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Inleiding
KASKO Huis voor muziektheater is een ontwikkelinstelling voor startende muziektheatermakers
gevestigd in Zwolle. KASKO is een unieke plek in het land waar zowel regisseurs als beginnende
componisten, schrijvers, vormgevers, (klassieke) musici en zangers ruimte krijgen hun artistieke
signatuur en talent verder te ontplooien binnen een meerjarig ontwikkeltraject. KASKO beweegt
binnen vier pijlers: we spelen in theaters en op festivals #speelt, zetten onze creativiteit in bij
organisaties en bedrijven #werkt, binnen scholen en (kunstvak)opleidingen #leert en in de
wijk #verbindt.
2021 was een abnormaal jaar. De gehele samenleving, en daarmee dus ook de cultuursector en
KASKO, had voor het tweede jaar op rij te maken met de coronapandemie. Net als in 2020 werd
er hierdoor een beroep gedaan op ieders creativiteit, flexibiliteit en veerkracht. Producties werden
verschoven of aangepast en tussen de lockdowns door werd er vol hartstocht gewerkt en
gepresenteerd.
KASKO kampte – naast de onzekerheid over hoe de pandemie zich zou ontwikkelen en wanneer
welke maatregelen van kracht zouden zijn – met onzekerheid over het voortbestaan van de
stichting zelf. In juni 2020 werd bekend dat de BIS-aanvraag van KASKO niet gehonoreerd was.
Het bleef ruim een jaar onzeker of de provincie Overijssel de meerjarige subsidierelatie met
KASKO zou voortzetten. In augustus 2021 volgde de positieve honorering van de provincie
Overijssel en in november 2021 stelde de gemeente Zwolle de nieuwe jaarbegroting vast.
Daarmee kwam een eind aan anderhalf jaar onzekerheid voor KASKO en konden we eindelijk
door met plannen maken voor de toekomst.
Terwijl al deze onzekerheden speelden ging team KASKO stug door met het begeleiden van de
makers en realiseren van bijzondere projecten en producties. We hebben de hechte groep makers
op transparante wijze meegenomen in alle ontwikkelingen rondom het voortbestaan van KASKO.
Het was voor hen een gedegen kijkje in de wereld van subsidies vanuit diverse overheden en hoe
de dynamiek daartussen werkt.
We kijken met gepaste trots terug op een roerig en onzeker jaar waarin de ontwikkeling van de
makersgroep en realisatie van hun projecten doorging. De toegevoegde waarde van KASKO
bewijst zich elke keer weer wanneer we de ontwikkeling en toekomstplannen van de nieuwe
makers voor onze ogen tot bloei zien komen.
Met veel plezier en ambitie kijken we naar de toekomst. 2022 zal, na een roerige tijd, een
opstartjaar worden vol nieuwe energie. Een jaar waarin corona, in ieder geval aan de start van het
jaar, nog de speelruimte dicteert. Naast de al lopende projecten en hernemingen, zal 2022 in het
teken staan van nieuwe makers aannemen en met hen nieuwe plannen voor de komende jaren
ontwikkelen en uitzetten.
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1. Talentontwikkeling
De kernactiviteit van KASKO is talentontwikkeling: we begeleiden jonge muziektheatermakers in
een driejarig persoonlijk ontwikkeltraject. Binnen dit traject ontdekken de makers de breedte van
hun vak, hun talenten en interesses. Hiermee vergroten we hun kans op een succesvolle carrière
als kunstenaar. Makers bij KASKO werken aan zowel eigen initiatieven als aan opdrachten van
binnen en buiten de cultuursector. Hierdoor zetten we kunst midden in de samenleving. Dit doen
we onder vier pijlers: #speelt, #werkt, #leert, #verbindt:






De pijler #speelt is het experiment en het zichtbaar maken van voorstellingen aan landelijk
publiek.
De pijler #werkt is de verbinding met opdrachtgevers, de makers voeren een gerichte
opdracht uit die vanuit een overheid of het bedrijfsleven komt.
Onder #leert vallen onze educatieve projecten voor zowel jongeren als het
kunstvakonderwijs. Het gaat over het overbrengen van inspiratie en kennis aan een
volgende generatie.
In #verbindt gaan makers de verbinding aan met een locatie en haar inwoners door
participatieprojecten. Door deze directe verbinding met diverse doelgroepen dragen de
makers van KASKO bij aan een meer inclusieve samenleving.

Onze missie
Als ontwikkelplek voor muziektheatermakers vormt KASKO de brug tussen opleiding en
zelfstandige beroepspraktijk. In een meerjarig ontwikkeltraject op artistiek, zakelijk en persoonlijk
vlak ontwikkelen makers zich als kunstenaar in directe verbinding met de samenleving. KASKO
makers ontwikkelen het vermogen zich met muziektheater te verhouden tot verschillende
publieksgroepen en actuele thema’s.

Onze visie
De nieuwe generatie muziektheatermakers vindt dankzij KASKO een eigen gekozen weg in het
professionele werkveld. De makers zetten kunst ieder op een eigen manier midden in de
samenleving, het werk van de makers heeft daardoor een directe impact op een breed publiek. De
makers vernieuwen vanuit deze basis en hun eigen visie het genre muziektheater.
KASKO ziet dat de 21ste-eeuwse kunstenaar organisch met zijn kunstenaarschap en rol in de
samenleving omgaat. Grenzen worden opgeheven tussen kunst en kitsch, populaire cultuur en het
establishment, autonoom en toegepast, opera en muziektheater, professional en amateur. Er
ontstaat een manier van werken die staat voor een sterke verbinding met de maatschappij en het
tijdsgewricht waarin we ons bevinden. KASKO juicht deze ontwikkeling toe en begeleidt makers
vanuit haar vier pijlers in een samenlevingsgerichte manier van kunst maken. Zo kan de nieuwe
generatie werkelijk een verschil maken in onze samenleving. De nieuwe generatie makers bepaalt
de toekomst van het genre vanuit haar visie.
KASKO staat voor:
 Brug tussen opleiding/autodidact en zelfstandige beroepspraktijk
 Expertise op het gebied van muziektheater en genre-ontwikkeling
 Samenwerking tussen makers uit verschillende disciplines
 Kunst in verbinding met de wereld van NU
 Vernieuwing en verbreding van het genre muziektheater
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Maatschappelijke waarde van KASKO
Er zijn in Nederland veel opleidingen voor (muziek)theatermakers en musici. Na de opleiding
(of voor talentvolle autodidacten) is er weinig plek om te specialiseren in muziektheater.
KASKO steekt haar nek uit door dit beginnende talent kansen te bieden en te begeleiden. KASKO
ondersteunt deze nieuwe generatie makers in de vernieuwing van het genre muziektheater. Om
toekomstige visies ruimte te geven kleuren we mee met de artistieke signatuur van de makers. Er
is ruimte voor uiteenlopende vormen van muziektheater, van nieuwe kameropera en liedcycli tot
allerlei vormen van hedendaags muziektheater. We maken altijd nieuw materiaal, waarbij de focus
ligt op werk dat communiceert met publiek. Vernieuwing van het genre betekent bij KASKO dan
ook niet alleen nieuwe vormen en geluiden, maar ook nieuwe wegen om je publiek mee te nemen.
Via de pijlers komen onze makers in contact met diverse doelgroepen en komen diverse
doelgroepen in contact met kunst en cultuur. Met de pijlers #leert en #verbindt dragen we bij aan
educatie, cultuurparticipatie en sociale cohesie. Bij het maken van de #verbindt voorstellingen
verdiepen makers zich in de geschiedenis, de persoonlijke verhalen van bewoners en het gebied.
Hieruit ontstaat vervolgens een voorstelling. Deze vorm zorgt niet alleen voor onderlinge
verbinding maar ook voor een groot publieksbereik. Ook binnen de grote locatie producties van
#speelt is er veel ruimte voor participatie. Binnen een professionele context is er ruimte om achter
de schermen te helpen en als speler op de vloer te staan. Als huis voor muziektheater is er ruimte
voor koren en muziekverenigingen om mee te doen.
Doordat KASKO kunst zo breed inzet, bieden we ook de samenleving de mogelijkheid om de
toegevoegde waarde van de kunstenaar te ontdekken en in te zetten. De creativiteit die een
kunstenaar met zich meebrengt hebben we bij veel verschillende maatschappelijke thema’s op dit
moment hard nodig.

