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1 INLEIDING WILDpaRK 2019
2019 was het eerste jaar dat Wildpark, na de opstart met Parktheater, op eigen benen stond. Het was een
jaar waarin Wildpark niet langer een vervolg was op Hetpaarddatvliegt, maar een eigen koers bepaalde.
Een jaar van ateliers en producties voor en met kinderen en jongeren, een maakplaats voor jonge makers,
ruimte voor experiment van gevestigde makers, een masterclass, samenwerkingen met een wijk, met CKE
en de Weekendschool. En een jaar waarin Wildpark genomineerd werd voor de Cultuurprijs.
In 2019 bereikte Wildpark 4166 toeschouwers met 66 voorstellingen. Dat is bijna 1400 meer dan in 2018.
Het aanbod bestond uit 8 producties waarvan:
3 nieuwe eigen producties, waarvan 1 nieuwe productie gespeeld door jongeren en 1 productie met
kinderen. 2 producties van jonge makers. 2 reprises, waarvan 1 tour voor primair onderwijs en 1 gespeeld
door jongeren voor het voortgezet onderwijs. 1 regiestage.
4 producties maakten we samen met coproducenten (Bureau Pees, ThinkX, Weekendschool en CKE).
We ontmoetten 680 kinderen en jongeren tijdens workshops in het onderwijs.
We werkten met 126 kinderen en jongeren in onze Ateliers Weiland en Jong wild.
Met deze resultaten voldoen we aan de prestatie-eisen zoals beloofd in het activiteitenplan. Het aantal
coproducties is groter omdat we een aantal keren ingespeeld hebben op een vraag uit de stad. Verder is er
1 voorstelling overgeheveld van 2018 naar 2019, maar ook 1 van 2019 (een buitenvoorstelling van Luka
Kooijmans) naar 2020. Die wordt i.v.m. de Corona crisis nu verplaatst naar 2021, wat voor een
buitenvoorstelling best goed uitkomt.
We gingen naast de bestaande samenwerkingen met Parktheater en Pand P ook nieuwe samenwerkingen
aan: met de Academie voor Theater in Tilburg, met Theater na de Dam en The Dutch Filmers Academy.
De financieringsmix bestaat uit eigen inkomsten (uitkoop, deelname Weiland), subsidies (jaarlijkse
structurele bijdrage Gemeente Eindhoven), en bijdragen van derden (bijv. aanvragen andere fondsen en
samenwerking met Pand P en Parktheater). Eigen inkomsten zijn gewaarborgd door deels vraaggericht te
gaan werken. Workshops voor scholen - van Maerlant (VO), en 4 basisscholen in Eindhoven - en opdrachten
van andere (culturele) instellingen (Parktheater, CKE, Weekendschool)
Het uitzetten van voorstellingen in den lande is opgepakt door Buro Bannink in Rotterdam en bij Kunstloc is
in 2020 een aanvraag gedaan worden voor impulsgelden voor professionalisering, waar in 2019 een
aanloop voor gedaan is in de vorm van een Kennisvoucher. Onder andere Marieke Simons (voorheen oa.
werkzaam bij Artemis/Playback/Matzer) heeft een strategische koers met ons uitgezet ten behoeve van de
professionalisering van Wildpark.
Juryrapport cultuurprijs van Eindhoven 2019
Wildpark, onder leiding van Annemiek Nienhuis, heeft als doel creativiteit stimuleren bij kinderen en
jongeren. Zij is van mening dat kinderen al op vroege leeftijd in een keurslijf worden geduwd. Zelfs als je als
jongere je passie najaagt door een creatief beroep te kiezen wordt daar soms negatief op gereageerd,
Prestatie lijkt voorop te staan. Wildpark geeft kinderen de vrijheid om zich (creatief) uit te spreken. Dit doet
Wildpark door middel van theater in allerlei verschillende vormen aan kinderen en jongeren aan te bieden.
Je kunt meedoen als deelnemer maar ook als kijker laat Wildpark je theater ervaren door te kijken en het te
bespreken. De passie en het doel van Annemiek dat ze al jaren nastreeft waren tijdens ons gesprek met
haar extreem voelbaar. De enige man in ons midden van de jury werd zelfs bijna tot tranen geroerd. Voor
Wildpark geldt dat zij op zoek zijn naar een vaste plek, een plek waar ze verder kunnen uitbouwen aan de
hand van de nieuwe missie en visie die ze nu aan het herformuleren zijn. De jury is van mening dat
Eindhoven een dergelijk initiatief van theater enorm moet koesteren.
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2 VOORSTELLINGEN 2019
Missie
Wildpark is een plek voor podiumkunsten voor alle kinderen en jongeren. Een park in de stad, waar je
binnen veilige grenzen kunt spelen, op avontuur kunt gaan, onderzoeken, verdwalen, verstoppertje spelen.
Waar je bang mag zijn, jezelf kwijt kunt raken, maar ook de weg vragen en jezelf weer hervinden. Je kunt
meedoen, maar ook als publiek vanaf een bankje kijken wat er gebeurt en er iets van vinden. Wildpark
maakt theater mét en vóór jongeren en kinderen en is een plek waar zij publiekelijk opgroeien onder
leiding van professionele makers. En waar voorstellingen gemaakt worden die de weg vrij maken maar ook
een schop onder de kont geven om in beweging te komen.
De theatermakers zijn het kloppende hart van Wildpark. Zij zijn de bezielers. Ze werken vanuit een grote
behoefte de mensen in de veranderende wereld te onderzoeken, te bevragen en een podium te geven. Het
eigen werk, dat wil zeggen van de vaste makers van Wildpark Annemiek Nienhuis, Lenneke Maas en Fleur
van Vegchel, zal altijd gaan over de wereld waarin wij leven.
2.1 EIGEN WERK:
EEN ONGELOFELIJK BELANGRIJK EN WAARGEBEURD VERHAAL OVER GELUK ENZO (9+)
Als de juffrouw aan de klas vraagt wat ze willen worden als
ze later groot zijn, zegt Eric: ‘Gelukkig.’ Maar wat is
‘gelukkig’ eigenlijk en hoe word je dat? Eric vindt zijn
antwoorden niet thuis, niet op school, en niet op de
universiteit. Na de diploma-uitreiking volgt hij zijn
nieuwsgierigheid en beleeft een groot avontuur vol pieken
en dalen, een spraakmakende ervaringen en belangrijke
inzichten.
Tekst en regie Annemiek Nienhuis
Spel Eric Mijnster
Animatie Beeldentemmers
Een ongelofelijk belangrijk en waargebeurd verhaal over geluk enzo is een theater-spreekbeurt over
intrinsieke motivatie gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Eric Mijnster die 650 kilometer
fietste over 14 bergtoppen, de Route des Grandes Alpes, in 36 uur zonder te slapen. Annemiek
Nienhuis ontmoette Eric via een van de kinderen van weiland, Vlinder Delabrassine. Eric was
samenwerker bij DOE (Democratisch onderwijs Eindhoven) en Vlinder kende zijn verhaal. Na een
presentatie van Weiland bracht ze ons bij elkaar. ‘Jullie moeten samen iets maken’, zei ze, en liet ons
onhandig staan tegenover elkaar. Eric had een documentaire laten maken van zijn verhaal, een boek
geschreven en hield lezingen voor bedrijven en scholen. Het bleek een verhaal dat belangrijk was om
te vertellen, maar dan in een vorm die kinderen en jongeren meeneemt in het verhaal, want dat is de
kracht van het theater. Eric Mijnster is geen acteur maar eerder een levenskunstenaar die door deze
theatrale spreekbeurt aan jonge mensen tussen de 9 en 18 jaar zijn verhaal vertelt om hen te
inspireren hun eigen weg te gaan. Ongeacht.
SPEELLIJST

