnhaven onomstotelijk blijkt dat
het centrum van Rotterdam de komende jaren de Maas
over schuift. De bouw van deze nieuwe zaal past in de
lijn van ontwikkeling en organische groei van Walhalla
als professioneel podium voor cabaret, muziek, toneel
en (muziek)theater en – sinds 2018 – als productiehuis
voor talentontwikkeling (Werkplaats Walhalla). Het
loopt daarnaast ook parallel aan de (her)ontwikkeling
van Rotterdam-Zuid. Het bestuur heeft de documenten over Grand Theater Walhalla vastgesteld en deelt
de conclusies dat er voor Walhalla als ondernemend
theater duidelijk een kans ligt. Beide documenten zijn
overlegd aan Stichting Droom & Daad en gedeeld met
andere stakeholders en politieke partijen.

BESTUURSSAMENSTELLING
De samenstelling van het bestuur onderging in 2021
één wijziging. Het nieuw toegetreden bestuurslid Joan
Nunnely moest vanwege haar nieuwe rol als voorzitter
van het directeurenoverleg haar functie opzeggen. In
het kader van de Code Culturele Diversiteit wordt bij
het vervangen gezocht naar een kandidaat die ervaring
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en kennis heeft op dit vlak en met het bestuur kan werken aan een inclusieve, diverse en dynamische organisatie. Het bestuur heeft in 2021 vijfmaal vergaderd over
zowel het Theater als de Werkplaats. Het adviseerde de
beide directieleden in het jaarplan 2022 en stelde de
jaarstukken over 2020 vast, evenals de begroting voor
2022.

GOVERNANCECODE CULTUUR
Walhalla volgt de landelijke Governancecode Cultuur,
wetend dat het bestuur verantwoordelijk is voor het
in acht nemen daarvan. Theater Walhalla geeft op
zijn 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 we actief bij. Besluitvorming vindt plaats door het
bestuur en wordt vastgelegd in notulen. De zakelijk
directeur legt belangrijke beslissingen en strategische
documenten ter goedkeuring aan het bestuur voor.
Het bestuur vergadert tenminste viermaal per kalenderjaar. De zakelijk 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 bestuur. Het bestuur is onbezoldigd
en de samenstelling is divers in kennis, leeftijd en geslacht. Het rooster van aftreden en een overzicht van
nevenfuncties van het bestuur worden opgenomen in
het jaarlijkse bestuursverslag, dat onderdeel is van de
jaarrekening. Uit het overzicht van nevenfuncties van
bestuursleden en directie blijkt dat geen sprake is van
belangenverstrengelingen. Het bestuur hanteerde in
2021 voor zowel het Theater als de Werkplaats het bestuursmodel, omdat in het geval van Walhalla en zijn
kleine organisatie behoefte bestaat aan een meewerkend bestuur. Vanuit het bestuur vond ondersteuning
van het management 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 inspanningen geleverd. Het bestuur benoemde
in 2021 een nieuwe externe accountant die ten minste
eenmaal per jaar aan het bestuur verslag uitbrengt.
Het bestuur bedankt de beide directeuren en de medewerkers voor hun creatieve en tomeloze inzet voor
(nieuwe) initiatieven van Katendrecht en de stad.

Rotterdam, maart 2022
Jos van der Vegt (voorzitter)
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1) TOELICHTING OP HET PRESTATIERASTER

Uiteindelijke
bezetting

Begin januari was een theatervoorstelling live bekijken helaas nog steeds niet mogelijk vanwege de door
de overheid afgekondigde maatregelen ter indamming
van het coronavirus. Voor de eerste vijf maanden van
2021 stonden veel jeugd-, toneel-, cabaret- en muziekvoorstellingen gepland in onze programmering. We
focusten al snel op wat er wel mogelijk was, en dat
waren livestreams en registraties. In de eerste week
van januari was onze kerstproductie van 2020 nog te
zien: Amor Fati. Op Valentijnsdag organiseerden we een
livestream van de voorstelling Liefhebben, een monoloog
door Laura van Dolron. (Alle medewerkers moesten na
afloop weer snel naar huis, omdat er een avondklok
gold.) Zowel Jan Rot, Vincent Bijlo als Tim Knol verzorgden in maart livestreams vanuit Kantine Walhalla op
de dag dat zij eigenlijk in ons theater zouden spelen
voor publiek. Een week later was er een livestream van
de voorstelling Wit Konijn, Rood Konijn van de Iraanse
schrijver Nassim Soleimanpour, die in diverse theaters
werd op exact hetzelfde moment werd opgevoerd door
een acteur. Bij ons was dat Dennis Rudge, die de tekst
pas bij aanvang overhandigd kreeg. Walhalla was – op
eigen initiatief – één van de meer dan veertig theaters
die meededen aan deze landelijke actie.

Capaciteit zaal*

PROGRAMMERING

Er zijn in 2021 in totaal 193 voorstellingen gerealiseerd, waarvan er twee gratis toegankelijk waren. 26
van de 193 voorstellingen zijn geproduceerd door
Werkplaats Walhalla. Daarnaast zijn er voorstellingen
geprogrammeerd vanuit Theater Walhalla in de ruimte van Werkplaats Walhalla aan de Tolhuisstraat. Ook
waren er twee voorstellingen op locatie. In totaal zijn
er 16.538 bezoekers op de voorstellingen af gekomen
en hebben 2.826 bezoekers online de voorstellingen
bekeken. Het gemiddelde bezettingspercentage komt
in 2021 uit op 73%.
Aantal
voorstellingen

VOORSTELLINGEN 2021

Kantine Walhalla

98

46 - 166

72,77%

Kleine Walhalla

46

72

82,88%

FC Walhalla / Theatercafé

12

42 - 100

72,57%

Werkplaats Walhalla

23

26 - 120

84,29%

Vanuit huis/digitaal

12

n.v.t

n.v.t

2

100

52,50%

Locatie

Op locatie

*NB: capaciteit van de zaal kan afwijken wegens wisselend toneel/vloer oppervlak
en RIVM-voorschriften

Het aantal afgesproken prestaties betrof 280 presentaties en 5 producties. Het aantal gerealiseerde prestaties is 193 presentaties en 7 producties. Het afgesproken aantal presentaties is niet gehaald vanwege
verschillende beperkende coronamaatregelen op last
van de overheid.