2. Makers
Er waren in 2021 dertien makers aan KASKO verbonden. Vanwege de aanhoudende
coronapandemie in 2021 en de onzekerheid over het voortbestaan van KASKO hebben we
besloten de makersgroep die in 2020 aan KASKO verbonden was een jaar langer in huis te
houden. Op deze manier konden we deze ZZP’ers nog zoveel mogelijk van werk voorzien en
samen met hen deze onzekere tijden op inspirerende wijze doorkomen. We hebben vanuit
integriteitsoogpunt ervoor gekozen geen nieuwe makers aan te nemen omdat we pas eind 2021
wisten dat de stichting bleef bestaan.
Uitstroom
Tim Hammer ronde in 2021 zijn Nieuwe Makers traject van Fonds Podiumkunsten bij KASKO en
Ulrike Quade Company af.
In december 2021 hielden we een speciaal ingelaste SPRUIT editie. Net voor de lockdown toonde
de makersgroep voor de laatste keer in deze samenstelling verschillende nieuw geschreven en
gecomponeerde scènes live (op 1,5 meter afstand) aan het publiek.
Na een warm afscheid stroomden de volgende makers eind december uit:
Kenza Koutchoukali (regisseur), Laurien van Rijswijk (performer/zangeres), Roel Goedhart
(gitarist), Sara van Gennip (schrijver), Tim Hammer (maker) en Wessel de Vries (schrijver).
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De volgende makers hebben ook hun makerstraject afgerond bij KASKO. Zij zullen in 2022 nog
betrokken zijn bij het al lopende ArtEZ-project ‘Music and Illustration’ en bij de herneming van De
Kringlopera:
Céline Hoex (regisseur), Eva Traa (violist), Eleftheria Lavdaki (kostuumontwerper) en Merlijn Runia
(mezzosopraan).
Huidige makers bij KASKO
Anne-Maartje Lemereis (componist), Juliette Mout (vormgever) en Renán Zelada Cisneros
(componist). Begin 2022 houden we audities voor nieuwe regisseurs, schrijvers,
kostuumontwerpers en musici om de groep weer compleet te maken.

Slotscène van De Kringlopera | foto: Erik Franssen

Begeleiding makers
De in 2019 geïmplementeerde begeleidingsmethodiek werd geprezen door de Raad voor Cultuur
en makers zijn erg positief over de persoonlijke begeleiding van KASKO. We bieden makers een
collegiale en inspirerende omgeving waarin ze hun eigen ontwikkeltraject vormgeven en kunnen
experimenteren, ontdekken en groeien. We dagen ze uit hun signatuur te verdiepen en te
verbreden door in teams samen te werken. Er lopen drie niveaus van leren parallel: individueel,
groep en extern.
Individueel
Bij de start stelt een maker een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) op. Dit is een uitgebreid plan
waarin de maker vragen beantwoordt over zijn/haar makerschap, identiteit, missie, leerdoelen,
wensen en verwachtingen. De makers ervaren het POP als zinvolle reflectie. Op basis hiervan
gaan we met elkaar in gesprek en stellen een ontwikkeltraject op.
We begeleiden de makers van de start tot en met de afwikkeling van het project. Dit betekent dat
we de maker begeleiden bij de conceptontwikkeling en subsidieaanvraag, we adviseren op de
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methode van deelnemerswerving en organisatie en we bewaken de artistieke kwaliteit door
repetities bij te wonen. Ook evalueren we na afloop het proces en resultaat en helpen we bij de
(financiële) afwikkeling van het project.
Elk ontwikkeltraject is op maat gemaakt en heeft een
eigen balans tussen onze vier pijlers. Zo zullen makers
met affiniteit voor jeugd(theater) bijvoorbeeld veel voor
de pijler #leert doen en makers met nieuwsgierigheid
naar het bedrijfsleven voor #werkt. Dit betekent
automatisch dat makers ontdekken hoe zij zich kunnen
verbinden aan bestaand, nieuw en breed publiek en zo
een bijdrage leveren aan diversiteit en inclusie.
De leerdoelen van makers zitten op verschillende
vlakken: persoonlijk, zakelijk en artistiek. De
begeleiding en expertise vanuit KASKO en een breed
netwerk van coaches maakt het mogelijk daarop in te
spelen en op maat te begeleiden.

“Bij KASKO leerde ik
samenwerken met andere
makers en werken in opdracht.
Dat was heerlijk en leerzaam.
Onderweg was er ook ruimte
om te ontdekken wie ik als
(muziektheater)schrijver ben
en wil zijn. Waar je wordt
aangemoedigd om het gewoon
te doen, om het te proberen,
zonder angst en zonder al te
hoge druk.”
Wessel de Vries (schrijver)

Directeur Karin Netten is een toegewijde inhoudelijke begeleider en het eerste aanspreekpunt. Ze
voert regelmatig open en gelijkwaardige gesprekken met de makers en streeft er naar ieders
optimale kunnen en kansen te benutten. Om een dieper inzicht te krijgen in de leerpunten van de
makers is Karin regelmatig aanwezig bij repetities. Zo krijgt ze een goed beeld van de werkwijze
van de maker en kan ze adviseren welke stappen mogelijk zijn.
Twee belangrijke aandachtspunten binnen het traject zijn:
1) De maker met afstand naar zijn/haar werk en ontwikkeling laten kijken. Hierbij staan twee
vragen centraal: wat wil je delen met je publiek en hoe bewerkstellig je dat?
2) Bij welke partners past deze maker en zijn/haar werk? Door ons brede netwerk van
mogelijke speelplekken en coproducenten maken we succesvolle koppelingen en
verbreden we het netwerk van de makers.
Groep
Bij KASKO werken makers uit
verschillende disciplines intensief
samen. Zo krijgen ze een beter inzicht
in de disciplines, in elkaar en het
samenwerkingsproces. Door projecten
te realiseren en het gezamenlijke
gesprek verdiepen ze hun eigen
signatuur, vernieuwen ze het genre en
ontwikkelen ze leiderschap. Doordat
de makers meerdere jaren intensief
samenwerken
ontstaan
er
(onverwachte) samenwerkingen, die
ook na KASKO blijven bestaan.
Daarnaast faciliteren we het groepsleren
door
projectevaluaties,
maakweek
SPRUIT en Makersdagen.

(Een deel van de) makersgroep tijdens SPRUIT | foto: Erik
Franssen
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Externe coaching en individuele masterclasses
Om de makers zowel op artistiek vlak te voeden als vakmatig verder te helpen werken we met
coaches. KASKO heeft een stevig netwerk aan gerenommeerde coaches en makers kunnen
iemand aandragen. Zij inspireren, kijken en denken mee, reflecteren op keuzes en mogelijkheden
en bewaken de dramaturgie van een productie. Tevens staan de hoofd bedrijfsvoering en
marketeer van KASKO klaar om de makers te begeleiden vanuit hun expertise. Dit geldt voor
interne projecten maar ook voor projecten die makers buiten KASKO realiseren. Daarnaast
hebben de makers dit jaar een individueel masterclass budget in kunnen zetten. Omdat
bijeenkomsten met de hele groep i.v.m. de heersende coronapandemie niet te realiseren waren
hebben makers individuele coaching en masterclasses gevolgd.
Coaches die in 2021 makers begeleid hebben zijn: David Dramm, Jos van Kan, Micha Hamel en
Marianne Hoekstra.
Individuele masterclasses van makers waren dit jaar: coachingssessies muziekonderwijs bij Suzan
Lutke, workshop stembevrijding, workshop props maken, coaching fysieke vrijheid op podium bij
Maaike Aarts, zanglessen en cursus Duits, baslessen bij Alex Oele, cursus Kort Verhaal bij de
Schrijversvakschool, coaching gitaarcompositie bij Wiek Hijmans, stemcoaching voice-over en
opnamen, en een hoedenmaakworkshop.

Makersdagen
In 2021 hielden we in totaal 4 makersbijeenkomsten en een extra SPRUIT editie met aansluitend
een laatste makers bijeenkomst met de groep in deze samensteling.










Op 1 februari hielden we een online makersbijeenkomst. Hierin stonden we stil bij de
onzekerheid die de pandemie veroorzaakt bij de makers en hoe dat hen beïnvloedde,
bespraken we de stand van zaken rondom de toekomst van KASKO en hielden we een
brainstorm over hoe we SPRUIT konden vormgeven tijdens deze pandemie binnen de
huidige maatregelen.
Op 3 maart hielden we een tweede online bijeenkomst waarin we de contouren van
SPRUIT verder uitwerkten. Het deed iedereen goed elkaar op deze wijze te ontmoeten en
artistiek bezig te zijn met perspectief. Er werd gedeeld hoe iedereen zich voelde in deze
onrustige vaak eenzame periode en gezocht naar een artistieke vertaalslag. Het
uitgangspunt en kader om vanuit te maken werd: ‘wie ben je als je alleen bent’. Dit startpunt
zorgde voor voldoende inspiratie voor SPRUIT en de groep bruiste van ideeën.
Op 3 mei hielden we opnieuw een online bijeenkomst met een terugblik op een geslaagde
online SPRUIT editie, een update van alle makers en de stand van zaken rondom de
toekomst van KASKO.
Op 24 november hielden we een online makersbijeenkomst om met elkaar invulling te
geven aan de speciaal ingelaste uitzwaai-editie van SPRUIT. Nog een laatste maal zou de
makersgroep in deze samenstelling samenwerken en hun fascinaties en talenten met het
publiek delen.
Na deze online bijeenkomsten en periode van lockdown volgde een periode van veel live
ontmoetingen tijdens de realisatie van de diverse projecten die terug te vinden zijn in het
activiteitenverslag.
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3. Organisatie
De organisatie zag er in 2021 als volgt uit:
Directeur
Hoofd bedrijfsvoering
Marketingmedewerker