BEZOEKERS

01/09
24/09
27/09
28/09
29/09
30/09

80
21
95
91
102
38

Parktheater
Pand P EHV SV PO
Pand P EHV
Pand P EHV
Pand P EHV
Pand P EHV

Totaal speelbeurten 6

totaal bezoekers 427
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Deze productie zal landelijk toeren via Buro Bannink in 2020/2021 en is opgenomen in het aanbod
Kunstmenu van Cultuurstation voor 2020/2021.
“Annemiek Nienhuis, artistiek leider van Wildpark, zag theaterstof in het Maarten van der Weijdenachtige verhaal. Eric Mijnster brengt ‘Een ongelofelijk belangrijk en waargebeurd verhaal over geluk
enzo’ met overtuiging en veel contact met de kinderen in de zaal. Nienhuis en Mijnster zetten een
aantrekkelijke TED-talk-achtige performance op de vloer, met een achterdoek dat de mogelijkheid
geeft van projecties van heldhaftige en inspirerende foto’s en een grafische verbeelding van de
fietstocht.”
(Theaterkrant)
2.2 REPRISE:
ANNE, 10 JAAR WIL GRAAG OPGEHAALD WORDEN. (8+)
“Anne, ga jij maar eens goed nadenken over wat je hebt
gedaan!”
Er is iets ergs gebeurd. Waarschijnlijk. Anne denkt na.
Koppie erbij. De denktank aan het werk zetten. Maar
waar moet je dan beginnen?
In deze voorstelling neemt Anne je mee op
ontdekkingstocht. Een zoektocht naar identiteit. Naar
waar je thuishoort. Omdat je erbij wilt horen, maar
eigenlijk juist ook helemaal niet. Een bijna echt
waargebeurd verhaal. Over de dikke kans dat je vader je
echte vader niet is.
Regie Annemiek Nienhuis
Tekst Glenn Markesteijn
Spel Anne van der Steen
Deze productie ging in première in 2018 en is ontstaan uit een samenwerking tussen Annemiek
Nienhuis en jonge maker en speler Anne van der Steen. Anne van der Steen, afgestudeerd aan de
Academie voor Theater, werd naar aanleiding van deze productie bij Wildpark opgepikt door het
thinkX project van Parktheater en gedurende 3 jaar met Wildpark als coproducent en met
inhoudelijke begeleiding van Annemiek Nienhuis, ondersteund in haar ontwikkeling,
“Puntige en met een ijzersterke timing waarbij het lachen om dat meisje subtiel plaatsmaakt voor
meeleven en voelen; alsof je zelf Anne bent geworden. ‘Anne’ is jeugdtheater zoals je het als kind,
jongere en volwassene graag ziet, omdat je met meer bagage naar huis gaat. “
(AD)
SPEELLIJST

BEZOEKERS

21/01 de Kom Nieuwegein
2 x april Pand P
2 x mei PandP
5/10. Walhalla Rotterdam
25/10 Hofplein Rotterdam
29/12 nwe Vorst Tilburg

50
200
200
80
50
70

totaal 8 speelbeurten

totaal 650 bezoekers
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2.3 REPRISE:
WIJ ZIJN ALLEMAAL 15 MAAR WE HEBBEN ONTZETTEND VEEL ZIN OM 16 TE WORDEN.
(12+)

Een filosofische voorstelling met 6 acteurs van 15 jaar.
Hoe overleef ik vrijheid? Hoe hoor ik erbij? Hoe blijf ik
mezelf? Hoe word ik die ander? Hoe overleef ik de
schijn? Laten we vieren dat we allemaal verliefd zijn op
iets en dat dat onze gemeenschappelijke deler is.
6 jonge mensen die durven te twijfelen, nieuwsgierig
zijn, graag nadenken over zichzelf, de wereld en de
ander. Een persoonlijke voorstelling gebaseerd op
filosofische vragen en verhalen van deze 6 jonge mensen
die alles laten ontsporen.
Regie Lenneke Maas.
Spel 6 jongeren van 15 jaar.
Première 30 november 2018 / reprise als schoolvoorstelling voor VO in januari en maart 2019.
Als je vijftien bent zit je in een transitie periode. Alles is verandering. Alsof de mist optrekt en je
ineens ziet waar je nu werkelijk bent en wie je bent. De contouren beginnen langzaam zichtbaar te
worden. Dat is verwarrend en raar soms. De zes jongeren van vijftien zitten er middenin en schuwen
niet om daar openhartig over te praten. ‘Wij zijn allemaal vijftien en hebben ontzettend veel zin om
zestien te worden’ is een beeldende voorstelling met filosofische teksten die gaat over identiteit en
vrijheid. Het was bijzonder om te merken hoe goed deze voorstelling aansloot bij hun
leeftijdsgenoten. Door de goed gespeelde voorstelling gespeeld door acteurs die dezelfde leeftijd
hadden, kwam de thematiek nog dichterbij. Bij deze voorstellingen zijn ook in Parktheater workshops
gegeven in kleinere groepen met het thema identiteit. De voorstelling heeft zowel gespeeld voor het
van Maerlantlyceum als Weredi uit Valkenswaard.
SPEELLIJST

BEZOEKERS

30/01 PARKTHEATER
15/03 PARKTHEATER

200 scholieren
140 scholieren

Totaal speelbeurten 4

totaal bezoekers 340

“Regisseur Lenneke Maas slaagt erin om haar groep zeer jonge spelers, middelbare scholieren nog,
tot een bijzondere zeggingskracht te brengen. Wat ze vertellen en hoe ze dat vertellen sluit heel nauw
op hun persoonlijkheden ende levensfase waarin ze zich bevinden, en tegelijk ontstijgt de collage van
verhalen het puberniveau. En daarmee worden de zes jonge spelers ieder op een eigen manier een
everyman, en laten ze hun publiek goed voelen hoe ook volwassen nog steeds op weg zijn om
volwassen te worden.”
(Theaterkrant)
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TALENTONTWIKKELING