SPECIFICATIE KAARTVERKOOP
Alle voorstellingen die hebben kunnen plaatsvinden,
zijn goed bezocht. Hierbij een overzicht van de voorstellingen, gecategoriseerd op genre. De gemiddelde kaartprijs kwam uit op € 16,86.
Voorstellingen per categorie

2021

Bezetting

Toneel

28

50,54%

Theaterconcert

33

74,69%

Kleinkunst

36

82,45%

Muziektheater

10

64,16%

Jeugd

26

91,49%

Cabaret

42

87,97%

Spoken word

2

83,50%

Theaterlezing

4

83,15%

12

76,12%

Variété

Normaliter presenteert Theater Walhalla twee keer per
jaar een preview revue, waarin de voorstellingen die voor
het komende half jaar geprogrammeerd staan uitgebreid aan de orde komen. Zo kwam het dat op 15 april
opeens vele artiesten live in ons theater optraden voor
de livestream.
Ook de Werkplaats-producties konden we ondanks alles presenteren, door er een registratie te maken van
Pink Elephants on Parade (een electro-popvoorstelling met
fantastische visuals) en de in het bestuursverslag al beschreven jeugdvoorstelling Sultan in de Maan. Een ander
evenement dat we organiseerden en livestreamden was
de jaarlijkse Werkplaats Walhalla Pitch, een wedstrijd
waarin theatermakers hun idee voor een voorstelling
mogen pitchen. Een jury en het publiek thuis mochten
een winnaar kiezen. Jantien Fick won de Pitch met haar
voorstelling Meisjes en Messen, de tweede prijs was voor
Theater Tocht met hun voorstelling De Ramptoerist.
Op 1 april kwam Frank Noorland het Walhalla-team versterken als Programmeur en Artistiek Producent. Frank
was tot die tijd zestien jaar werkzaam geweest bij Theater Bellevue in Amsterdam. Met zijn expertise hopen we
de koers van Walhalla in de toekomst op het gebied van
programmering verder te verdiepen en te verstevigen.

STICHTING THEATER OP KATENDRECHT/THEATER WALHALLA

Vanaf 9 juni konden we eindelijk weer live-programmering bieden, zij het op anderhalve meter afstand
en tegen andere financiële voorwaarden dan normaal.
Vaak deden we twee voorstellingen per dag om toch zo
nog wat inkomsten te genereren. Het foyercafé op de
begane grond werd omgebouwd tot cabaretcafé, toneelen kleinkunstvoorstellingen stonden in de Kantine en
de grote musicalster Simone Kleinsma stond in een ‘uitverkochte’ Werkplaats te spelen voor 26 mensen.
Vanaf begin september mochten we praktisch weer met
een volle zaalcapaciteit spelen. Wat was dat heerlijk!
Veel grote namen deden ons theater aan en zorgden
voor volle zalen: Theo Maassen, Wim Daniëls, Carel
Kraayenhof, Koefnoen, Mugmetdegoudentand en Robert Jan Stips. Ook waren er tot december veel voorstellingen te zien op het gebied van jeugd, muziek(theater),
beginnende theatermakers, grote toneelproducties,
concerten en cabaret.
Fijn om te zien was dat onze eigen producties goed tot
hun recht kwamen: Giggle (een maandelijkse cabaretavond), VOLMONDIG (een avond spoken word met zevengangendiner) en Het Walhalla van de Muzikale Voddenman
met Rotterdam-kenner Roland Vonk. De jaarlijkse Sinterklaasproductie Sint Salabim was opnieuw volledig
uitverkocht evenals de kerstvoorstelling Het Familiediner
van De Tunes.
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Maar begin december moest de rem er weer op, omdat
het aantal besmettingen weer opliep. Theaters mochten wel openblijven, maar bezoekers moesten weer
op anderhalve meter geplaceerd worden en iedereen
moest om 17:00 uur het pand verlaten hebben. De 20
avondvoorstellingen van onze kerstproductie waren
toen echter al uitverkocht. We bogen weer mee, verplaatsten de voorstellingen naar de middag, het diner
werd omgetoverd tot een lunch en er werd twee keer op
een dag gespeeld om zoveel mogelijk mensen tegemoet
te komen. Helaas hebben we de serie voorstellingen
niet af kunnen maken, omdat vanaf 19 december de
hele theatersector weer op slot ging.

Talentontwikkeling
Walhalla richt zich op theatertalent in de breedste zin
van het woord. Walhalla biedt podium aan try-outs, leesvoorstellingen, aanstormend talent en nieuwe makers.
Daarnaast heeft Walhalla in 2018 een productiehuis
opgericht waar nieuwe en jonge makers hun voorstellingen kunnen produceren. De producties van Werkplaats Walhalla vormen ook een deel van de Walhallaprogrammering. Eén van de instrumenten hiervoor is
de jaarlijkse Werkplaats Walhalla-pitch. Het winnende
plan wordt in productie genomen in de Werkplaats.
Ook het publiek heeft een stem. De winnaar van de
publieksprijs krijgt extra ruimte in de Werkplaats om
zijn/haar plan te repeteren. Het streamen – dat we in
2020 ontdekten – houden we aan, omdat de makers op
deze manier hun pitch aan veel meer vrienden en familie kunnen tonen, ook al wonen die ver weg. De winnaar in 2021 was Jantien Fick, de tweede prijs was voor
Theater Tocht. De Nieuwe Makersregeling van de Gestampte Meisjes is met een half jaar verlengd vanwege
de maatregelen. Daarnaast heeft Werkplaats Walhalla
een Nieuwe Makersregeling voor Elfie Tromp toegekend
gekregen. De Werkplaats stelt zich op als coproducent
voor meerdere producties van eigenzinnige theatermakers, vaak met een band met Rotterdam. Theatergroep
Jan Vos werkte in de Werkplaats verder aan de voorstelling Fortuyn, die zal spelen in het oude Luxor Theater. In
2021 gebruikten ook Stichting Liedhuis van Florien de
la Fosse, Stichting Nanouk van Anouk Beugels en Theater Tocht de Werkplaats als repetitie- en montageruimte.