Karin Netten
Sabine Christopoulos
Martine Hoppen

0,8 fte
0,8 fte (tot 24 november 2021)
0,7 fte

In het najaar gaf ons hoofdbedrijfsvoering Sabine Christopoulos aan een nieuwe uitdaging te
hebben gevonden. We hebben in november een sollicitatieprocedures gestart voor haar opvolging,
in de tussentijd hebben Karin Netten en Marianne Hoekstra samen haar taken waargenomen.
Het vaste kantoorteam van KASKO Huis voor muziektheater bestond begin 2021 uit een directeur,
hoofd bedrijfsvoering, marketingmedewerker.
Op ZZP-basis wordt expertise aangetrokken bij Marianne Hoekstra op het gebied van
fondsenwerving en profilering. Hiermee staat het team sterk en is van vele markten thuis.
Naast de talentontwikkeling van onze makers vinden we het ook van belang dat er aandacht is
voor de deskundigheidsbevordering van het kantoorteam. In 2021 was er ruimte voor persoonlijke
ontwikkeling op het gebied van persoonlijk leiderschap.
Nog altijd maken we gebruik van productieleiders en technici op ZZP-basis, passend bij de
desbetreffende producties en projecten. Op freelance basis was het afgelopen jaar o.a. betrokken:
projectleider Jeanet Hacquebord voor de realisatie van Bruisende Buren: De Kringlopera,
technicus Koos Wolters en zijn team voor de techniek van De Kringlopera, productieleider
Annemarie Bakker bij SPRUIT en productieleider Nejet Aissa bij SPRUIT #2. De hernemingstour
van This is not a fairy tale was productioneel in handen van ons eigen hoofd bedrijfsvoering Sabine
Christopoulos.
Afgelopen jaar hebben we onze prettige kantoorruimte in Theater de Spiegel – vanwege het
thuiswerken – niet veel gebruikt. Naast ons kantoor kunnen we bij Zwolse theaters ook gebruik
maken van een repetitieruimte in de kelder of incidenteel van een foyer voor Makersdagen,
(sollicitatie)gesprekken of audities.

4. Bestuur
Het bestuur van KASKO opereert conform de acht principes zoals
vastgelegd in de Governance Code Cultuur 2019. De Governance Code
Cultuur biedt een normatief kader voor goed bestuur, adequaat toezicht
houden en een transparante verantwoording voor het gehele
besturingsproces van de organisatie (beleid, besluitvorming, uitvoering,
toezicht, verantwoording en integriteit). Het hanteren van de Code is het
volgen van gangbare standaarden voor de inrichting van goed bestuur en
toezicht in de cultuursector.
KASKO volgt de interpretatie voor het bestuur-directiemodel van de principes en aanbevelingen
van de Governance Code Cultuur. Tevens onderschrijft KASKO de ‘Code Culturele Diversiteit en
Inclusie’ en ‘Fair Practice Code’.
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Het bestuur van KASKO wordt gevormd door ten minste drie (3) personen. Bestuursleden kunnen
conform de statuten benoemd worden voor een periode van drie (3) of vier (4) jaar en
respectievelijk drie of twee keer herbenoemd worden. Het benoemingsschema van bestuurders
(rooster van aftreden) is openbaar op de website. Het bestuur selecteert zijn nieuwe bestuursleden
op basis van diversiteit en zorgt voor balans in de expertise gebieden.
Het bestuur van KASKO bestond in 2021 uit de volgende personen: Wilhelm Weitkamp (voorzitter),
Thomas Klaphake (secretaris), Inge Grimm-Ruiterkamp (penningmeester) en Mirjam Kerkdijk
(bestuurslid). De termijn van secretaris Thomas Klaphake liep in 2021 af. Eind november nam hij
afscheid. Mirjam Kerkdijk is per 1 december 2021 secretaris. In 2022 worden twee vacatures
ingevuld voor nieuwe bestuursleden. Het bestuur zet zich onbezoldigd in voor KASKO.
Ter bijdrage aan de transparantie, vergewissen van onafhankelijkheid van de bestuurders en
naleving van het overeengekomen directiereglement, publiceren we de functies en nevenfuncties
van bestuurders op de website en in het jaarverslag:
Wilhelm Weitkamp (voorzitter)
Hoofdfunctie
Docent Cultuurbeschouwing ArtEZ
Academie Art&Design Zwolle

Nevenfunctie (onbezoldigd)
Voorzitter fonds Amateurkunst gemeente
Zwolle;
Voorzitter
Stichting
Studentenpastoraat hoger onderwijs Zwolle;
Voorzitter Sectoraal Advies College
Kunstonderwijs
van
de
Vereniging
Hogescholen.

Thomas Klaphake (secretaris, tot 30 november 2021)
Hoofdfunctie
Nevenfuncties (onbezoldigd)
Directeur De Olifant sigaren / Eenhoorn
Kampen Partners; Vuur en Vlam;
koffie en thee
Deltion College: adviesraad economie.
Inge Grimm – Ruiterkamp (penningmeester)
Hoofdfunctie:
Lid College van Bestuur Hogeschool
Windesheim Zwolle en Almere

Nevenfuncties (bezoldigd):
Lid Raad van Toezicht ziekenhuis Gelderse
Vallei; Voorzitter
Raad
van
Commissarissen IW4 beheer NV; Lid Raad
van
Commissarissen
Breman
Installatiegroep;
Nevenfuncties (onbezoldigd):
Lid EBRZ (Economic Board Regio Zwolle);
Vice voorzitter ledenraad SURF; Voorzitter
Stichting Stop Malaria van Rotary Club
Midden Betuwe – Valburg; Bestuurslid
Health Valley – Oost Nederland.