WILDPARK vindt het van wezenlijk belang dat kinderen op jonge leeftijd in aanraking komen met theater
dat verrijkt zodat ze met een open, vrije blik naar de wereld gaan kijken. Door met eenvoudige middelen en
herkenbare thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen een verhaal te vertellen, door
kinderen op diverse manieren te betrekken willen we kinderen inspireren en hun creativiteit wakker
maken. Dat willen we overdragen aan jonge jeugdtheatermakers. Samen met de makers zoeken we naar
wat zij persoonlijk te vertellen hebben. De voorstellingen zullen daarom altijd iets autobiografisch hebben
vanuit de makers of vanuit de spelers.
3.1. JONGE MAKERS
Wildpark investeert in jonge makers. Dat vinden we belangrijk omdat de afgelopen jaren
productiehuizen waar zij zich zouden kunnen ontwikkelen, verdwenen zijn. Een productiehuis
speciaal gericht op jeugdtheater is bijzonder. Jonge makers krijgen de gelegenheid om een
jeugdvoorstelling te maken en zich te laten zien aan Talent HUB’s, programmeurs en publiek. Via dit
traject speelt Wildpark ook op het Stormfestival in Tilburg en op Theaterfestival Boulevard.
Makers maken en beheren, i.s.m. de zakelijk leider en binnen een vooraf bepaald budget, hun eigen
begrotingen, zoeken aanvullende middelen, schrijven hun eigen aanvragen en publiciteitsteksten en
zijn betrokken bij het publieksbereik. Van een productie van een jonge maker bepalen we samen of
het wenselijk is, afhankelijk van potentie en haalbaarheid, om de voorstelling op tournee te laten
gaan. De ontwikkelingskosten zijn relatief laag om de nadruk te leggen op het onderzoek en de keuze
open te laten voor een maker om de voorstelling door te ontwikkelen tot reisvoorstelling. Mocht er
een tournee/ reprise volgen, wordt er opnieuw naar financiering gekeken waar de jonge maker
(mede) verantwoordelijk voor is. Jonge makers worden hierdoor gestimuleerd zelf te zoeken naar
inkomsten, en daar worden makers bij Wildpark allemaal wijzer van.
Er liggen nog wel vragen die beantwoord moeten worden.
Imme Steinmann besloot na de première van haar voorstelling ‘ik versta je niet/je ne te comprends
pas/I don’t understand you’ niet verder te gaan met jeugdtheater. Dat is een krachtige keuze die
legitiem is. Anne van der Steen begon ambitieus aan haar 3 jarige ondersteuning van uit Thinkx
Parktheater, met veel spelers, figuranten, een groot decor en maakte met Harten 10-hoog een
voorstelling die geen vervolg krijgt, omdat er een onbetaalbare hoeveelheid mensen betrokken zijn
voor een kleine zaal jeugdtheaterproductie.
Het jonge makers project is ondanks een laag budget, toch een relatief intensief traject, voor 1
weekend spelen en gemiddeld 165 bezoekers. Er wordt nu een volledige productie gemaakt, maar
zou het niet meer een onderzoek moeten zijn? Of een onderzoekend element in zich moeten
hebben? Mochten deze voorstellingen onderzoeken of experimenten geweest zijn dan lijkt dat
gelegitimeerd.
Verdere vragen zijn:
Wat is precies de opdracht aan een jonge maker? Is die volledig vrij, of moet aansluiten bij een
opdracht van Wildpark, zoals bv. Theater na de Dam, of een opdracht uit een wijk. Hoe lang ga je een
relatie aan met een jonge maker en waarvan is dat afhankelijk? Moet dat een meerjarig
ontwikkeltraject worden? Zijn jonge makers exclusief afkomstig van de Academie voor Theater in
Tilburg, waar we een alliantie me hebben, of kan iemand ook van een andere opleiding komen? We
gaan er nu van uit dat een project mag mislukken, maar is dit ook werkelijk zo?
In 2020 zullen we dit traject verder evalueren en door-ontwikkelen.
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3.1.1 IMME STEINMANN;
Ik versta je niet/ je ne te comprends pas/ I don’t understand you. (7+)
Een bijzondere meertalige autobiografische voorstelling, over een
mislukte emigratie van een gezin van Nederland Naar Frankrijk. Over
heimwee, afscheid, vriendschap, je thuis voelen en dat altijd alles
verandert.
Lotte ‘Wat ik mis? Mijn vrienden, familie, mijn boterham met kaas,
hagelslag, lange mensen, huiswerkloze dagen, uniform loos zijn,
fietsen in de regen, ja zelfs het koude, natte weer. Ja, dat hebben ze
hier allemaal niet hé. ‘
Regie Imme Steinmann
Spel Gerrit Dragt, Sanne Nagtzaam
en 2 kinderen van 11 jaar.
Voor Wildpark was dit een passend plan vanwege de autobiografische aard van de voorstelling en de
mogelijkheid om aan te sluiten bij de expat-kinderen van Eindhoven. Deze voorstelling werd daarom
gemaakt in samenwerking met de International School Eindhoven. We gaven daar workshops en
bevroegen de kinderen tegelijkertijd over hun ervaringen als expat-kind. Helaas hebben we slechts
enkelen van deze kinderen gezien bij de uiteindelijke voorstellingen. Degenen die wel zijn komen
kijken herkenden de thematiek, en ouders waren ontroerd over waar ze met hun kinderen zelf
weinig over spraken. Wellicht heeft het feit dat het de Kerstperiode was meegespeeld en dat veel
expats in die tijd terugkeren naar hun geboorteland. Pogingen die we hebben gedaan om op de
school zelf te spelen zijn niet gelukt, wellicht ook vanwege de periode. Deze voorstelling is in verband
met de planning van Pand P overgeheveld van 2018 naar begin 2019 en speelde 3 dagen in Pand P.
SPEELLIJST

BEZOEKERS

4/01 Pand P
5/01 Pand P
6/01 Pand P

50
50
50

totaal speelbeurten 3

totaal bezoekers 150

3.1.2 ANNE VAN DER STEEN:
HARTEN 10-HOOG (8+) i.s.m thinkX Parktheater.
Er was eens een klein flatje ergens in de buurt van Kilkerburg. Daar
woont de familie Rozenkop met hun dochter Bobbie. Niks aan de
hand eigenlijk. Tot Cupido op een dag zijn boog aan de wilgen hangt,
de ouders van Bobbie besluiten dat de liefde op is en naast elkaar
gaan wonen met 1 deur ertussen. Sindsdien eet Bobbie de even
weken bij haar moeder en de oneven weken bij haar vader en
communiceren haar ouders voortaan gillend door het trappenhuis.
Bobbie komt in actie om de liefde te redden, maar dat blijkt best
ingewikkeld.
Regie Anne van der Steen
Spel Lotte de Krom, Marjolein van der Meer, Sjoerd Wintzen, Jules
Keeris, Michel Verdaasdonk, Wendy Bergsman, Toon van Mol, Marga
Lonkhuijsen Tekst Glenn Markesteijn Decor ruzie&ruzie
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Deze voorstelling, over de liefde, werd gemaakt onder thinkX van Parktheater en in coproductie en
onder begeleiding van Wildpark (Annemiek Nienhuis). Deze voorstelling speelde 3 dagen in Pand P.
Deze voorstelling is de tweede samenwerking tussen Anne van der Steen en Glenn Markesteijn.
Samen ontwikkelen zij ‘Annie M.G. Schmidt-achtige’ - voorstellingen.
SPEELLIJST