Cabaret en kleinkunst
Zoals altijd was er in Walhalla veel cabaret. Grote namen stonden te popelen om hun try-outs of leesvoorstellingen in ons theater te mogen doen, omdat je bij
Walhalla nou eenmaal elke reactie van de Rotterdamse bezoekers zo goed kunt voelen. Zo zagen wij Theo
Maassen, Koefnoen, Pieter Derks, Soundos El Ahmadi,
Marc-Marie Huijbregts, Stefano Keijzers, Henry van
Loon, Patrick Laureij, Youp van ‘t Hek en Ton Kas. Daarnaast waren er talenten als Lisa Ostermann, Janneke
de Bijl, de nieuwe lichting van Comedytrain, Anne
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Neuteboom en natuurlijk onze ‘eigen’ Gestampte Meisjes. Op het gebied van kleinkunst beleefden we mooie
avonden met Maartje & Kine, de halvefinalisten van het
Amsterdams Kleinkunstfestival, De Fransse Eijkel, Peter
van Rooijen en Zoutmus. Beide genres komen terug in
onze eigen productie Giggle, een avond waarbij nieuwe
namen of gearriveerde artiesten uit het cabaret of de
kleinkunst een grap of lied kunnen uitproberen.

Theater en toneel
Theaterconcerten zijn altijd erg populair bij Walhalla. Van Americana tot jazz, van tango tot bigband en
van vertaalde wereldhits tot Franse chansons en alles
wat ertussen zit. We genoten van Rotterdammers als
Ocobar, Jan Rot, Marjolein Meijers en Ella East, maar
ook van Robert Jan Stips, Clean Pete, Peter Blanker,
Carel Kraaijenhof, Laura Jansen en het samen met Rotown georganiseerde The Visual.
Walhalla programmeert toneelvoorstellingen, die
met steun van Fonds Podiumkunsten (Subsidie Kleinschalige Incidentele Programmering) financieel beter
haalbaar zijn. Voorbeelden zijn Kompagnie Kistemaker,
Minoux, Het Zuidelijk Toneel, Ulrike Quade Company,
Aluin, De Theatertroep, Theater Tocht, Golden Palace,
George & Eran, Nieuw Utrechts Toneel, Stephanie
Louwrier en Mugmetdegoudentand. Door steun van
het fonds konden deze voorstellingen – soms voor veel
minder mensen dan normaal – toch gewoon doorgaan.
Walhalla’s jeugdvoorstellingen op de zondagochtend blijven een succes. In juni hadden we op zondag de silent-disco-coronaproof-buitenvoorstelling
Daan Draait. In het najaar (met steun van Fonds Podiumkunsten) hebben we een aantal voorstellingen
gebracht voor 2+, met vooraf een ontbijt in ons Foyer
Café. Walhalla’s Sinterklaasvoorstelling blijft een hit
en was maar liefst 14 voorstellingen uitverkocht.
Een goed lopend format blijken de 8+voorstellingen
op de vrijdag- of zaterdagavond, voorafgegaan door een
maaltijd in het Foyer Café. Een 8-plusser kookt daar zijn
of haar lievelingseten onder begeleiding van de kok.
Zo kunnen ouders een avondje uit met hun kinderen:
eerst lekker eten, daarna naar de voorstelling.
Een andere succesformule is de lunchvoorstelling.
Deze vinden veelal plaats op de vrijdagmiddag 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 Kantine
Walhalla. Veel ouderen, die het ‘s avonds niet prettig
vinden op straat, maken gebruik van deze voorstellingen. Maar ook wat jonger publiek koopt een kaartje.
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EIGEN PRODUCTIES IN HET FOYERCAFÉ
Tussen Kunst & Kids
Al sinds jaar en dag produceert Walhalla iedere maand
een gratis toegankelijke talkshow voor bovenbouwers
vanaf 7 jaar: Tussen Kunst en Kids. De presentatie is
in handen van Joris Lutz, samen met een kind als cohost. Kinderen en kunstenaars komen vertellen wat
ze doen. Er is een lievelingsboek van de maand, in samenwerking met plaatselijke boekhandel Bosch en de
Jong, een kunstenaar organiseert een workshop voor
de liefhebbers in het publiek, er wordt iets lekkers
gekookt, er is een uitagenda en een kind recenseert
een tentoonstelling of voorstelling. Het programma
eindigt met een quiz waarmee vrijkaartjes te winnen
zijn. We werven de kinderen en hun ouders actief
op scholen, door langs te gaan en iets te laten zien.
Doordat de kinderen zelf een rol hebben in de show
komen er altijd familie en vrienden kijken. Hiermee
vergroten we ons publieksbereik en komen mensen
die normaliter niet naar theater gaan hiermee in aanraking. Daarnaast heeft de show trouwe aanhangers
uit de buurt. Het doel is kinderen inspireren en interesseren voor kunst en cultuur, en het bevorderen van
de bewustwording dat kunst overal is. Tussen Kunst en
Kids trekt iedere editie volle zalen en is bezig met een
nieuw jasje, te beginnen met de nieuwe poster en een
club. In 2021 heeft de talkshow twee keer plaats kunnen vinden: in oktober en november.

VOLMONDIG
(spoken word en diner)

Onze vaste host
en
woordchef
Luan
Buleshkaj
presenteert
zeven verschillende
woordkunst-acts,
opgediend met een
zevengangenmenu. Iedere artiest
wordt geserveerd
met een bijpassend
gerechtje,
gebaseerd op zijn/
haar/diens woorden en roots. In 2021 is Theater Walhalla gestart met
een samenwerking tussen De Kleine Komedie en de
Tolhuistuin, waardoor VOLMONDIG ook in Amsterdam
gepresenteerd kon worden. In zowel Rotterdam als Amsterdam zijn de edities van VOLMONDIG steevast uitverkocht en weet de avond een gemêleerd gezelschap te
bereiken. In Theater Walhalla heeft VOLMONDIG in 2021
vier keer plaats kunnen vinden.
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FESTIVALS
In 2021 vonden er vier festivals plaats (zowel fysiek als
online) waarbij Walhalla betrokken is geweest: Poetry
International Festival Rotterdam, het Kid Dynamite
Jazz Festival en Pop op de Kaap. Tijdens het O. Festival
(voorheen Operadagen Rotterdam) zijn acht voorstellingen gespeeld van Pink Elephants On Parade, de pitchwinnaars van Werkplaats Walhalla’s Pitch 2019.