Mirjam Kerkdijk (bestuurslid, secretaris per 1 december 2021)
Hoofdfunctie:
Nevenfuncties (onbezoldigd):
Directeur Financieel Advies
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting
Rabobank Midden Oost Nederland
Openbaar
Voortgezet
Onderwijs
Coevorden-Hardenberg; Lid Raad van
Advies Hogeschool Windesheim.
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Het bestuur kwam in 2021 zes keer bij elkaar (vijf keer online, een keer op kantoor) voor een
bestuursvergadering, te weten in maart, mei, juni en november.
Tijdens de bestuursvergaderingen waren namens de organisatie directeur Karin Netten en hoofd
bedrijfsvoering Sabine Christopoulos aanwezig. Zij gaven het bestuur een inhoudelijke en
financiële stand van zaken en gezamenlijk werden de lopende activiteiten en mogelijke risico’s
besproken. Tussentijds was er regelmatig contact via mail en telefoon. De voorzitter stond de
directeur bij in gesprekken met de gemeente Zwolle om de toekomst van KASKO te bespreken.
De penningmeester en de nieuwe secretaris waren betrokken bij het sollicitatieproces rondom de
werving van het nieuwe Hoofd Bedrijfsvoering van KASKO.
De penningmeester neemt jaarlijks de administratie door en accordeert de afschriften. Controle op
de naleving van de Governance Code Cultuur vindt in ieder geval plaats tijdens de jaarlijkse
evaluatie op de bestuursvergadering waarin de 8 principes en de uitwerking daarvan nogmaals
nagelopen wordt, maar ook telkens in de werkwijze tussen bestuur, directie en organisatie. Open
gesprek, vertrouwen en vastlegging in documentatie is daarbij een belangrijk element. Het bestuur
biedt extra ondersteuning, advies en netwerk aan het team van KASKO.
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Evaluatie van het KASKO bestuur over het jaar 2021
In maart 2022 heeft het bestuur van KASKO haar functioneren geëvalueerd, dit in lijn met de
governance code cultuur. De verschillende bestuursrollen, voorzitter, penningmeester en
secretaris, zijn het afgelopen jaar adequaat ingevuld, zo concluderen wij.
Het grootste deel van 2021 is het bestuur actief bezig geweest de tijdelijke voorzieningen, die de
provincie en de gemeente aan KASKO hebben toegezegd, naar aanleiding van de afwijzing van
de BIS aanvraag in 2020, om te laten zetten in meerjarige toezeggingen. Tussen de diverse
scenario’s die de revue passeerden zat overduidelijk de dreigende mogelijkheid van opheffing van
KASKO. Dat heeft gemaakt dat bestuur en directie naast de reguliere bestuursvergaderingen,
veelvuldig heeft overlegd. De dreiging van mogelijke opheffing van KASKO heeft geleid tot een
actieve lobby voor het voortbestaan. Hierbij hebben bestuur en directie gezamenlijk opgetrokken
in de verschillen overleggen bij de provincie- en gemeentebesturen, zowel op bestuurlijk- als op
ambtelijk niveau. In het najaar van 2021 heeft deze inspanning geleid tot het doel: de toezegging
van zowel de Provincie Overijssel als de Gemeente Zwolle van meerjarige substantiële financiële
ondersteuning, zodat KASKO zich weer verder kan ontwikkelen volgens haar doelstellingen.
Bestuurslid Thomas Klaphake heeft na twee termijnen vanaf het einde van 2021 afscheid
genomen. De drie overblijvende bestuursleden, Miriam Kerkdijk (secretaris), Inge Grimm
(penningmeester) en Wilhelm Weitkamp (voorzitter), zijn door de crises een goed functionerend
team geworden. Het naderende vertrek van Thomas Klaphake stimuleerde het bestuur nog meer
om strategisch na te denken over een bestuurssamenstelling die KASKO kan ondersteunen:
nieuwe bestuursleden moeten KASKO ondersteunen ter voorbereiding van de komende BIS
aanvraag, moeten KASKO helpen met een meer actief uitdragen van behaalde successen en
moeten ondersteuning bieden op het juridische vlak.
Temidden van al deze perikelen heeft het bestuur zich telkens laten leiden door de governance
code cultuur, die ook in 2022 weer uitgebreid geëvalueerd gaat worden.
Tenslotte wil het bestuur haar grote waardering uitspreken voor de directie en haar medewerkers,
die in dit zeer lastige jaar met de onzekerheid over de toekomst gecombineerd met de beperkte
wisselende mogelijkheden rondom de Coronamaatregelen, zich steeds weer vol blijft inzetten om
KASKO verder te ontwikkelen.
Maart 2022
Mirjam Kerkdijk
Inge Grimm
Wilhelm Weitkamp
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5. Financiën: toelichting op de jaarcijfers
KASKO ontving in 2021 subsidie van de gemeente Zwolle en de provincie Overijssel. Van de
provincie Overijssel was dit tot september zachte landingssubsidie en vanaf september
Versterking Maakklimaat Kunst en Cultuur. Daarnaast is er extra financiering geworven voor
producties en ontvingen we bijdragen van coproducenten.
In de jaarrekening is duidelijk te zien dat 2021 voor KASKO op meerdere fronten een onzeker jaar
was. Eind 2020, bij het opmaken van de begroting voor 2021, was nog niet bekend of er vanuit de
provincie Overijssel subsidie beschikbaar zou zijn voor KASKO voor de tweede helft van 2021. Er
is, met de kennis van zaken van dat moment, een begroting gemaakt waarin de noodzakelijke
kosten zijn opgenomen en de op dat moment bekende inkomsten voor het jaar – deze begroting
had daarmee een fors negatief begroot resultaat. Gelukkig werd halverwege het jaar duidelijk dat
er toch voor een structurele subsidie toegekend zou worden voor de periode september 2021 tot
en met december 2024. Daarmee was er weer uitzicht op een toekomst. Medio november kwam
vervolgens de toezegging van de gemeente Zwolle om de bijdrage aan KASKO te verhogen,
waardoor er nieuwe bestaanszekerheid ontstond voor de komende drie jaar. Deze onzekerheid
heeft invloed gehad op de inkomsten en de kosten van 2021.
Ook door de coronacrisis zijn er wijzigingen geweest in onze projecten. Dankzij de aankondiging
dat subsidiënten coulant zouden omgaan met de prestatieafspraken en de uiteindelijk toegekende
subsidies voor de organisatie, was het niet noodzakelijk om aanspraak te maken op regelingen uit
het financiële corona-noodpakket van de Rijksoverheid.
We sluiten 2021 af met een negatief resultaat van € 8.173. Het negatieve resultaat komt ten laste
van het eigen vermogen, dat daarmee iets daalt.
Ten opzichte van de vastgestelde begroting zijn er een aantal wijzigingen te benoemen:
 Zoals hierboven al kort benoemd zijn de inkomsten uit subsidie een stuk groter dan
begroot, dit vanwege de toezegging later in het jaar van provincie Overijssel om door te
gaan met financiering van KASKO.
 Hierdoor zijn ook de bijdragen van coproducenten en de werkzaamheden t.b.v. derden
hoger dan begroot. Daarnaast heeft het project Proeftuin Talent in Ontwikkeling in
samenwerking met het Theaterschip na verschuiving door de coronapandemie in 2020, in
2021 in aangepaste vorm toch plaats kunnen vinden.
 Door de coronapandemie is een deel van het Nieuwe Makerstraject van Tim Hammer
doorgeschoven naar 2021, hierdoor staat het tweede deel van de bijdrage van het Fonds
Podiumkunsten op dit jaar.
 De productiekosten en medewerkers producties zijn hoger dan begroot, in feite zijn alleen
de activiteiten in de eerste helft van het jaar begroot. Door de toezeggingen van provincie
Overijssel later in het jaar was het ook in het tweede half jaar toch mogelijk om activiteiten
te ondernemen.
 De filmproductie Bokser valt onder twee pijlers, #speelt en #leert, er is een volledige
productie gemaakt in samenwerking met Het Theaterschip en met inzet van jonge spelers
van Het Theaterschip. In de jaarrekening is ervoor gekozen om de kosten voor deze
productie op te nemen onder producties en niet onder educatie.
 De reiskosten zijn lager dan begroot vanwege het vele thuiswerken.
 Door de pandemie vielen er veel mogelijkheden weg om in groepen iets te maken of te
leren, er is daarom meer geld besteed aan individuele deskundigheidsbevordering.
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De accountantskosten zijn lager dan begroot. De gemeente Zwolle vraagt in de toekomst
een controleverklaring, in 2021 is hiervoor nog vrijstelling verleend.

Bestemmingsreserves
In algemene zin geldt dat KASKO voor het realiseren van producties afhankelijk is van incidentele
projectsubsidies en inkomsten uit kaartverkoop. Deze inkomsten worden op basis van ervaring
vanuit de organisatie ingeschat, maar kunnen ook tegenvallen. Met het oog op het vergroten van
de zichtbaarheid van de makers van KASKO treffen we een reservering om in ieder geval deels al
gefinancierde producties toch doorgang te laten hebben. Deze bestemmingsreserve voor een
productie is € 50.000.
Ongeacht het vertrouwen dat we hebben in de continuïteit van onze organisatie, vinden wij het
verstandig om een reservering te hebben voor opheffing van € 35.000, rekening houdend met de
lopende verplichtingen richting personeel en leveranciers.
De gemaakte reservering voor 2021 voor corporate marketing van € 5.000 is vanwege de
onzekerheid rondom het voortbestaan van KASKO niet benut en zal doorgeschoven worden naar
2022. Ook de reservering voor een mogelijke verhuizing wordt doorgeschoven naar 2022.
De reservering die gemaakt was voor kosten voor het project De Berg van de Angst van Tim
Hammer is in 2021 ingezet om het project te af te ronden.
Er is een nieuwe reservering gemaakt van € 14.000 voor reprise en afronding in 2022 van de
Bruisende Buren succesvoorstelling De Kringlopera.

6. Activiteitenoverzicht 2021
De volgende pagina’s bevatten een overzicht van al onze activiteiten in 2021, per pijler ingedeeld.
Per activiteit staan de cast en crew vermeld. Deelnemende makers van KASKO staan in kleur
uitgelicht.

KASKO #speelt
Doelstelling: Deze pijler vormt het artistieke hart van KASKO. Omdat de maker centraal staat
en muziektheater verschillende invullingen mag krijgen, bepalen we per productie de doelgroep
en zoeken we daar de juiste speellocaties bij. Insteek is een landelijk bereik te creëren en
daarmee de makers te profileren. Elke maker krijgt binnen het traject bij KASKO zowel de
gelegenheid om ten minste een kleinere en een grotere productie te maken waar hij/zij (mede)eigenaar van is. Daarnaast bieden we de makers mogelijkheid om in verschillende kleine
settingen hun signatuur te ontwikkelen.

Maakweek SPRUIT
Tijdens de jaarlijkse maakweek SPRUIT krijgen de makers van KASKO de mogelijkheid om een
week lang vrijuit te experimenteren op een bijzondere locatie in Zwolle. Dit jaar konden we gebruik
maken van een (vanwege de lockdown verder compleet leeg) Schouwburg Odeon. Tijdens twee
interactieve livestreams werd op vrijdag 26 maart het resultaat aan een enthousiast – via Zoom
aanwezig – publiek getoond.
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Dit jaar deden maar liefst elf makers mee aan SPRUIT. In verschillende samenstellingen hebben
ze deze week samengewerkt. Dit deden ze vanuit de vraag: wie ben je als je alleen bent? Tijdens
de livestream, vanaf een sfeervol aangekleed podium in de Hemminkzaal van Schouwburg Odeon,
passeerden vier verrassende performances de revue. Tussen de performances door was er volop
ruimte voor makers en publiek om met elkaar in gesprek te gaan.
Aftermovie: [link]
Enkele reacties van het publiek:
 “Te gek om te zien jongens!!! Mooi, grappig, ontroerend nu al!”
 “Supertoffe (online) editie, dank jullie wel!!”
 “Ik heb erg genoten van deze SPRUIT, het is fijn om iedereen weer te zien en te horen.
Dank jullie wel allemaal!!”
 “Raadsvergaderingen worden toch anders nu...”
 “Het lijkt me heerlijk om je zo ongeremd op Zoom te laten gaan.”
 “Bedankt, heerlijk om al dit experiment te zien.”
Cast & crew
Deelnemende makers Céline Hoex (regisseur), Eleftheria Lavdaki (kostuumontwerper), Eva Traa
(violist), Juliette Mout (scenograaf), Laurien van Rijswijk (performer), Merlijn Runia
(mezzosopraan), Renán Zelada (componist), Roel Goedhart (gitarist), Sara van Gennip (schrijver),
Tim Hammer (maker) en Wessel de Vries (schrijver) | Productieleiding Annemarie Bakker | Video
& livestream Silvian Ilgen/Lancelot Video | Techniek Wander Tabak/Zwolse theaters