BEZOEKERS

10/05 Pand P
11/05 Pand P
12/05 Pand P

60
60
60

Totaal speelbeurten 3

totaal bezoekers 180

3.2 STAGE
Als voorloper op de afgestudeerde jonge makers die bij WILDPARK een voorstelling maken, biedt
WILDPARK ook een stageplaats voor een vierdejaars student. Dit is een afstudeerstage voor een
maker die specifiek affiniteit heeft met jeugdtheater. Een – overwegend vierdejaars - student van
Fontys Academie voor Theater in Tilburg krijgt na selectie de mogelijkheid om een voorstelling te
maken met en of voor kinderen of jongeren. Deze voorstellingen spelen in Pand P, op het STORM
festival in Tilburg en, na selectie op Theaterfestival Boulevard.
In 2019 was dat Monika Kowalewska die met haar productie Dichtbij Matki de Entreeprijs won.
3.2.1 FONTYS ACADEMIE VOOR THEATER: MONIKA KOWALEWSKA : DICHTBIJ MATKI (11+)
Een autobiografische voorstelling over je geboortegrond
achterlaten en je aanpassen. Over wat je identiteit is als
je volledig en succesvol bent geïntegreerd. Polen naar
Nederland.
Regie Monika Kowalewska
Spel Margo Verhoeven, Malgorzata Kowalewska
Tekst Peter Dictus
Muziek Yori Olijslagers
koor Crakovia
Dichtbij Matki werd gemaakt in coproductie met Wildpark en Bureau Pees en in samenwerking met
het Poolse koor Cracovia uit Eindhoven. Monika heeft haar eigen emigratie van Polen naar Nederland
in haar jeugd als uitgangspunt genomen voor deze voorstelling. Peter Dictus (Bureau Pees) heeft
daarvoor een tekst gemaakt. De echte moeder van Monika speelt zelf mee in de voorstelling, Monika
zelf wordt vertolkt door actrice Margo Verhoeven. Dichtbij Matki is op 30 mei 2019 in Pand P in
première gegaan en uitgekozen om te spelen op festival Boulevard Den Bosch. Met deze voorstelling
won Monika Kowalewska de Entreeprijs van Festival Boulevard en de uitnodiging de voorstelling
zomer 2020 nog eens te komen spelen. Sindsdien heeft de voorstelling nog 19 keer gespeeld, o.a. op
festival Karavaan, en ruim 2000 bezoekers gehad, waarvan 20% van Poolse afkomst.
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UIT HET JURYRAPPORT ENTREEPRIJS
“…….. Nergens wordt de voorstelling letterlijk plat, sentimenteel, belerend of lineair. Het Poolse
ensemble is voortdurend op de achtergrond aanwezig, M. valt figuurlijk af en toe terug in hun armen,
ze zijn metaforisch voor het verlangen naar oma en Polen, dat herhaaldelijk opvlamt. En de moeder
van M. trotseert de stormen door te koken en te proosten op het leven, haar lot was immers al
bezegeld toen ze voor de Vodka koos toen ze 1 jaar werd.
In dit coming of age verhaal, maakt traditie noodgedwongen plaats voor vernieuwing. Het
dansgezelschap staat op en verlaat hoofdschuddend de zaal. De kale houten Poolse stoeltjes blijven
achter als symbool van hun afwezigheid. Iedereen kan zich identificeren met M., migrante tegen wil
en dank, die zich eerst afzet tegen Nederland en Nederlanders, dan tegen Polen en alle andere
allochtonen. Maar om echt jezelf te kunnen zijn kun je nu eenmaal niet zonder je wortels. En jezelf
echt thuis voelen kun je het best aan je eigen tafel. Met je moeder die soep gekookt heeft. En gelukkig
schuiven dan de kleurige dansers ook weer aan. Monika is erin geslaagd om een universele
boodschap te brengen die tekstueel, beeldend en muzikaal ontroert en beklijft bij iedereen, al dan niet
met migranten- achtergrond.”
REPRISE
Er is veel belangstelling om de voorstelling in 2020/2021 te laten spelen op in theaters en op
festivals. De voorstelling wordt verkocht via Buro Bannink, Rotterdam, en heeft een nog groeiende
speellijst (zie hieronder). Hoewel de huidige situatie waarschijnlijk wat organisatorische
aanpassingen vraagt, waarover we volop in overleg zijn. Ook de voorstelling zelf zal aangepast
worden. Het is voor de dames van Cracovia te ingewikkeld om mee op tour te gaan, en ook blijkt het
nu beter om met een kleiner team te gaan touren. Om dat te ondervangen zal de lijn van het koor op
een andere manier verteld moeten worden. Daarvoor zullen er enkele nieuwe teksten geschreven en
een aanpassing in de muziek worden gemaakt. Ook zal er een professionele boventiteling gemaakt
worden waardoor de voorstelling ook toegankelijk wordt voor Pools sprekend publiek. Deze
voorstelling wordt via Buro Bannink verkocht en zal in 2020/2021 minimaal 20 keer spelen zowel in
theaters als op scholen.
SPEELLIJST

BEZOEKERS

30/05
31/05
01/06
18/06
18/06
19/06
10/06
11/06
04/ 08
05/08
24/10
24/10
19/12

50
50
50
50
50
10
150
150
80
80
200
50
250

Pand P Eindhoven
Pand P Eindhoven
Pand P Eindhoven
nwe Vorst Tilburg
nwe Vorst Tilburg
nwe Vorst Tilburg
Karavaan Alkmaar
Karavaan Alkmaar
Boulevard Den Bosch
Boulevard Den Bosch
Budel Dorplein
Budel Dorplein
Heerbeeck college Best

SPEELBEURTEN TOTAAL

BEZOEKERS TOTAAL

1170
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3.2.2 STAGE DUTCH FILMERS ACADEMY: Mohamed ardan
In 2019 werkte Wildpark voor het eerst samen met de Dutch Filmers Academy. Mohamed Ardan was
vierdejaars en wilde leren over spelcoaching. Anke Boerstra, bij Wildpark betrokken als dramaturg,
en werkzaam als docent op de Dutch Filmers Academy, bracht ons met elkaar in contact.
Mahamed deed regie-assistentie bij ‘Het levenswerk van een talentloos meisje’, en speelde zelfs een
stigmatiserend rolletje mee als conciërge. Hij maakte trailers en registraties van alle Wildpark
voorstellingen.

3.3 MEESTERS
In april 2019 organiseerde Wildpark een masterclass voor professionals, waarin we Sanne Danz
(Maas, Matzer) - theatervormgever - vroegen een masterclass te komen verzorgen over haar
werkwijze. Hiervoor konden theatermakers, theaterdocenten en theaterstudenten uit Brabant zich
inschrijven. Het was bijzonder inspirerend, voor alle partijen en het heeft ertoe geleid dat Sanne
betrokken is gebleven als decoradviseur. Aangezien het aan tijd ontbrak, is het bij 1 workshop van 1
meester gebleven, maar in onze impulsgelden aanvraag staan plannen om dit op regelmatige basis
aan te bieden aan makers in en rondom Eindhoven.
4 TALENTONTWIKKELING ateliers
De Ateliers is een talentontwikkelingstraject waar jeugd zowel met als zonder ervaring en ambitie kunnen
werken met professionele makers. Wildpark is altijd op zoek naar talent en daagt elk kind uit het beste uit
zichzelf te halen. Binnen de Ateliers (Jong wild voor jongeren en Weiland voor kinderen) bieden we
kinderen van 8 tot 18 jaar een plek waar creatief denken en spelen voorop staat. Waar onder professionele
begeleiding mag worden uitgeprobeerd en geëxperimenteerd, waar het goed én fout mag gaan. De Ateliers
vinden zowel in Pand P als in de repetitieruimte van Parktheater plaats. Het afgelopen jaar hebben 135
kinderen en jongeren deelgenomen aan Wildpark ateliers.
4.1 WEILAND: HET KIND ALS MAKER
Weiland is dé theaterwerkplaats van Wildpark, en evenement, waarbij kinderen tussen 7 en 18 jaar
zelf een voorstelling maken op basis van hun eigen ideeën, emoties en creativiteit ten aanzien van
een thema. In snelkookpan trajecten van minimaal 5 en maximaal 12 weken werken we toe naar een
halffabricaat of een productie, waarvan de spelers zich eigenaar voelen. Onze methodiek is als een
trechter, werkend in 3 stappen vanuit een thema of inspiratiebron:
i. Gestuurd onderzoeken. We starten met een inhoudelijk gesprek, een uitwisseling van ervaringen,
een grabbelton aan ideeën. Dan volgen gerichte spel-, en onderzoeksopdrachten, een
schrijfoefening, een theatervorm of een tekst.
ii. Door-ontwikkelen en abstraheren. Aan de hand van wat ze zelf hebben gemaakt reiken we andere
vormen aan en zoeken we naar theatraliteit door studies te maken van hun oorspronkelijke idee.
iii. Vastleggen en reproductie. Aan het eind van het proces nemen de makers een meer sturende,
regisserende rol aan en de kinderen een performende/spelende rol.
Inmiddels hebben we 26 weiland projecten uitgevoerd, waaronder 4 keer een hele week in de
zomervakantie, 1 korte kinderproductie (2019) en 3 keer in een wijk (zie wildpark onderneemt).
Een weiland atelier eindigt altijd met een gratis presentatie voor publiek (m.u.v. een productiegroep)
gemiddeld komen er zo’n 100 familie en vrienden kijken.
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WEILAND 6+
Voor het eerst boden we 6 losse weiland repetities aan, aan
6-jarigen, om te onderzoeken of onze methode kind-alsmaker, ook geschikt was voor een jongere doelgroep.
We merkten dat er een grote behoefte is aan theater voor
deze leeftijd maar dat onze manier van werken daarop
aangepast zou moeten worden.