Kid Dynamite Jazz Festival
Op zondag 27 juni 2021 vond de 13e editie van het Kid
Dynamite Jazz Festival via een livestream plaats. Door
het toegenomen belang van cultuurparticipatie voor
kinderen, mede vanwege de gevolgen van de pandemie,
waren er extra samenwerkingen met creatieve makers
en organisaties die vanuit dezelfde urgentie werken
in het gebied in en rondom de wijk Katendrecht. Deze
nieuwe samenwerkingen hebben het festival inhoudelijk sterker gemaakt en nieuwe doelgroepen aan het festival verbonden. House of Urban Arts, Stichting Kaapse
Kringen, LT dans, Spraakuhloos en ambassadrice Shirma Rouse gaven het festival nieuwe urgentie. Directeur
Harry-Jan Bus is namens Theater Walhalla lid van het
bestuur van het Kid Dynamite Jazz Festival.

Pop op de Kaap
Ieder jaar in mei is het Katendrechtse Deliplein in Rotterdam het toneel van Pop op de Kaap, een veelzijdig
festival waar ruim dertig Codarts-popartiesten optreden met hun eigen muziek, verspreid over verschillende cafés en theaters. Dit jaar kon het helaas festival
niet plaatsvinden, daarom werd Pop op de Kaap in twee
delen gestreamd op 26 & 27 augustus. Dit resulteerde
in een verrassend programma met uiteenlopende muzikale klanken, van singer-songwriter tot elektro, van
reggae tot rock en van dance tot funk. Walhalla is strategisch partner van Pop op de Kaap i.s.m. Codarts Rotterdam.

METRO WALHALLA & GRAND THEATER WALHALLA
Theater Walhalla werkt momenteel aan een publieksgerichte uitbreiding genaamd Metro Walhalla, te
vestigen in een nieuw te bouwen kelder onder Kantine Walhalla. Met deze nieuwe zaal wil Walhalla meer
cultuuraanbod genereren in Rotterdam-Zuid. Walhalla
wil hiermee een plek creëren voor publieksverbreding,
waarbij het accent ligt op een jong en divers publiek.
De zaal wordt niet alleen een presentatieplek, maar
ook een ontwikkelplek. In 2021 zijn de voorbereidingen
hiervoor doorgegaan, waarbij vooral de tijd gebruikt is
om alle risico’s die verband houden met de bouw van
een kelder onder een bestaand gebouw goed in beeld te
brengen. Daarnaast zijn er intensief aanvullende fondsen geworven, omdat de bouwkosten voor o.a. staal en
beton flink gestegen zijn.
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Ook is Walhalla bezig met de realisatie van een kleine middenzaal, Grand Theater Walhalla. Met deze in
Rotterdam ontbrekende zaalcapaciteit wil Walhalla de
stepping stone voor jonge makers waarborgen. Je kunt als
artiest niet van een zaal van 172 zitplaatsen direct de
stap maken naar een 900 zaal, zoals het Oude Luxor of
de grote zaal van Theater Rotterdam. Voor een tussenformaat moeten artiesten echter de stad uit. Daarnaast
zijn de wachtlijsten bij Kantine Walhalla vaak langer
dan de plaatsen die Kantine Walhalla biedt. Theater
Rotterdam heeft bovendien veel verplichtingen naar
eigen makers en geen plek voor aanbod en het Oude
Luxor wordt een open-eind-theater. Hierdoor gaat er
veel theateraanbod aan Rotterdam voorbij. Naast ruimte voor meer landelijk aanbod, ziet Walhalla ook kansen om de eigen succesvolle theaterproducties meer
speelplek en meer publiek te bieden. Theater Walhalla
is de enige logische kandidaat die vanuit ondernemerschap en vraag & aanbod dit gat kan opvullen. Een derde en belangrijk argument is dat Walhalla nu geen zaal
heeft die voldoet aan de facilitaire eisen van een ‘echte’
theaterzaal. Er is geen backstage, geen loopbrug, etc.
Theater Walhalla heeft de wens om een kleine middenzaal met de ideale theatervoorwaardes toe te voegen.
We willen de nieuwe zaal openen aan de oostkant van
Katendrecht. Door organische groei van Theater Walhalla zit het theater nu op meerdere locaties in de wijk.
Juist doordat alle zalen op een andere locatie zitten,
komt er reuring op straat, en met alle goede restaurantjes en cafés op de Kaap wordt Katendrecht een soort
festivalterrein.