Eén van de performances tijdens de online SPRUIT | foto: Silvian Ilgen

This is not a fairy tale – reprise
In de korte, zwart-komische liedcyclus This is not a fairy tale maak je aan de hand van twaalf
nieuwe liederen kennis met Stella (mezzosopraan Merlijn Runia), een jonge vrouw die totaal
gedesillusioneerd is door de sprookjes zoals zij ze kent. Want die bestaan helemaal niet. Haar
leven is volstrekt geen sprookje. Maar heeft ze eigenlijk wel een sprookje nodig om magie te
vinden? In This is not a fairy tale bezingen een zangeres, pianist en violist de magie van het leven.
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This is not a fairy tale is een coproductie van KASKO en Stichting In de Knop. De voorstelling ging
in november 2019 in première tijdens festival November Music en ging in september 2020 in
reprise, o.a. als onderdeel van de serie ‘Made in Overijssel’. Vanwege de lockdown en
theatersluiting werden de voorstellingen in Flint Amersfoort en Deventer Schouwburg verplaatst
naar 2021. In Amersfoort speelde de voorstelling twee keer, in Deventer één keer.
Cast & crew
Compositie en tekst Anne-Maartje Lemereis | Regie Kenza Koutchoukali | Vormgeving Vera
Selhorst | Installatie Rob van den Broek | Kostuum ‘the Cloud Coat’ Ruby Russell | Spel Merlijn
Runia, Eva Traa, Anne-Maartje Lemereis | Dramaturgische coaching Cecile Brommer |
Campagnebeeld Lana Duiverman, Sarafina Suransky | Met dank aan Koos Wolters en Eleftheria
Lavdaki | Coproductie KASKO & Stichting In de Knop

This is not a fairy tale | foto: Kurt van der Elst

Videopodcast De Berg van de Angst
In 2020 maakte Tim Hammer als onderdeel van zijn Nieuwe Makerstraject bij het Fonds
Podiumkunsten de voorstelling De Berg van de Angst. Omdat deze voorstelling vanwege de
lockdown niet meer in het theater gespeeld kon worden, ging Tim in het voorjaar van 2021 aan de
slag om de voorstelling om te vormen naar een videopodcast die online beschikbaar is. In een
nieuwe samenstelling van wandeling, luisteroefening, proza en poppenspel kan het publiek in haar
eigen tijd en omgeving reflecteren op leven en dood. De videopodcast [link] duurt ongeveer 40
minuten en is ook te beluisteren in het Engels en het Frans.
Op 19 en 20 juni 2021 vond de officiële lancering plaats van de videopodcast. Tijdens dit weekend
vonden twee ‘collectieve’ wandelingen plaats met achteraf een online videogesprek met Tim.
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Cast & crew
Concept en regie Tim Hammer | Theaterregie Floor van Leeuwen | Vormgeving Juliette Mout |
Kostuums Eleftheria Lavdaki | Spel Tim Hammer, Ruben Mardulier, Suze van Miltenburg en Roel
Goedhart | Techniek Edwin Smits | Artistiek advies Ulrike Quade, Hanneke de Jong, Eve
Hopkins, Karin Netten | Poppenmaker Matt Jackson | Film en montage Jonas de Witte | Audio
mix Raoul Sountken | Webdesign Marcel Klein Legtenberg | Dramaturgie (stage) Jaïr Buisman
| Tekstadvies (stage) Femke Zwiep | Filmbeeld (stage) Kimberley Everse | Productieleiding
Annemarie Bakker | Coproductie KASKO & De Nieuwe Oost, i.s.m. Ulrike Quade Company
Afronding Nieuwe Makerstraject
In 2021 rondde Tim Hammer zijn Nieuwe Makerstraject van Fonds Podiumkunsten af bij KASKO
en Ulrike Quade Company. Het traject werd gestart in 2019 en had vanwege de pandemie een
langere looptijd dan oorspronkelijk bedacht. Naast bovengenoemde videopodcast en de
theatervoorstellingen The Art of Walking (2019) en De Berg van de Angst (2020), werkte Tim
tijdens het traject aan zijn profilering als maker. KASKO ondersteunde hem in 2021 o.a. bij het
ontwikkelen van een eigen website en een werkpraktijk- en netwerkverkenning in Brussel voor zijn
verdere internationale ontwikkeling als maker. In 2021 schreef Tim een boekje over Japans
Bunraku poppenspel en de cultuurclash tussen Japan en Europa. Als sluitstuk van zijn
makerstraject presenteerde Tim het boekje ‘In de leer’ (dat in 2022 verschijnt) tijdens SPRUIT in
december. Ook de voorstelling STRIJD is gecoproduceerd door KASKO vanuit het Nieuwe
Makerstraject.

Tim Hammer tijdens SPRUIT | foto: Erik Franssen

STRIJD
Het dierenrijk zit vol met worstelende kevers, schreeuwende koala’s en wraakzuchtige
roodborstjes. Maar wat is spel en wat is strijd? Welk dier geeft ons de regels voor een eerlijk duel?
Ontdek het in STRIJD: een activerende mix van muziektheater en biologie. Tim Hammer en Mirthe
Dokter gaan op de vloer als stel de strijd met elkaar aan. Via fascinerende fauna vieren ze het
conflict. Want zonder strijd is er ook geen liefde.
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Met STRIJD bouwen Tim Hammer en Mirthe Dokter voort op de door hun gevonden inspiratie in
de gedragsbiologie. In 2017 maakten ze bij KASKO De Balts, een komische voorstelling over het
baltsgedrag die speelde op o.a. Oerol, Zwarte Cross, Noorderzon en Pop Arts Festival.
De première van STRIJD vond plaats op 9 juli 2021 tijdens het Hoogte80 Festival in Arnhem
speelde in 2021 op verschillende (buiten)festivals. Ook in 2022 wordt de voorstelling gespeeld op
festivals.
Cast & crew
Concept en spel Tim Hammer & Mirthe Dokter | Eindregie Annechien de Vocht | Coproductie
Tim Hammer en Mirthe Dokter i.s.m. Feikes Huis, KASKO en D:DNA

PocketLAB i.s.m. Orkest de Ereprijs
Het PocketLAB is een meerjarige samenwerking tussen Orkest de Ereprijs en KASKO, waarin
nieuwe vormen van muziektheater worden onderzocht en gepresenteerd aan publiek. Van 1 t/m 9
oktober vond de eerste editie van het PocketLAB plaats. Mezzosopraan en maker bij KASKO
Merlijn Runia dook in de periode daarvoor in het enorme muziekrepertoire van de Ereprijs. Met al
het verzamelde materiaal ging ze aan de slag, samen met het orkest en vormgever Juliette Mout.
De presentatie in het ACEC-gebouw in Apeldoorn was open voor publiek.
Cast & crew
Spel Merlijn Runia en Orkest de Ereprijs | Vormgeving Juliette Mout | Coproductie KASKO &
Orkest de Ereprijs

PocketLAB met Merlijn Runia en Juliette Mout | foto: Maarten Sprangh
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Maakweek SPRUIT - Afscheidseditie
Dit jaar namen we afscheid van een groot deel van onze makers. Na een meerjarig
talentontwikkelingstraject bij KASKO stromen ze uit om zelfstandig het culturele veld in te gaan en
maken plaats voor een nieuwe lichting muziektheatermakers. Voor het zover was, lieten we het
publiek nog één keer kennismaken met deze fantastische groep makers tijdens een speciale editie
van maakweek SPRUIT. Van 6 t/m 9 december gingen ze de uitdaging aan: in één week tijd
maakten ze een verrassend programma van korte scènes en performances, in het Perrontheater.
Ook hielden we een winteruitverkoop tijdens SPRUIT. Het aanwezige publiek kon snuffelen tussen
rekken en bakken vol kostuums, schoenen en rekwisieten uit gespeelde voorstellingen. Na afloop
van SPRUIT is een deel van de overgebleven stukken opgehaald door verschillende Zwolse
makers – de rest ging naar de kringloopwinkel in Zwolle-Zuid.
Het was even spannend, maar gelukkig kon deze afscheidseditie van SPRUIT doorgaan – al was
het voor een klein publiek vanwege de 1,5 meter die iedereen van elkaar moest kunnen houden.
Daarnaast konden we, anders dan andere jaren, geen route door het theater lopen maar kreeg
het publiek een vaste plek. Door de afgeroepen avondlockdown werden we tenslotte ook
genoodzaakt om het programma te verplaatsen naar de middag, met starttijden om 14.00 en 15.30
uur.
Aftermovie: [link]
Cast & crew
Deelnemende makers Céline Hoex, Eva Traa, Laurien van Rijswijk, Merlijn Runia, Renán Zelada,
Roel Goedhart, Sara van Gennip, Tim Hammer en Wessel de Vries | Productieleiding Nejet Aissa
| Vrijwilligers Bea van Dillen, Margreet Oldhoff, Marjan Penterman | Techniek Valentijn van der
Mieden

Roel Goedhart en Sara van Gennip tijdens SPRUIT | foto: Erik Franssen
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KASKO #werkt
Doelstelling: In de pijler #werkt hebben we ons in 2021 gericht op kleinschalige en regionale
activiteiten binnen én buiten de culturele sector. De makers van KASKO zijn in staat
interactiviteit en verdieping toe te voegen aan congressen, evenementen en bijeenkomsten
van organisaties, bedrijven en overheden. Het mes snijdt aan twee kanten: jonge makers leren
van de zakelijke benadering en een verdienmodel ontwikkelen, terwijl opdrachtgevers genieten
van de meerwaarde van kunst en cultuur tijdens hun evenement. Bovendien vergroten deze
activiteiten onze zichtbaarheid in Zwolle en Overijssel en brengen we middels deze activiteiten
op laagdrempelige wijze nieuwe doelgroepen in aanraking met kunst en cultuur.