Weiland 22.0 over winnen en verliezen.

Hierbij werken we 6 keer, aan de hand van het thema winnen en
verliezen, met presentatie in Pand P. Ook speleden we deze
voorstelling op het Kicke festival van CKE.

Weiland 23.0 over moed.

We werkten 6 keer 2 uur rondom ridders, training en durf,
met een presentatie in de Kameleonzaal van Parktheater.

Weiland in de zomer 24.0

Een hele week theater maken in de zomer voor kinderen van 8
tot 18. Over overal en nergens, n.a.v. een gedicht dat we door
Merel Morre, oud stadsdichter van Eindhoven en moeder van
een van de weilanders, hadden laten schrijven over weiland.
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Weiland productiegroep: 9 KOFFERS VOL (8+)
Over baggage en alle dingen die we met ons meedragen.

Voor het eerste werkte Fleur van Vegchel langere tijd met
een groep aan een productie aan de hand van het thema
Baggage.
Wat krijg je mee van thuis? Welke spullen, maar ook welke
lessen, welke normen en waarden, welke tradities en
gewoonten? En als je straks het nest verlaat, wat neem je
dan mee en wat laat je thuis?
Deze voorstelling speelde op 15 december 2 keer voor in
totaal 149 bezoekers.
Regie en concept Fleur van Vegchel
Spel 9 kinderen
“Wildpark vult een gat in het totale culturele aanbod voor kinderen en jongeren in deze regio. Door de
specifieke werkwijze geven zij deelnemers ruimte voor eigen ideeën en de uitwerking daarvan. Dit
gekoppeld aan thema’s die kinderen en jongeren bezighouden of lastig vinden. Door de actualiteit aan
creativiteit en eigenheid te koppelen ontstaat er steeds een uniek project waarin kinderen en jongeren echt
hun ei kwijt kunnen en dit transformeren tot een performance”. (Yvonne van de Pol, Pol Productions, mama
van Taetske, 12)
“Het is keileuk want je voelt je vrij om met de kinderen lol te maken en als iemand een beetje verlegen is dan
helpen we elkaar altijd. Je hebt twee superleuke vrouwen (Fleur en Annemiek) die uiteindelijk ook het
toneelstuk maken met de kinderen. Ze zijn kei-lief, ze helpen je altijd, zijn er altijd voor je als je een probleem
hebt of niet gek durft te doen en iedereen accepteert elkaar. Je leert nieuwe dingen, je mag overal over
meedenken, en op een superleuke manier toneelspelen en ook hoe je het superleuk kan maken, ook voor het
publiek en achter de schermen staan we altijd superhard te lachen en is het supergezellig.” (Lola, 10 jaar)

4.1 JONG WILD: Jongeren ateliers

Vanuit de behoefte van jongeren aan verdieping zijn we in 2019 ateliers speciaal voor jongeren van 12 tot
18 jaar gestart. In blokken van 3-6 weken per masterclass, werken jongeren met professionals die in
verschillende disciplines werkzaam zijn: mime, bewegingsexpressie, vormgeving, scenarioschrijven,
teksttoneel, improvisatie en stem. Iedere professional brengt een methodiek in waar de jongeren mee
leren werken. Door het meer sturende en gevarieerde aanbod worden zij enerzijds geprikkeld en opgevoed
met kunst en ontwikkelen zij smaak, anderzijds leren zij de techniek van het ambacht. Daarmee wordt hun
eigen signatuur als speler, of als aankomend professional rijker en steviger. In 2019 zijn er 3 Jong wild
projecten gerealiseerd met in totaal 37 deelnemers.
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Jongerenproductie:
Het levenswerk van een talentloos meisje

Voor het eerst in 2019 maakten we, op initiatief van de
jongeren zelf, een productie over alle herkenbare
middelbare school clichés, uitgevoerd met een
absurdistische slag. Over in- en outsiders, groepsdruk, liefde,
vriendschap en over jezelf mogen zijn.
regie Annemiek Nienhuis en Fleur van Vegchel
tekst Sanne Vogel
spel 7 jongeren
“Wildpark is een tweede thuis voor mij, waar ik ben opgegroeid en waar ik hele mooie vriendschappen aan
over heb gehouden. Wildpark schept verbintenis onder de kinderen die mee doen door onze gezamenlijke
liefde voor theater. Het is mijn favoriete plekje in Eindhoven, waar ik zo veel mooie momenten heb
meegemaakt, waar ook de moeilijke dingen besproken kunnen worden en waar je echt jezelf kan zijn.
Wildpark biedt een plek waar je je mag ontplooien en waar ik mezelf heb leren kennen. (Yara Thijs, volgend
jaar student geneeskunde Leiden)”
“Wat begint met kleine persoonlijke inkleuringen wordt aaneengeregen tot een subtiel maar ijzersterk web
waarin het individuele de ankers vormen voor de kracht van het gezamenlijke. Een prachtige en zinvolle
voorbereiding op het 'grote mensen leven'. (Hanneke, moeder van Martha (15) sinds haar 8e jaar bij
Weiland.”