WERKPLAATS WALHALLA
Producties
Productiehuis Werkplaats Walhalla realiseerde in het
vierde bestaansjaar alle plannen die het zich ten doel
had gesteld. De voorstelling Pink Elephants On Parade van
De Transmissie, de pitchwinnaars van Werkplaats Walhalla’s Pitch 2019, kon niet op het geplande moment in
januari in première. De voorstelling werd verfilmd, en
de verfilmde versie is op kleine tournee gegaan vanaf
januari 2021. De voorstelling bereikte op die wijze een
landelijk publiek in Theater Kikker (Utrecht), Theater
Mimik (Deventer), Theater Bellevue (Amsterdam) en
Zaal 3 (Den Haag). Doordat het O. Festival werd uitgesteld naar augustus 2021, kon nog een achttal voorstellingen voor live publiek worden gerealiseerd.
Met Sultan in de Maan (script en idee: Bram Klein, regie:
Khouloud Zaher) tekende Werkplaats Walhalla voor
een muzikale familievoorstelling met een thema uit
de Tweede Wereldoorlog dat is geïnspireerd op waargebeurde feiten. De bijzondere voorstelling werd ondersteund door een groot aantal particuliere fondsen
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en de belangstelling van Rotterdamse scholen voor
de voorstelling, die via het Cultuurtraject van de KCR
te bezoeken was, was groot. De voorstelling werd in
2020 onderbroken door de uitbraak van de pandemie
en uitgesteld naar 2021. In 2021 was opnieuw sprake
van een lockdown, en is Sultan in de Maan als verfilmd
theaterstuk getoond aan alle scholen. In die vorm is de
voorstelling bekeken door meer dan 1250 basisschoolleerlingen.
In het kader van de Nieuwe Makersregeling presenteerden De Gestampte Meisjes in een interne presentatie hun
voortgang met het stuk Multidisci, onder leiding van regisseur en coach Marjan Barlage. Na de zomer ging de
groep aan het werk met hun voorstelling LEXT NEVEL.
Dit slotstuk van De Nieuwe Makersregeling stond onder regie van Wimie Wilhelm. Na een zestal goed bezochte voorstellingen in Werkplaats Walhalla startte de
tournee. Aangezien opnieuw een lockdown werd afgekondigd is de afronding van de Nieuwe Makersregeling
met een half jaar uitgesteld. De tournee loopt door tot
en met mei 2022. In het najaar van 2022 wordt de voorstelling hernomen.
De traditionele kerstvoorstelling met diner heette dit
jaar Familiediner - De Tunes, onder regie van Gerard Cox.
Vanwege de maatregelen werd het eerst veranderd in
een voorstelling met kerstlunch op anderhalve meter,
maar door de lockdown vanaf 19 december verviel helaas een groot deel van de voorstellingen.
We eindigen het jaar in positieve stemming, want in
december startten de repetities van de derde Pitchvoor-
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stelling Der Letzte Holländer van theatercollectief De Omstanders, die in 2022 in première zal gaan.
Theater Tocht startte voortvarend met hun productie
De Ramptoerist. In overleg speelden zij deze voorstelling
bij Werkplaats Walhalla, vlak voordat de lockdown
werd afgekondigd.

Organisatie en netwerken
De organisatie van de Werkplaats bestond in 2021 uit
een artistiek directeur vanuit Theater Walhalla, een
zakelijk leider en parttime-medewerkers voor productie en publiciteit en marketing. Vanaf april 2021 werd
Frank Noorland als artistiek producent toegevoegd
aan de organisatie, in augustus volgde een extra productieassistent. Ook bood Werkplaats Walhalla in 2021
stageplaatsen voor verschillende studenten van de
mbo-opleiding Mediamanagement van het Grafisch Lyceum Rotterdam en het ROC Utrecht. Hiermee zette de
Werkplaats weer een stap gezet in de organisatorische
en verdere artistieke ontwikkeling. De eindverantwoordelijkheid voor het productiehuis ligt bij de directie
van Theater Walhalla. Waar mogelijk en wenselijk deed
Werkplaats Walhalla in 2021 een beroep op de organisatie van Theater Walhalla.

Samenwerkende instellingen
De MBO Theaterschool en het Grafisch Lyceum Rotterdam zijn partner voor stageplaatsen.
Het 010 Talentoverleg van verschillende Rotterdamse
producerende podia, gericht op talent- en kunstenaarsontwikkeling, lag in de coronatijd stil.
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2) TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA’S
INCLUSIVITEIT
In 2021 zijn we verdergegaan met de uitvoering van de
in 2020 gemaakte visie met betrekking tot diversiteit en
inclusie. Theater Walhalla wil diversiteit en inclusie breder trekken dan alleen etniciteit. Walhalla wil een theater zijn waar iedereen zich thuis kan voelen ongeacht
afkomst, gender, religie, sociale achtergrond of leeftijd.
Walhalla ziet kansen 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 nieuwe verbindingen met de
wijk en de stad. Daarom hebben we 2021 o.a. gebruikt
om ons netwerk te verbreden. Zo hebben we contacten
gelegd met Stichting Nieuw Thuis en Inburgering010
over het bieden van arbeidsplaatsen aan statushouders.
Ondertussen hebben we een Spaans-Arabische vrouw
aan het team van Walhalla kunnen toevoegen.
In 2021 is Frank Noorland aan het team van Walhalla
toegevoegd als programmeur en artistiek producent
van Werkplaats Walhalla. Onder andere door zijn
komst geeft Walhalla diversiteit en inclusie een vaste plek in de wijze waarop inhoudelijke en artistieke
keuzes tot stand komen. Door meer verdieping aan te
brengen in de programmering zien we direct ook de
resultaten daarvan terug in het publiek.
Er is ook veel aandacht besteed aan een meer divers personeelsbestand. En dat bleef niet onopgemerkt. Michelle van Zanten van 010 Inclusief heeft Theater Walhalla
actief benaderd om zich aan te sluiten bij dit startende
platform omdat zij de maatschappelijk rol van Theater Walhalla ziet en onderschrijft. 010 Inclusief ondersteunt werkgevers en werknemers uit alle sectoren met
een gevarieerd personeelsbestand en een inclusieve bedrijfscultuur. Ondertussen zijn er enkele inspirerende
ontmoetingen geweest georganiseerd door 010 Inclusief
wat nieuwe handvatten biedt over het aanpakken van
dit vraagstuk. Maar waarin het ook duidelijk werd dat
er kennis en vaardigheden missen om volledig inclusief te kunnen denken en handelen. Deze tekortkomingen worden in beeld gebracht en waar nodig ingevuld.
Verder heeft Theater Walhalla zich ook aangesloten bij
digiPACCT, een platform voor HR en arbeidsvoorwaarden in de culturele en creatieve sector. Ook daar zijn
al enkele mooie evenementen georganiseerd en ook de
kennisbank groeit bijna dagelijks.
In 2021 heeft Joan Nunnely zitting genomen in het
bestuur. Helaas voor ons werd zij op 1 juli de nieuwe

voorzitter van het Rotterdamse Directeurenoverleg,
waardoor zij haar functie bij Walhalla niet meer kon
voortzetten. Wij hebben haar plek nog niet ingevuld
omdat we de tijd willen nemen om iemand te vinden
die ook ons vooruit kan helpen met onze diversiteitsen inclusievraagstukken.