Voorstelling en livestream Rosa Verwacht, Zwolse theaters
Op 20 april vond de voorstelling Rosa Verwacht, met Rosa da Silva, plaats in Schouwburg Odeon
als testevenement. Tijdens de voorstelling kreeg Rosa da Silva ‘carte blanche’ en speelde ze vier
scènes zonder enige voorbereiding. Vanuit KASKO verzorgde gitarist Roel Goedhart de muzikale
begeleiding van deze voorstelling tevens als livestream werd uitgezonden.

Livestream voor medewerkers Openbaar Ministerie
Op 22 april 2021 hield het Openbaar Ministerie een livestream met spelshow voor 350
medewerkers van het Functioneel Parket in Zwolse theaters. KASKO werd door Zwolse theaters
benaderd voor de muzikale invulling tijdens de spelshow. Tijdens de livestream verzorgden violist
Eva Traa en gitarist Roel Goedhart samen zes uiteenlopende muzikale intermezzo’s. Aan de hand
van een inhoudelijk gesprek met het OM werden deze intermezzo’s zo samengesteld dat ze
thematisch aansloten bij onderdelen van de spelshow.

Video voor het nieuwe kabinet namens Regio Zwolle
Op 20 mei 2021 stuurde Regio Zwolle een brief met video naar het aanstaande nieuwe kabinet,
waarin de onderscheidende kracht van deze regio wordt benadrukt. KASKO werd gevraagd om
de bijbehorende video te realiseren (link), met daarin een glansrol voor Sara van Gennip (die ook
de tekst schreef), muziek van componist Renán Zelada en film/montage door Lancelot Video.

Leiderschapsdag medewerkers Provincie Overijssel
Op 3 november hield de provincie Overijssel een interactieve leiderschapsdag voor 55
medewerkers in Schouwburg Odeon. KASKO is via Zwolse theaters benaderd om tijdens deze
dag de dagafsluiting te verzorgen. Schrijver en performer Sara van Gennip liep de hele dag mee
met het programma, en presenteerde aan het einde van de dag een ‘oogst van de dag’, met
muzikale begeleiding van violist Eva Traa.
Reactie provincie Overijssel:
“Sara en Eva waren een echt hoogtepunt! Sara heeft mijn verwachtingen ver overtroffen
in haar samenvatting, spot-on, en de muzikale begeleiding van Eva was subliem. Ik ben
heel blij dat we voor deze vorm hebben gekozen, veel dank voor je flexibiliteit en
meedenken.”
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Soft opening ANNO Museum in de maak
Door ANNO Museum in de Maak werden we gevraagd
een koorstuk te schrijven voor de ‘soft opening’ voor
genodigden op 18 november, bedoeld als sneak
preview van het museum. Last minute werd het live
evenement omgevormd naar een livestream. Hierin
leidde KASKO-maker Laurien van Rijswijk de kijkers
als gids rond in het museum in aanbouw. Voor de
performance van het – voor de gelegenheid
samengestelde – koor o.l.v. Eugène van Boheemen
was nog altijd een mooie rol weggelegd. Verschillende
andere makers werkten mee aan het stuk: Wessel de
Vries schreef het libretto, Renán Zelada componeerde
de koormuziek, Eleftheria Lavdaki verzorgde de
styling en Céline Hoex regisseerde het geheel.

Laurien van Rijswijk en koor tijdens de
ANNO livestream

Videoboodschap Sara van Gennip en Peter Snijders, Regio Zwolle
We mochten in opdracht van Regio Zwolle een mooie videoboodschap [link] brengen aan de
genodigden van de Regio Zwolle Dag die niet door kon gaan in november. Samen met
regiovoorzitter en burgermeester Peter Snijders bracht KASKO-schrijver Sara van Gennip het
verhaal van Regio Zwolle vanuit een leeg theater De Tamboer in Hoogeveen. Deze boodschap
werd voorafgegaan door een hermontage van de Regio Zwolle-video die we in mei van dit jaar
maakten. Met muziek van componist Renán Zelada en camerawerk door Lancelot Video.

Sara van Gennip tijdens opnames videoboodschap Regio Zwolle

21

KASKO #leert
Doelstelling: KASKO vindt het van belang dat jongeren zo vroeg mogelijk in aanraking komen
met kunst en cultuur. De jonge makers van KASKO fungeren hierin als coach en inspirerend
voorbeeld. Daarbij kunnen onze makers ontdekken of het werken met deze doelgroep bij ze
past en ontwikkelen ze hun begeleidende en communicatieve vaardigheden. KASKO laat de
makers daarnaast ook werken met studenten uit het kunstvakonderwijs. In september 2019
sloten we, na verschillende eerdere projecten, een convenant met het ArtEZ Conservatorium.
De overtuiging hierbij is dat het waardevol is om kunstvakstudenten al tijdens de opleiding de
blik naar buiten te laten richten en daarmee hun vakkennis te verdiepen. Bovendien geeft het
ons de kans vroegtijdig talent te scouten als potentiële makers van KASKO.

Coaching Zwolse makers tijdens residentie Werkplaats Zwolse theaters
Vanuit Werkplaats Zwolse theaters (onderdeel Hybride Productiehuis) krijgen jonge makers uit de
regio de kans om korte residenties aan te gaan in Werkplaats Odeon. In januari was de beurt aan
de Zwolse makers van Het Trojaanse Kalf. Vanuit KASKO waren er twee makers als coach bij de
residentie betrokken: Laurien van Rijswijk als autodidact op het gebied van zang en Merlijn Runia
voor stem en zang techniek.
Deelnemende makers:
Laurien van Rijswijk (actrice) en Merlijn Runia (mezzosopraan)

Masterstudent ArtEZ voorzien van kostuums bij residentie Het Langhuis
Het Langhuis in Zwolle stelde haar kunstruimte in het voorjaar van 2021 beschikbaar voor artistin-residence en ArtEZ-masterstudent klassieke muziek Álvaro Muñoz Perera. Vanuit KASKO was
kostuumontwerper Eleftheria Lavdaki betrokken bij de residentie: zij maakte de kostuums voor zijn
afstudeerperformance.
Deelnemende makers:
Eleftheria Lavdaki (kostuumontwerper)

ArtEZ Skillslab (schooljaar 2020-2021)
In 2020 is KASKO samen met ArtEZ gestart met het jaarlijkse Skillslab: een reeks lessen voor
tweede- en derdejaars studenten klassieke muziek aan het Conservatorium, ter voorbereiding van
hun jaarlijkse projectweek. Ook in 2021 begeleidden drie makers vanuit hun expertise de
studenten om hun plek en meerwaarde als klassiek musicus in de samenleving te ontdekken, te
onderschrijven en in te nemen. Céline Hoex, Merlijn Runia en Wessel de Vries gingen samen met
de studenten aan de slag met de vraag ‘wat kunnen we als klassieke musici betekenen voor de
maatschappij?’. Door de coronamaatregelen vonden de lessen, coaching en projectweek van
Skillslab deels online plaats.
Deelnemende makers:
Céline Hoex (regisseur), Merlijn Runia (mezzosopraan) en Wessel de Vries (schrijver)

Bokser - de film
Na het succes van de pilot-jongerenvoorstelling Storm in mijn hoofd in 2018 en 2019, volgde in
2021 de nieuwe productie Bokser – wederom een coproductie van KASKO en Het Theaterschip.
Wat in eerste instantie een theatervoorstelling zou worden, werd vanwege de coronarestricties
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omgevormd tot een film. Bokser de film werd in de meivakantie opgenomen in de leegstaande
hallen van drukkerij Roto Smeets in Deventer. Op 25 juni beleefde de film zijn première, waarna
op 26 en 27 juni nog vier vertoningen voor publiek volgden. De bedoeling was om de film in het
schooljaar 2021-2022 te vertonen op middelbare scholen, maar i.v.m. corona is dit vooralsnog
lastig gebleken.
Cast & crew
Regie Céline Hoex | Tekst Wessel de Vries | Compositie Renán Zelada | Muziek Joost Visser en
Marinka Kluiver (stage) | Kostuums Eleftheria Lavdaki | Scènografie Juliette Mout | Spel Laurien
van Rijswijk, Tomm Velthuis en jongeren van het Theaterschip | Coproductie KASKO en het
Theaterschip

Céline Hoex tijdens de repetities voor Bokser de film (foto: Het Theaterschip)

FlitsOpera
Na een succesvolle pilot van de OperaXpress tijdens het Oranjewoud Festival in 2019, kon een
tweede editie in 2020 niet uitblijven. In 2020 werd het festival helaas geannuleerd, maar in 2021
was het eindelijk zover. Met een nieuwe naam: FlitsOpera. Samen met theaterdocent Catrien van
der Molen begeleidden componist Anne-Maartje Lemereis en mezzosopraan Merlijn Runia de
jonge deelnemers (8 t/m 13 jaar) bij het maken en opvoeren van een eigen miniopera in twee uur
tijd.
Deelnemende makers
Anne-Maartje Lemereis (componist en pianist) & Merlijn Runia (mezzosopraan)

Muziektheaterlab Nieuw Geluid
KASKO, De Nieuwe Oost, Theater Sonnevanck en ArtEZ Muziektheater hebben de handen
ineengeslagen in het jaarlijks terugkerende muziektheaterlab ‘Nieuw Geluid’. In dit lab kunnen
makers experimenteren met spannende muzikale concepten voor een jong publiek. KASKO draagt
hierin bij met begeleiding en coaching.
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Van 15 t/m 26 november waren
regisseur Noufri Bachdim, componist
Setareh Nafisi, poppenmaker Matt
Jackson en negen derdejaars
studenten van de opleiding ArtEZ
Muziektheater in residentie bij
Theater Sonnevanck.
Tijdens deze eerste editie van ‘Nieuw
Geluid’
onderzochten
ze
muziektheater voor een 2+ doelgroep.
Daarbij lag de focus op de vraag waar
de grens ligt tussen een levenloos
object en een levend wezen en de rol
van geluid, muziek en ademhaling
hierin. Op vrijdag 26 november werd
een mooie proeve gespeeld voor het
jonge publiek.