4.2 EDUCATIE: WILDPARK@SCHOOL

WILDPARK speelt ook voorstellingen op school en voor schoolklassen, zowel regionaal als landelijk.
Voor scholen telt vaak voor de keuze van een voorstelling niet alleen het in aanraking komen met
kunst/cultuur/theater, maar is het bezoeken van een voorstelling ook een leermoment en moet vaak
aansluiten bij kerndoelen van het onderwijs. Om deze koppeling te maken maakt WILDPARK voor
scholen een lesbrief en er worden op aanvraag ook workshops aangeboden.
-

-

Wildpark maakt zowel voorbereidend als verwerkend lesmateriaal in de vorm van een lesbrief voor
klassen die naar de voorstelling komen kijken. Jonge makers ontwikkelen dit lesmateriaal zelf onder
begeleiding en zorgen ook voor de uitvoering daarvan. Dit is een belangrijk onderdeel van
jeugdtheater waar jeugdtheatermakers zich in moeten bekwamen.
Na elke schoolvoorstelling is er een nagesprek en krijgt publiek de kans om vragen te stellen aan de
acteurs of regisseur.
Via CultuurStation - die onze voorstelling aanbiedt in hun programma’s Cultuureducatie met
Kwaliteit en het Kunstmenu - bieden we voorbereidende en verwerkende workshops, die we zelf met
de school afstemmen en organiseren.
Annemiek Nienhuis is nog altijd betrokken bij Project Stedelijk Programma Creativiteit, van
Cultuurstation, waarin samen met leerkrachten wordt gewerkt aan het creatiever omgaan met
thematische werken. Hierin wordt steeds meer de kind-als-maker methode toegepast en gaandeweg
ontwikkelt zich en methode en route die leerkrachten kunnen volgen om creativiteit van kinderen te
stimuleren en begeleiden. Met de impulsgelden hopen we dit straks verder te kunnen ontwikkelen
en overdragen.
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5.0 WILDE ONDERNEMINGEN

Naast de voorstellingen die we maken met en voor kinderen, met en door jonge makers, is Wildpark een
plek waar een vraag wordt opgepakt van een wijk, een school of andere culturele instelling. Dit zijn
projecten die vanuit de samenwerkende partij worden gefinancierd maar waar Wildpark meedenkt of
verantwoordelijk is voor de inhoud. Wildpark luistert naar de vraag en vanuit de betrokken makers van
Wildpark worden zowel docenten en regisseurs als kennis en deskundigheid geleverd. In 2019 zijn er
verschillende samenwerkingen ontstaan waarbij Wildpark in opdracht heeft gewerkt. Wildpark heeft een
eigen signatuur, die we meenemen bij deze projecten, en waardoor een samenwerking met Wildpark
herkenbaar is. We vinden het belangrijk dat er in de planning ruimte blijft voor dergelijke initiatieven en
vragen en we in kunnen spelen op de actualiteit.
5.1 WEILAND & DE WEEKENDSCHOOL

In opdracht van de Trudo Weekendschool maakten we
ter ere van hun 10-jarig bestaan een voorstelling met
kinderen van de weekend school over de kernwaarden
van de weekendschool:
Groei, doorzetten, grip, sociaal vaardig,
nieuwsgierig, creatief en vindingrijk en dankbaarheid.
Regie: Fleur van Vegchel
Spel: 7 kinderen van de Weekendschool
Deze voorstelling speelde eenmalig op locatie voor 100
tot 150 ouders en kinderen van de Weekendschool.
5.2 Weiland Halloween

Op vraag en met ondersteuning van CKE en Parktheater,
die een gezamenlijke Halloween route organiserden in
de wijk Oude Spoorbaan, maakten we met 2 kinderen
een griezelige act in een speeltuin. Daarbij liep het
publiek in groepen langs de diverse acts.

en verder:
o

o
o

Het werk in de wijken lag, muv de Halloween voorstellingen, in 2019 stil wat betreft participatie.
We hebben gemerkt dat met name in de sociaal zwakkere wijken de kinderen niet altijd het beste
in elkaar naar boven halen. Vandaar dat we besloten hebben om kinderen daar uit hun omgeving
te halen en juist in de verrijkende omgevingen van Pand P en Parktheater te voeden, maar ook dat
bleek een lastige opgave. Voor wijkprojecten hebben we behoefte aan een stevige partner, zoals
Angelo Martinez en Dynamo waarmee we in gesprek zijn.
Gastlessen en workshops op scholen. Wildpark wordt een betrouwbare en inhoudelijk sterke
partner voor kunsteducatie.
Weekendschool. Wildpark geeft een gastlessen aan de Weekendschool binnen hun thema theater.
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o

Er is contact gelegd met ‘theater Na de Dam’ een landelijk initiatief waarbij jongeren een
voorstelling maken naar aanleiding van interviews met ouderen over WO2. Dit zal in 2020 voor het
eerst plaatsvinden. Dit wordt gefinancierd in co-productie met Theater Na de Dam en, omdat dit
nog niet meegenomen was in de plannen voor 2019/2020 heeft hiervoor heeft Wildpark in 2020
een aanvraag gedaan bij het snelgeldfonds.

6. ORGANISATIE WILDPARK
6.1 TEAM WILDPARK

Personeel was in 2019 een aandachtspunt. In 2018 is de rol van zakelijk leider van Annemie Meijer,
die een overstap maakte naar Carte Blanche, overgenomen door Julia van der Salm, financieel
medewerker van Parktheater, en casemanager van Wildpark. Met de verzelfstandiging van Wildpark
bleek dit naast haar werk bij Parktheater een te grote belasting en Julia nam in de zomer 2019
afscheid van Wildpark. De boekhouding werd overgenomen door Francoise Probst, die ervaring heeft
met boekhouding voor theatergezelschappen. Annemiek besloot tijdelijk de zakelijke leiding op zich
te nemen. Op zich een waardevolle stap om ook dit deel van de organisatie te leren kennen. Echter,
de veelheid en diversiteit aan taken die dit voor Annemiek met zich meebracht, van inhoudelijk tot
zakelijk, van praktisch tot strategisch en alles daartussenin, gaf grote druk en zeker ook niet haalbaar
in 14 uur per week. Vanuit deze positie is bij Kunstloc een kennisvoucher aangevraagd om niet
zomaar op zoek te gaan naar een nieuwe zakelijk leider maar om de hele organisatie te bekijken en
vanuit daar te zien in welke richting Wildpark zich gaat bewegen, welke taken er liggen, en welke
mensen erbij moeten. Wel is Manon Willems al betrokken om meer publicitaire taken op zich te
nemen en backoffice ondersteuning te bieden.
De organisatie van Wildpark zag er in 2019 als volgt uit:
Annemiek Nienhuis
Fleur van Vegchel
Manon Willems

Artistieke en zakelijke leiding, 14 uur per week
Dagelijkse leiding Ateliers en maker weiland, 3 uur per week
Communicatie en zakelijke ondersteuning, 3 uur per week

Alle drie zijn zij op freelancebasis voor een min of meer vast aantal uren per week verbonden aan
Wildpark. De boekhouding wordt gedaan door Francoise Probst, Liebenau Bv.
Alle overige makers, vormgevers, dramaturgen, decorbouwers, technici, grafisch ontwerpers en
schrijvers werken op projectbasis.
Daarnaast is er een bestuur op afstand dat 4 keer per jaar bij elkaar komt:
Voorzitter: Cis van Abbe, eigenaar Kookschoolkunsten.
Penningmeester: Angeline Maas, beeldend kunstenaar en cultureel ondernemer.
Secretaris: Sandra in ’t Groen, theaterproducent bij de Efteling.
Het bestuur zal worden uitgebreid met 2 personen met de impuls voor organisatie.
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6.2 PROFESSIONALISERING
Wildpark heeft in 2019 bij Kunstloc Brabant een aanvraag gedaan voor een kennisvoucher om een
stap te maken in professionalisering. Deze aanvraag is gehonoreerd en in samenwerking met coaches
Maurice Dujardin en Marieke Simons zijn de eerste stappen gezet in de richting van het schrijven van
een impulsgeldenaanvraag en het bouwen van een solide organisatie. De onderzoeksvragen ten
aanzien van de organisatie van Wildpark waren:
•
•
•
•
•
•
•
•