INNOVATIE
Ondernemerschap en toelichting
op de bedrijfsvoering
Fair Practice Code
In 2021 heeft Theater Walhalla continuïteit kunnen
geven aan een jaarlijkse salarisverhoging van 2% en
een kleine kerstbonus voor medewerkers, stagiaires
en freelancers op projectovereenkomst. Voor Theater
Walhalla is de cao Nederlandse Podia het uitgangspunt
voor de honoraria en voor Werkplaats Walhalla de cao
Toneel en Dans. De oprichters en directie van theater
Walhalla, Harry-Jan Bus en Rachèl van Olm, ontvingen
in 2021 beiden een management fee van € 5.500 per
maand. In 2021 kregen we een extra bijdrage van de Gemeente Rotterdam voor fair pay. We hebben ons daarbij met name gericht op freelancers door hun vergoedingen te verhogen. Daarnaast hebben we een aantal
freelance technici duurzaam aan ons verbonden door
ze in loondienst te nemen. Per 2021 is er één pensioenvoorziening voor zowel de medewerkers van Theater
Walhalla als Werkplaats Walhalla.
Nevenfuncties directie
Beide directieleden voeren onbezoldigd de directie
van Stichting Werkplaats Walhalla. Harry-Jan bekleedt
daarnaast nog drie andere onbezoldigde nevenfuncties. Hij is secretaris bij de Stichting Kid Dynamite Jazz
Festival, secretaris/penningmeester van de BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) Hart van Katendrecht en secretaris
van Stichting Deliplein. Harry-Jan is bezoldigd lid van
het cabarettrio De Tunes. Hij trad daarmee 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 Uit op Zuid en Theatercollectief
De Gestampte Meisjes.
Horeca en verhuringen
In het theatercafé zijn we in 2021 in eerste instantie
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Stagiaires
In 2021 hebben zowel Theater als Werkplaats Walhalla meerdere stagiaires weten te plaatsen. Bij Werkplaats Walhalla zijn een student van het MBO Utrecht
Event Academie en een student van de opleiding Mediamanagement aan het Grafische Lyceum werkzaam
geweest ter ondersteuning van de productieafdeling
en de Marketing en Publiciteit. Bij Theater Walhalla
is er ook een student van de opleiding Mediamanagement van het Grafisch Lyceum werkzaam geweest en
een student van de Hogeschool Rotterdam, Leisure en
Eventmanagement. Zij hebben beide alle afdelingen
van kantoor ondersteund. Bij de afdeling Theatertechniek zijn er gedurende het jaar meerdere stagiaires
werkzaam geweest afkomstig van het Grafisch Lyceum
en de MBO Theaterschool. In 2021 hebben we een stagiair die via het leerwerktraject van Yulius is binnengekomen een werkstagetraject via zijn gemeente aan
kunnen bieden nadat zijn leerplicht was afgerond. Na
een half jaar stond hij zo stevig in zijn schoenen dat
hij ervoor gekozen heeft zijn vleugels uit te slaan.
gebruik blijven maken van een eigen koelbox per gezelschap. Ook is het een periode alleen mogelijk geweest
om drankjes af te halen bij de bar en mee te nemen de
zaal in. Wat we mochten doen, hebben we met volle
overtuiging en creativiteit gedaan. Maar de horeca is
niet winstgevend geweest en wordt nog steeds gezien
als een service.
Het eerste half jaar van 2021 hebben we vooral verhuringen zoals tv/video opnames, livestreams en webinars en online personeelsbijeenkomsten verzorgd.
Het fantastische uitzicht vanuit de Kantine zorgt voor
veel vraag naar verhuringen voor fotoshoots en opnames. Tijdens het songfestival in mei was het RTL4
Beau 5 dagen live vanuit de Kantine, dit heeft weer
tot nieuwe aanvragen voor opnames gezorgd. Tijdens
de tweede helft van 2021 hebben we verhuringen zoals grote vergaderingen, borrels en workshops gehad
en zijn er plannen gemaakt voor diverse bruiloften in
2022.
Vrijwilligers
In 2021 heeft Theater Walhalla gewerkt met een team
van 26 vrijwilligers. Hiervan bemannen 20 mensen de
kassa en 4 mensen de bar bij voorstellingsavonden.
De overige twee 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 en mogen ze,
wanneer kan, een vriend of vriendin meenemen naar
de voorstelling waarop ze zijn ingedeeld. In de periode dat Walhalla haar deuren heeft moeten sluiten wegens is de lijn met onze vrijwilligers kort gehouden,
zodat ze de verbinding blijven voelen met Walhalla en
Walhalla met hen.

INTERCONNECTIVITEIT
Samenwerkende instellingen Theater Walhalla
KinderKunstKalender Katendrecht
Dit door Walhalla opgezet en geleid informeel overleg
voor iedereen die op Katendrecht bezig is met Kunst &
Kultuur in relatie tot kinderen kwam 2 keer bij elkaar.
Normaal is dat vier keer per jaar. Er vond uitwisseling
plaats over projecten en plannen van de aangesloten
scholen, partijen en culturele organisatie. De kwartaaluitgave van de KinderKunstKalender Katendrecht
voor op de Koelkast werd niet uitgegeven.
Samenwerkingen op Zuid
zUIT! is een nieuw platform dat het gehele culturele
leven in Rotterdam-Zuid verenigt en vertegenwoordigt. zUIT! wil zowel Rotterdam-Zuid als de hele stad
Rotterdam en heel Nederland laten zien wat er allemaal te beleven is onder de Nieuwe Maas. Momenteel
ontbreekt die collectieve presentatie voor het zuidelijke stadsdeel. Als er al samenwerkingsverbanden ontstaan of presentatiemomenten van culturele instellingen plaatsvinden in Rotterdam, dan zijn dat vaak
instellingen uit het centrum. Instellingen en publiek
uit Rotterdam-Zuid herkennen zich vaak niet in deze
evenementen. Podia, musea, verenigingen en makers
op Zuid kenmerken zich vaak door een eigenzinnige
werkwijze. Zij hebben wel degelijk een presentatiemoment en netwerk nodig, maar dan met meer vrijheid
voor het tonen van die eigen signatuur. Het zichtbaar
maken van de veelzijdigheid aan instellingen én hun
achterban op de zuidoever en het behartigen van hun
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belangen, is de primaire drijfveer voor de oprichting
van het platform. In 2021/2022 start Stichting Zuit met
drie stappen:
1. het in beeld brengen van alle culturele partijen op
Zuid, opzetten van een duidelijke kaart en het ontwikkelen van een website waarop deze inzichtelijk is