Presentatie eerste editie PocketLAB

Lessenreeks muziektheater Deltion College
In november gaf regisseur Céline Hoex een lessenreeks aan eerstejaars studenten Artiest aan het
Deltion College in Zwolle. In vier lessen werd kennisgemaakt met verschillende vormen van
muziektheater, en werden er vanuit de theorie verschillende scènes gemaakt en gepresenteerd.
Deze lessenreeks over muziektheater is onderdeel van een grotere serie gastlessen, opgezet door
Theatergroep De Jonge Honden. Hierin geven professionele (theater)makers les vanuit
verschillende disciplines en thema’s.
Deelnemende makers:
Céline Hoex (regisseur)

ArtEZ project ‘Music and Illustration’ (schooljaar 2021-2022)
Gedurende het hele schooljaar werken studenten van het ArtEZ Conservatorium Zwolle en ArtEZ
Illustration Design o.l.v. verschillende coaches (waaronder een drie makers van KASKO) samen
aan een sociaal maatschappelijk project. De studenten kiezen zelf een doelgroep en uitgangspunt.
Ze onderzoeken zo hun meerwaarde als musicus en designer binnen de samenleving, en hoe het
project van meerwaarde kan zijn voor hun gekozen doelgroep. Het project is een samenwerking
tussen het Conservatorium Zwolle, Illustration Desing ArtEZ en KASKO.
Deelnemende makers:
Merlijn Runia (mezzosopraan), Céline Hoex (regisseur) en Eva Traa (violist)

KASKO als stageplaats
Daar waar mogelijk biedt KASKO graag stageplekken aan jonge talenten aan. In de eerste helft
van 2021 hebben in 2 stagiaires meegewerkt binnen projecten en producties. In de Bokser de film
werkte Marinka Kluiver, studente aan het ArtEZ Conservatorium Zwolle, mee als muzikant en
speler. Zwolse maker (en oud-studente aan het ArtEZ Conservatorium) Patricia Swart liep via de
Stadkamer stage als muzikaal assistent, componist en performer. Studente klassieke zang aan
het ArtEZ Conservatorium Nardi Thonen zong mee in het koor bij de soft opening van ANNO en
zal in 2022 haar werkveldstage vervolgen bij KASKO.
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KASKO #verbindt
Doelstelling: KASKO maakt projecten die ingebed zijn in het gevoel van gemeenschapszin.
We zien voor onszelf als professionele instelling met toptalenten een rol als inspirator en
leermeester van niet-professionals. Regelmatig is onze #verbindt-doelstelling ook terug te
vinden in projecten die vallen onder de pijlers #leert en #speelt. We werken sinds 2015 aan het
project Bruisende Buren, in de wijk Zwolle-Zuid. De gemeente Zwolle heeft ons gevraagd of
we in deze wijk kunnen bijdragen aan de sociale cohesie. Dit is uitgegroeid van een eenmalig
project tot een terugkerend fenomeen. Jaarlijks organiseren we een buurtactiviteit en tenminste
elke twee jaar realiseren we een bijzondere productie samen met de bewoners van de wijk.

Bruisende Buren: De Kringlopera
Na het succes van de muzikale theaterroute Requiem voor de IJsselcentrale in de zomer van
2019, kwam het wijkproject Bruisende Buren weer in actie in Zwolle-Zuid. Dit keer bundelde
Bruisende Buren haar krachten met Stichting Kringloop Zwolle in de voorstelling De Kringlopera,
die gespeeld werd in juni 2021.
De Kringlopera is een muziektheatrale
ontdekkingsreis
door
de
kringloopwinkel van Zwolle-Zuid en
haar verhalen. 59 enthousiaste
wijkbewoners speelden mee of hielpen
mee als vrijwilliger achter de
schermen,
waarbij
ze
werden
ondersteund
door
professionele
spelers en makers van KASKO.
Vanwege de coronarestricties was er
beperkt ruimte voor publiek, waardoor
alle rondes binnen één dag vol zaten.
In totaal konden bijna 250 mensen De
Kringlopera bewonderen.

Scène bij de containers van de kringloopwinkel | foto: Erik
Franssen

Dit leverde enthousiaste reacties van bezoekers op:






“Deze opera heeft mij op een ludieke manier inzicht gegeven hoe het proces van de
kringloop verloopt. Een mooi en leerzaam optreden.”
“Oerol op Terschelling ging niet door dit jaar, maar wij zijn trots om te mogen genieten op
dit niveau in Zwolle”
“Een originele en verassende voorstelling op nog geen 10 minuten fietsafstand.
Professionals en amateurs die er gezamenlijk een geweldige voorstelling van maken. Nog
een paar dagen ervan nagenoten.”
“Mooi, dat zoveel mensen, met acteer- en zonder acteer ervaring zo'n leuke, verrassende
en leerzame voorstelling neer hebben gezet.”

Cast & crew
Regie Céline Hoex | Muziek en compositie Anne-Maartje Lemereis | Tekst Wessel de Vries |
Kostuums Eleftheria Lavdaki | Projectleiding Jeanet Hacquebord | Muzikaal assistent (stage)
Patricia Swart | Techniek Koos Wolters | Spel Merlijn Runia, band Less is More, koor Gioia,
bewoners Zwolle-Zuid | Met dank aan Stichting Kringloop Zwolle, alle deelnemers en vrijwilligers.
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7. Publiciteit
De producties en projecten van KASKO in 2021 waren zoals altijd inhoudelijk weer zeer divers.
Van een community-art project in een Zwolse kringloopwinkel tot experimentele
muziektheaterlabs, van filmopnames en een livestream tot spelen voor live publiek, en van
hedendaags muziektheater tot een klassieke liedcyclus. Ondanks de beperkende
coronamaatregelen, verplaatsingen en annuleringen hebben we zo verschillende types kunst- en
cultuurliefhebbers kunnen bereiken en mensen kennis laten maken met het werk van onze nieuwe
generatie muziektheatermakers.

Publiek
Omdat KASKO de tickets van #speelt-voorstellingen doorgaans via de verschillende speelplekken
verkoopt, beschikken wij over weinig tot geen informatie over onze bezoekers. Dit maakt het lastig
om te achterhalen wie onze bezoekers zijn, hoe ze op de hoogte waren van onze producties en of
er herhaalbezoekers zijn. Daarnaast zijn al onze voorstellingen nieuwe producties, spelen we
verspreid door het hele land en bewegen de verschillende projecten en producties over de gehele
breedte van het muziektheatergenre. Om die reden is het noodzakelijk om voor iedere productie
weer opnieuw de juiste doelgroepen te bepalen. Hiervoor werken we altijd samen met marketeers
van de verschillende speellocaties: zij kennen hun (vaak lokale) publiek immers het beste.
Los van de specifieke doelgroepen van de verschillende producties blijft de doelstelling van ons
publieksbeleid hetzelfde: we willen een divers en nieuwsgierig publiek aanspreken, dat zich
uitgedaagd voelt om door onze voorstellingen betrokkenheid te tonen bij de samenleving om hen
heen en bij de muziektheatertalenten van nu. Per pijler verschilt deze doelgroep, maar soms zal
er enige overlap zijn. Grofweg is de volgende indeling te maken:





#speelt: muziektheaterbezoekers door het hele land;
#werkt: ondernemers en overheidsinstanties in regio Zwolle;
#verbindt: amateur kunstbeoefenaars en lokale bewoners;
#leert: middelbare schol(ier)en in de provincie Overijssel en Gelderland en studenten aan
kunstvakopleidingen.