Missie/visie/doelstellingen – waar kom je vandaan en waar wil je naar toe;
Organisatiestructuur – hoe is deze nu en waar wil je naar toe;
Begroting/verdienmodel – welke begroting en verdienmodel past bij je strategie;
Ontwikkelen strategie voor de komende 2-5 jaar;
Doelgroep en bereik – wat is je bijdrage in de stad en voor je doelgroep;
Samenwerkingspartners – waar liggen kansen;
Locatie in de stad – waar ga je WILDPARK huisvesten;
Fondsen – fondsen onderzoek en strategie bepalen richting diverse fondsen.
We keken eerst naar de wortels van Wildpark: de visie en missie. We hebben daarover een aantal
gesprekken gevoerd en vaste makers Lenneke Maas en Fleur van Vegchel uitgenodigd om mee te
denken als artistieke sparringpartners. Daarna was het plan om aan de hand van businessmodel
Canvas de hardware van Wildpark in orde te maken, een team te vormen, om vervolgens met het
team verder naar de inhoud te kijken, met als uiteindelijke doelstelling om de
toekomstbestendigheid van Wildpark te vergoten, voorbereid 2021-2024 in te gaan en ondertussen
een aanvraag impulsgelden te doen. Dit traject is in september 2019 ingezet en liep tot en met mei
2020.
6.3 HUISVESTING
In 2019 is Wildpark begonnen met het structureel huren van de repetitieruimte van Parktheater en
opslag voor decor bij Sectie C. Wildpark heeft geen eigen kantoor, maar werkt nomadisch. Veel werk
wordt vanuit huis gedaan (in die zin liepen we al vooruit op de Corona crisis), en overleg vindt vaak
plaats in het café van Pand P. Voorstellingen in Eindhoven spelen voornamelijk in Pand P, waarbij
Wildpark de zaal huurt. Dit blijft een tijdrovende puzzel. Voor toegankelijkheid en zichtbaarheid en
om meer doorlopende activiteiten aan te kunnen bieden voor kinderen zijn we op zoek gegaan naar
een eigen plek of een gedeelde plek. Daarover is overleg geweest met andere culturele instellingen
in de stad (United C, Carte Blanche), en particuliere verhuurders. De beste optie lijkt nu het creëren
van een repetitie plek in pand P en die tot vaste standplaats van Wildpark te maken. Dat zijn we
momenteel aan het onderzoeken.
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7 VERKOOP EN PUBLICITEIT
7.1 VERKOOP
Alle voorstellingen van Wildpark, met uitzondering van de regiestage, gaan in première op basis van
uitkoop door Parktheater. Daar zijn we ontzettend blij mee.
In 2019 werkten we voor het eerst samen met Buro Bannink en spelen we via hen op scholen, in
theaters en op festivals. Daarmee is ook spreiding geborgd. In 2019 toerde Anne, 10 jaar wil graag
opgehaald worden’. Buro Bannink heeft grote affiniteit met jonge makers en werkt daarom graag
samen met Wildpark. We hebben voor ons allebei een veilige constructie waarbij zonder de druk van
een mogelijke tournee, een voorstelling gemaakt wordt alvorens wordt besloten op tournee te gaan.
Mocht er een mooie of belangwekkende voorstelling uitkomen, dan zal die verkocht worden en 20 40 keer spelen door het land. Het nadeel is wel dat er dan vaak een jaar zit tussen première en tour.
Maar er zijn ook veel voordelen: die tijd is vaak ook nodig om een volgende stap te kunnen maken en
daarvoor gelden aan te vragen. We weten meer over de voorstelling en kunnen gerichter werven,
publiciteit maken, en aanvragen doen.
De verkoop in de stad wordt door Cultuurstation gedaan. Met impulsgelden hopen we ruimte te
krijgen om contacten te kunnen gaan leggen met theaters in de regio, en in Brabant om een steviger
afzetmarkt te creëren voor Wildpark met vaste afnemers.
Wildpark zou zich ook graag aansluiten bij Brabant Menu, maar zal daarvoor eerste vierjarige
ondersteuning van de Provincie moeten krijgen om continuïteit te kunnen beloven en een solide
partner te kunnen zijn.
7.2 PUBLIEKSBERIEK
Inmiddels is een eigen medewerker (Manon Willems, zzp) voor publiciteit en productie gevonden.
Juist door de grote hoeveelheid en variëteit aan activiteiten is goede communicatie extreem
belangrijk. Met haar nog beperkte aantal uren (3 uur per week) heeft Manon de website
opgeschoond, structuur aangebracht in de communicatie en publicitaire taken overgenomen. Met
impulsgelden zetten we in op het maken van een nieuw communicatieplan.
WILDPARK werkt met wisselende makers en de voorstellingen verschillen daarmee sterk van elkaar
in en handtekening. Mensen moeten het vertrouwen gaan krijgen daarin en voor de verrassing open
staan. Dat is de uitdaging. De voorstellingen met jonge makers trekken nog te weinig publiek vinden
we. We willen ze liefst 3 keer laten spelen zodat ze voorstelling zich daarin ook kan ontwikkelen,
maar hebben nu maar publiek voor 2.
Van belang wordt het om het publiek meer deelgenoot te laten zijn van het onderzoeken, wie deze
maker is en betrokken te laten zijn in het onderzoek zodat het kijken naar een voorstelling van een
jonge maker een extra element van experiment waar je nieuwsgierig naar wordt. Zie hoofdstuk jonge
makers.
Sociale mediakanalen zijn heel belangrijk voor ons. We hebben ons in 2019 aangesloten bij online
jeugdplatforms Kidsplus en Kidsproof. We hadden in 2019 een stagiair van de Dutch Filmers
Academy, die van ons leerde over spelcoaching, wat op zijn opleiding nauwelijks aan bod kwam, en
die voor ons teasers, trailers en registraties maakte. We merkten dat Buro Bannink behoefte heeft
aan een goede registratie van de hele voorstelling voor verkoop. Voor de toekomst is het gezien de
Corona Crisis nuttig om meer te investeren in kwalitatieve registraties.
Vooral belangrijk vinden we het persoonlijke contact dat we hebben met kinderen en hun ouders die
om ons heen staan, die in het publiek zitten, en enthousiast en dankbaar volgen hoe Wildpark een
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belangrijke plek inneemt in de ontwikkeling en het geluksgevoel van hun kind, en die doorvertellen
en kinderen van vrienden, buren wijzen op het bestaan van Wildpark en daarmee ambassadeur zijn.
7.3 DOELGROEPEN EN TOOLS
Onze doelgroepen zijn:
- Kinderen uit alle lagen van de bevolking van 4 t/m 18 jaar die naar schoolvoorstellingen komen
kijken.
- Familiepubliek vanaf 4 jaar met ouders en grootouders;
De tools die we inzetten zijn:
-

sociale media, facebook en instagram. Jongeren en jonge makers worden ingezet om hieraan bij te
dragen.
een eigen website, met een link vanuit Parktheater
vermelding op de website van parktheater en Pand P
opnemen van producties in het boekje van Parktheater
voorstellingen in Pand P worden meegenomen op de site van Parktheater en Pand P.
e-flyers via Mailchimp.
vermelding in uitagenda’s: Wildpark sloot zich aan bij online platforms Kidsproof en kidsplus
flyers, folders en affiches worden ontworpen door Gabrielle St-Pierre en gratis aangeboden aan
theaters en verspreid in Eindhoven via Supportpunt
stageplaats vanuit The Dutch Filmers Academy die een teasers en trailer maakt voor de voorstelling.
fotomateriaal door onze huisfotograaf Patrick Hesdahl
deelname de open dag van parktheater en drie tegels diep van pand P met presentatie van nieuwe
plannen in het begin van het seizoen, en een preview van een voorstelling
Deelname aan presentatiedagen van Buro Bannink
Omroep Brabant, Eindhovens Dagblad en Studio 040 volgen WILDPARK actief