− intensivering van de samenwerking tussen de ondernemers op Katendrecht en met die op de Wilhelminapier;

2. het opbouwen van het netwerk

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

3. het opzetten van een centraal informatie- en kaartverkooppunt, het Portiershuisje

− meer grip/invloed krijgen op/bij verdere ontwikkelingen in het gebied;

− de opzet van een afvalcollectief;
Primaire initiatiefnemers zijn Rachèl van Olm van
Theater Walhalla en Carlijn Sonneveldt van het Luxor
Theater, twee instellingen met een behoorlijk volle
agenda. Zij willen het idee verzelfstandigen en de uitvoering bespoedigen. Daartoe is een zelfstandige partij
een wenselijke oplossing. Er hebben in het afgelopen
jaren meerdere gesprekken plaatsgevonden met diverse instellingen op Zuid. Zij zijn geen initiatiefnemer,
maar maken wel onderdeel uit van de initiatiefgroep.
zUIT! gaat ook de samenwerking aan met instellingen
die niet in het Cultuurplan zitten of zelfs formeel geen
culturele instelling zijn, zoals het Feyenoordmuseum,
Pathé de Kuip, ‘t Gemaal, Museum of Water en Ahoy. De
belangrijkste instellingen die in deze fase onze missie
onderschrijven zijn LantarenVenster, het Rotterdams
Wijktheater, Theater Zuidplein, het Jeugdfonds Sport &
Cultuur, de SKVR, Verhalenhuis Belvédère, Villa Zebra,
Islamunda, Deseed, Dit Is Zuid en – niet in de laatste
plaats – het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid.
In februari 2022 heeft zUIT! subsidie toegewezen gekregen van de gemeente Rotterdam zodat het initiatief
zich kan gaan professionaliseren met een website en
een projectleider.
Directeurenoverleg van alle Rotterdamse
kunstinstellingen
De directie van Walhalla bezocht de bijeenkomsten van
het directeurenoverleg. Bij dit overleg stond de situatie
rond de coronapandemie en problemen van de culturele instellingen vaak centraal.
BIZ Hart van Katendrecht en Coöperatie Deliplein /
Stichting Deliplein
Theater Walhalla heeft zich in 2021 actief ingezet voor
de zogenaamde BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) Hart
van Katendrecht. Directeur Harry-Jan Bus had als secretaris/penningmeester zitting in het bestuur hiervan. In
BedrijvenInvesteringsZones bundelen ondernemers hun
krachten om de economische 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:

− het bedenken van alternatieven op het gebied van
levendigheid;
− het vormen van een aanspreekpunt naar de gemeente i.v.m. terrasuitbreidingen in coronatijd.
Daarnaast heeft directeur Harry-Jan zich ingezet om
een alternatief plan te verzinnen voor de voorgenomen
tender van de gemeente Rotterdam voor de 17 winkelunits aan het Deliplein, door een coöperatie op te
richten waarin de huurders met elkaar het vastgoed
gingen verwerven. In 2021 kregen de inspanningen
van ruim drie jaar hun beslag, want op 31 december
is het vastgoed – door middel van een crowdfundingsactie voor de financiering – overgegaan van de gemeente naar de Stichting Deliplein. Hiermee houden de ondernemers zelf de regie op de winkelunits en het plein.
Deze stichting, waarin Harry-Jan bestuurslid is, is een
interim-situatie aangezien nog niet alle ondernemers
vanwege de coronapandemie konden voldoen aan het
storten van een eigen bijdrage. Op termijn wordt er
doorgeschakeld naar de oorspronkelijke opzet met een
coöperatie.
Andere samenwerkingen
Elk jaar organiseert Theater Walhalla in samenwerking
met Rotown concerten voor artiesten uit binnen- of
buitenland. Voor artiesten die beter tot hun recht komen bij een zittend publiek, wordt dan voor Kantine
Walhalla gekozen. Dit jaar was dat The Visual uit Nederland.
Studenten van de Hogeschool INHolland zijn in Kantine Walhalla op bezoek geweest. Zij hoorden er in een
gastcollege van onze programmeur meer over de geschiedenis en het marketingbeleid van Theater Walhalla. We vinden het belangrijk het contact met studenten
te houden en zijn nieuwsgierig naar hun denkwijzen.
Het O. Festival heeft de muzikale Werkplaats-productie Pink Elephants On Parade opgenomen in hun
programma. Deze voorstelling heeft niet alleen een
tournee langs de kleine zalen in Nederland gehad,
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maar kon nu ook een keer shinen op een festival. Er
staat een gesprek gepland met O. Festival om in de
toekomst meer muziektheatervoorstellingen uit de
Werkplaats te programmeren.
Poetry International hield zijn editie van 2021 in Kantine Walhalla. Naast eigen programmering overdag
hadden zij ‘s avonds Walhalla’s eigen programma VOLMONDIG geprogrammeerd.
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brief verscheen meestal tweewekelijks. De nieuwsbrieven waren tijdens de lockdowns persoonlijk van toon,
dat werd gewaardeerd door het publiek. Soms benaderden we ook selecties van onze nieuwsbriefabonnees,
wanneer we vooral voorstellingen van één genre onder
de aandacht wilden brengen bij liefhebbers daarvan.
Elke Walhalla-bezoeker ontvangt voorafgaand aan het
theaterbezoek een e-mail met alles wat je weten wilt als
je naar het theater komt. En met alle maatregelen was
dat een nodig medium.