Het aanwezige publiek bij onze voorstellingen door het hele land proberen we ook te interesseren
voor andere KASKO activiteiten. Via de gratis programmaboekjes attenderen we bezoekers op de
mogelijkheid zich te abonneren op onze maandelijkse nieuwsbrief en om Huisgenoot
(ambassadeur) van KASKO te worden.
In 2021 hebben we bij een aantal producties voor het eerst de kaartverkoop in eigen hand
gehouden: zowel bij beide SPRUIT-edities als bij De Kringlopera. Bij deze producties werkten we
met gratis kaarten en een vrijwillige donatie achteraf, dus was hier geen uitgebreid
kaartverkoopsysteem nodig. Het betekende meer werk voor KASKO, maar leverde ook informatie
over ons publiek op en zorgde dat we niet afhankelijk waren van een derde partij (en dus sneller
konden schakelen indien nodig). Daarnaast konden we bezoekers na afloop zelf benaderen met
een enquête.
Uit de enquête onder bezoekers van De Kringlopera bleek dat het overgrote deel van bezoekers
woonachtig is in Zwolle-Zuid of andere Zwolse wijken. Van deze laatste groep gaf het grootste
deel wel aan een relatie met Zwolle-Zuid te hebben door bijv. familie, vrienden of vereniging. Een
kwart van de respondenten bezocht al eerder een Bruisende Buren-activiteit, maar het overgrote
gedeelte (75%) nog nooit. De meeste respondenten wisten van De Kringlopera via
26

buren/vrienden/familie, via de kringloopwinkel of via deelnemers van de voorstelling. Omdat we de
kaartverkoop in dit geval in eigen hand hebben gehouden, kunnen we eerdere bezoekers in de
toekomst gemakkelijk attenderen op nieuwe Bruisende Buren voorstellingen.

Publiek tijdens de slotscène van De Kringlopera | foto: Erik Franssen

We blijven in de toekomst per project bekijken of we zelf kaartverkoop doen, of dat een
ticketsysteem noodzakelijk is. In dit laatste geval is het vele malen handiger de kaartverkoop bij
een externe partij (bijvoorbeeld Zwolse theaters) onder te brengen.
We hebben dit jaar wederom enkele randprogrammering activiteiten georganiseerd, in de vorm
van inleidingen en nagesprekken (bij o.a. This is not a fairy tale en SPRUIT). Wij geloven dat dit
soort interactieve activiteiten sterk bijdraagt aan een intensievere relatie tussen zowel KASKO als
makers met het publiek en het begrip en de waardering van voorstellingen.

Online marketing
Net als 2020 was 2021 een jaar waarin het lastig was om ver vooruit te plannen, zeker ook op het
gebied van marketing en publiciteit. Omdat het steeds lang onzeker bleef of voorstellingen binnen
de constant veranderende coronamaatregelen door konden gaan, betekende dat snel schakelen
en veel last minute werken. Hierdoor was online marketing voor ons dé manier om (potentieel)
publiek te bereiken, in plaats van middelen als drukwerk en verspreidingsrondes. Ook merkten we
dat bij theaters de focus anders lag: namelijk bij verplaatsingen, annuleringen en ‘op de been
blijven’ in plaats van dat er tijd was voor extra publiciteitsacties t.b.v. voorstellingen.
Met minder lopende projecten in 2021 was er de noodzaak om op een andere manier zichtbaar te
blijven bij het publiek. Dit bood ons ruimte om meer te focussen op de corporate marketing van
KASKO. Hierbij is vooral ingezet op contentmarketing en extra zichtbaarheid van de makers. Zo
startten we de rubriek “Hoe gaat het nu met…?”, een serie interviews waarin oud-makers
terugblikken op hun tijd bij KASKO en delen waar ze nu mee bezig zijn. Oud-makers Mart van
Berckel, Doriene Marselje en Antonis Pratsinakis werkten hier aan mee, en we willen deze serie
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ook de komende jaren regelmatig terug laten komen. Daarnaast deelden we ook verscheidene
tips over het werk van onze makers buiten KASKO. Hierbij was wel altijd de insteek: kwaliteit boven
kwantiteit, met het streven om wekelijks minimaal één bericht te delen op onze social media
kanalen.
Daarnaast vinden we het als professionele organisatie (bewegend) beeldmateriaal van hoge
kwaliteit naar buiten te brengen. Hiervoor werken we samen met onze vaste videograaf Silvian
Ilgen (Lancelot Video). Het afgelopen jaar maakten we in totaal zes nieuwe video’s die online
gedeeld zijn:
- Aftermovie online SPRUIT [link] (totaal 210 views)
- Performance Sara van Gennip & Tim Hammer – online SPRUIT [link] (totaal 247 views)
- Teaser STRIJD [link] (totaal 713 views)
- Aftermovie De Kringlopera [link] (totaal 1.344 views)
- Aftermovie SPRUIT #2 [link] (totaal 247 views)
- KASKO zwaait uit – showreel uitstromende makers [link] (totaal 312 views)
Social media
In 2021 is het Facebook account van KASKO gegroeid van 1393 naar 1421 volgers. In totaal
hebben we 28.217 mensen bereikt met onze berichten, verhalen en advertenties via Facebook.
Facebook is voor KASKO het meestgebruikte sociale medium, samen met Instagram. Het
Instagram account is gegroeid van 902 naar 1.001 volgers. Omdat Twitter voornamelijk wordt
gebruikt door journalisten en media, kiezen we ervoor hier alleen belangrijk nieuws en vacatures
te delen en het dus minder frequent in te zetten. Het aantal volgers op dit kanaal bleef dan ook
nagenoeg hetzelfde met 679 volgers. Om berichten in ons zakelijke netwerk te verspreiden zijn we
LinkedIn bewuster gaan inzetten, met name voor corporate en #werkt-gerelateerde content. Dit
resulteerde in een groei van 163 naar 190 volgers.
E-mailmarketing
E-mailmarketing bleef ook in 2021 een belangrijk onderdeel van de marketingcommunicatiestrategie van KASKO. E-mail is één van de meest krachtige middelen omdat we hiermee onze
eigen achterban bereiken en waardoor de conversie vele malen hoger ligt dan bij andere middelen.
In 2021 verstuurden we 9 digitale nieuwsbrieven. Dit jaar schreven 75 nieuwe mensen zich in voor
onze nieuwsbrief. Het gemiddelde openingspercentage van onze e-mailcampagnes was 38%, wat
gemiddeld is voor de sector.
Website en Google Ads
Omdat onze website in 2020 volledig vernieuwd is, hebben we in 2021 weinig hieraan hoeven
doen. Wel werd het tijd voor een nieuwe website voor Bruisende Buren. Samen met onze vaste
leverancier Viesrood hebben we de projectwebsite www.bruisendeburen.nl ontwikkeld. In de
huisstijl van KASKO voor de herkenbaarheid, maar volledig aan het Bruisende Buren project
gewijd. Met informatie over de voorstellingen, maar ook een pagina waarop gemakkelijk informatie
voor deelnemers geplaatst kon worden. Dit bleek bij de voorbereidingen van De Kringlopera gelijk
een succes: de website werd tijdens het hele project goed bezocht. Dagelijks tientallen bezoekers,
met pieken direct na de mailings die de deelnemers en belangstellenden regelmatig kregen. Naast
de homepage werden vooral de nieuwsberichten, deelnemers-pagina, de aanmeldpagina en
online verhalenbus goed bekeken.
In 2021 hebben we ons jaarcontract met extern bureau INTK verlengd. Sinds 2017 werken we op
het gebied van Google Ads met hen samen. Zij zetten vanuit het Google Grants budget (Google
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biedt aan non-profitorganisaties de mogelijkheid om gratis te adverteren via Google Ads ter waarde
van een bedrag van maximaal $10,000 per maand) verschillende online advertentiecampagnes
op voor onze projecten en producties. INTK beheert en onderhoudt de campagnes, met input van
KASKO.
Mede door deze samenwerking is onze website in 2021 in totaal 22.182 keer bezocht. Ten
opzichte van 2020 is het aantal websitebezoeken gestegen met 21%, een ontwikkeling waar we
erg tevreden over zijn. In 2021 blijven we samen met Viesrood en INTK werken aan het
optimaliseren van onze website.

8. Aantal bezoekers en deelnemers 2021
In onderstaande tabel zijn de bezoekers- en deelnemersaantallen van 2021, per project, te vinden.
Vanwege de coronamaatregelen die het grootste deel van 2021 golden, waren er (naast veel
annuleringen en verplaatsingen) ook beperkingen in het maximum aantal bezoekers in
theaterzalen. Hierdoor was het aantal bezoekers deelnemers helaas vele malen lager dan een
regulier jaar. Er is per project en productie een onderscheid gemaakt tussen bezoekers (passief)
en deelnemers (actief). Vrijwilligers vallen ook onder de deelnemers.
Aantal
deelnemers

Aantal
bezoekers

Activiteit

Pijler

SPRUIT (online editie)

#speelt

-

78

SPRUIT (afscheidseditie)

#speelt

3

40

This is not a fairy tale

#speelt

-

89

FlitsOpera

#leert

11

50

Videopodcast De Berg van de Angst

#speelt

-

1.225

PocketLAB

#speelt

15

29

Nieuw Geluid

#leert

12

33

Bokser - de film

#leert

23

250

STRIJD

#speelt

-

695

Bruisende Buren: De Kringlopera

#verbindt

103

241

#leert (ArtEZ e.a.)

#leert

114

-

#werkt opdrachten

#werkt

17

3.367

Randprogrammering

overig

30

222

328

6.319

Totaal
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