7.4 PRESTATIEOVERZICHT
BEGROTING
2019
AANBOD
PRODUCTIES
Nieuwe eigen producties totaal
Nieuwe coproducties totaal
Reprise eigen productie
Reprise coproductie
Totaal producties
Uitsplitsing totaal producties
Producties grote zaal
Producties midden en kleine zaal

REALISATIE
2019

4
1
1

4
4
2

6

10

5

8

19

VOORSTELLINGEN
Reguliere voorstellingen standplaats
Reguliere voorstellingen buiten standplaats in NL
Reguliere voorstellingen buitenland
Reguliere voorstellingen totaal

12
5

19
14

17

23

Schoolgebonden voorstellingen primair onderwijs
Schoolgebonden voorstellingen voortgezet onderwijs
Schoolgebonden voorstellingen MBO/HO
Schoolgebonden voorstellingen totaal
Totaal voorstellingen

7
2
2
11
28

5
6
0
11
34

OVERIGE ACTIVITEITEN
Schoolgebonden activiteiten
Openbare activiteiten
Totaal overige activiteiten

16
6
22

24
8
32

BEREIK
BEZOEK VOORSTELLINGEN
Bezoeken reguliere voorstellingen standplaats
Bezoeken reguliere voorstellingen buiten standplaats in NL
Bezoeken reguliere voorstellingen buitenland
Totaal bezoeken reguliere voorstellingen

1.200
500

2.047
870

1.700

2.917

Bezoeken schoolgebonden voorstellingen primair onderwijs
Bezoeken schoolgebonden voorstellingen voortgezet onderwijs
Bezoeken schoolgebonden voorstellingen MBO/HO
Totaal bezoeken schoolgebonden voorstellingen
Totaal bezoeken voorstellingen

1.400
400
200
2.000
3.700

421
828
0
1.249
4.166

480
600
1.080

640
874
1.514

3

3
1

Verhuringen/niet-culturele activiteiten

Specificatie bezoeken
Gratis bezoeken
Betaalde bezoeken
BEZOEKEN OVERIGE ACTIVITEITEN
Bezoeken schoolgebonden activiteiten (po/vo/mbo/ho)
Bezoeken openbare activiteiten
Totaal bezoeken overige activiteiten
Talentontwikkeling
Aantal talenten, programma < 6 maanden
Aantal talenten, programma > 6 maanden
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8 toelichting FINANCIËËN
Stichting Wildpark is in de loop van 2018 opgericht doch het gehele jaar 2018 hebben de activiteiten van
Wildpark financieel gezien onder de paraplu van het Parktheater plaatsgevonden. Per 1 januari 2019 is het
opgebouwde vermogen van Wildpark overgeheveld naar Stichting Wildpark. Het jaar 2018 was afgesloten
voor Wildpark met een positief financieel resultaat, te weten € 13.321 positief. Dit werd mede veroorzaakt
doordat een voorstelling was uitgesteld waardoor de kosten niet in 2018 maar in 2019 zijn gevallen. Mede
hierdoor bedroeg het overgedragen vermogen uiteindelijk € 23.507 (bestaande uit een bankrekeningstand
van € 18.165, een vordering nog te ontvangen subsidies van € 3.752 en een debiteur van € 1.590).
In het jaar 2019 is een begroting opgesteld met totale baten van € 109.000 en totale lasten van € 119.000,
waardoor er per saldo een negatief resultaat behaald zou worden van € 10.000. In de begroting werd in
totaal € 83.000 aan subsidies opgenomen en € 26.000 aan eigen baten voor de stichting. De eigen baten
werden derhalve begroot op 24% van de totale inkomsten.
In de realisatie zijn de subsidies nagenoeg uitgekomen uit begroot (realisatie € 82.830 tegenover € 83.000
begroot), maar zijn de eigen baten, met name bestaande uit publieksinkomsten, veel hoger uitgekomen
dan begroot. De totale publieksinkomsten (bestaande uit inkomsten van kaartverkoop, uitkoop van
voorstellingen, en deelnemersbijdragen) bedroegen namelijk € 41.576 tegenover € 25.000 begroot.
Hiernaast is er aan sponsorinkomsten € 750 ontvangen tegenover € 1.000 begroot. De totale eigen
inkomsten bedroegen derhalve uiteindelijk 34% van de totale baten. De totale baten van de Stichting zijn
hierdoor € 16.156 hoger uitgekomen dan begroot. Dit reflecteert het hoge productieniveau en de veelheid
aan activiteiten die Stichting Wildpark in het eerste jaar dat zij als zelfstandige stichting actief was heeft
opgepakt.
In lijn met de hogere inkomsten zijn ook de kosten van de Stichting in 2019 hoger dan was begroot. De
totale kosten bedroegen € 134.413 tegenover € 119.000 begroot. Dit werd onder andere veroorzaakt door
de kosten van de ‘inhaalvoorstelling’ die was verschoven van 2018 naar 2019, Als gevolg van de hogere
lasten is het financiële resultaat van de Stichting in 2019 nagenoeg conform de begroting uitgekomen: er
was een negatief resultaat van € 9.257 tegenover begroot € 10.000 negatief.
Het negatieve resultaat heeft ertoe geleid dat het eigen vermogen van de Stichting is gedaald naar € 14.250
positief per eind 2019. Ten opzichte van het balanstotaal van de Stichting is dit positief te noemen (de
solvabiliteit komt uit op 76% per 31-12-2019). Echter ten opzichte van het activiteitenniveau (totale
jaarlijkse baten) is het vermogen nog zeer bescheiden te noemen (het weerstandsvermogen bedraagt eind
2019 slechts 11%).

8.1 IMPACT CORONACRISIS
In de eerste helft van 2020 is de impact van het coronavirus op de inhoudelijke en financiële activiteiten
bijzonder fors te noemen. Geplande voorstellingen en geplande nieuwe producties moesten worden
afgelast of uitgesteld. Het is duidelijk dat in de tweede helft van 2020 de activiteiten slechts geleidelijk en
gedeeltelijk weer op gang zullen komen. Financieel gezien is het erg belangrijk dat de gemeente heeft
aangegeven in deze situatie niet vast te willen houden aan de productietaakstellingen die aan de subsidie
2020 verbonden waren. Wel zullen de publieksinkomsten in 2020 op een veel lager dan gepland niveau
uitkomen. Gelukkig is de kostenstructuur van de Stichting ook variabel, in die zin dat veel kosten een
projectmatig karakter hebben en alleen worden gemaakt als de projecten/voorstellingen doorgang vinden.
Dit beperkt het verlies in 2020, en maakt dat de Stichting voorzichtig positief naar de toekomst kijkt. De
Stichting is zich er wel van bewust dat de ZZP-ers die via de Stichting opdrachten uitvoerden, relatief zwaar
getroffen zijn.
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