Publiciteit
Strategie
Om publiek te bereiken, zowel het trouwe als nieuw
publiek, maakten wij gebruik van diverse communicatiemiddelen 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 – worden voorzien van een op de doelgroep afgestemd publiciteitsplan, 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 voornamelijk met jonge makers gewerkt wordt, zoeken
we consequent een mix van het huidige trouwe Walhalla-publiek en het vernieuwde, jongere publiek dat
Werkplaats Walhalla aanspreekt.
Free publicity
In 2021 heeft Walhalla een aantal keer een vermelding
op diverse nieuwssites en platforms gehaald, o.a. in
februari met een persbericht over de aanstelling van
Frank Noorland als nieuwe programmeur en artistiek
producent. Er verscheen een recensie over Pink Elephants
on Parade in de Theaterkrant. Verder is een aantal makers te gast geweest om te praten over het vak bij de
Podcast Over De Makers van Dide Vonk. Directrice Rachèl
van Olm was te gast bij de talkshow Recht Uit Rotterdam. Met onze nieuw bestickerde bus zijn we ook op
straat en in de wijk goed zichtbaar. En natuurlijk werd
vanuit Kantine Walhalla de RTL 4 talkshow van Beau
uitgezonden in de week van het Songfestival.
Nieuwsbrieven
Walhalla mag zich verheugen op zo’n 19.000 nieuwsbriefabonnees. Middels onze nieuwsbrief hebben we
contact onderhouden met ons publiek vooral over alle
voorstellingen; eerst de voorstellingen die men online
kon zien, later over die live in het theater. Onze nieuws-

Walhallakrant
De Walhallakrant is ongeveer een jaar lang niet verschenen, maar vanaf september 2021 hebben we de
tweemaandelijkse krant weer laten drukken: een september-/oktobernummer en een november-/decembernummer. De oplage is 12.000 stuks. We hebben de kranten verspreid in onze theaters, in cafés in Rotterdam,
op diverse locaties in de buurt en ze zijn verzonden
naar onze relaties.
Social Media
Ons uitgangspunt is dat onze voorstellingen ook aandacht krijgen via berichten op onze social media. Inmiddels heeft de Facebookpagina van Theater Walhalla
meer dan 9.000 volgers. Het aantal volgers op Instagram is gestegen naar meer dan 4.800. Op Instagram
kondigen we elke week in onze story’s aan welke voorstellingen er in het theater staan. Veel artiesten zijn ook
aanwezig op Instagram en zij taggen ons regelmatig;
deze berichten delen wij weer onder onze eigen volgers.
Op LinkedIn volgen 419 mensen ons bedrijf. YouTube
gebruiken we vooral om trailers te uploaden van voorstellingen in ons theater. Daar hebben we 172 abonnees.
Uitagenda Rotterdam
Theater Walhalla is betalend lid van Uitagenda Rotterdam. Al onze voorstellingen staan 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, o.a. voor Pink Elephants On Parade in de
Uitmail. Met het op z’n gat liggen van de hele cultuursector, was de service van de last-minutes er ook niet,
die wij in het jaar daarvoor wekelijks inzetten voor een
van onze (niet-uitverkochte) voorstellingen.
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3) TOELICHTING OP DE JAARREKENING
PUBLIEKSINKOMSTEN
De publieksinkomsten uit kaartverkoop van het theater zijn lager uitgevallen dan begroot. De voorstellingskosten hangen samen met de publieksinkomsten en
zijn dus ook lager. Wel zijn de salariskosten gestegen
door het uitbreiden van ons team. Ook blijven we ons
inzetten voor het compenseren van artiesten waar mogelijk. In 2021 hebben veel trouwe bezoekers, net als
in 2020, hun kaartjes gedoneerd of om laten zetten in
een voucher. Deze vouchers kunnen ook in komende
seizoenen nog ingezet worden.

CLUB WALHALLA
Wij blijven de Club Walhalla-leden dankbaar voor hun
steun. In november 2021 hebben we een geslaagde
preview-revue kunnen organiseren, waarbij zowel in
de Werkplaats, de Kantine als de Kleine Walhalla voorproefjes van toekomstige voorstellingen te zien waren.
Voor deze voorstellingen konden leden vervolgens met
voorrang kaarten kopen.

SUIKEROOMS EN -TANTES
Ook in 2021 hebben we nieuwe Suikerooms en Suikertantes mogen verwelkomen. Ruim 190 donateurs sponsoren met een bedrag vanaf € 25 per jaar. In 2021 hebben we extra aandacht besteed aan het onderhouden
van de warme contacten met deze groep donateurs.
We hebben ze als eerste de mogelijkheid geboden om
kaarten te kopen voor de maanden september, oktober
en november. Ze kregen af en toe een tip als we iets bijzonders hadden bijgeboekt en ze hebben als eerste de
mogelijkheid gekregen om kaarten te kopen voor onze

kerstvoorstelling, die altijd stijf uitverkocht is. We kunnen met recht zeggen dat deze groep trouwe donateurs
er voor ons is in voor- en tegenspoed.

FONDSEN
Walhalla heeft met succes gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het Kickstart Cultuurfonds. Het geld is
gebruikt voor fysieke aanpassingen om voorstellingen
op 1,5 meter toch door te kunnen laten gaan. Theater
Walhalla ontving tevens de Subsidie Kleinschalige en
Incidentele Programmering (SKIP) van het Fonds Podiumkunsten, op basis van de kwaliteit van haar bedrijfsvoering, programmering en publieksvisie. De regeling
kwam ten goede aan de programmering van zowel
gesubsidieerd aanbod als de programmering van 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 programmeren.

RESULTAAT
In het jaar 2021 heeft Stichting Theater op Katendrecht
een positief resultaat geboekt van € 209.603. Dit is te
danken aan de NOW en TVL, de inkomsten uit Club
Walhalla en de steun van onze trouwe bezoekers. Ook
hebben we een bijdrage vanuit het Kickstart Cultuurfonds ontvangen voor het realiseren van een overkapping bij Werkplaats Walhalla.

