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Inleiding en leeswijzer
Het Bijlmer Parktheater is het eerste professionele theater in Amsterdam Zuidoost en heeft zich vanaf het begin samen met haar partners
en publiek ontwikkeld tot ‘Het Theater van het Nieuwe Nederland’: een centrum voor interculturele programmering, cultuureducatie,
community art en talentontwikkeling.
Centraal in onze artistieke visie staat de ontwikkeling van en het podium bieden aan nieuwe en unieke artistieke vormen die putten uit de
culturele diversiteit van Amsterdam Zuidoost. Onze artistieke programma’s beogen bovendien een maatschappelijke impact te hebben en
bij te dragen aan de (culturele) ontwikkeling van publiek en deelnemers, talenten en theatermakers uit Amsterdam Zuidoost.
Onze missie is het ontwikkelen van relevant theater met nieuwe rolmodellen waarin wij het mondiaal cultureel erfgoed als uitgangspunt
nemen. Wij streven ernaar om met onze programmering, talentontwikkelingstrajecten, en cultuureducatieprojecten een cultureel divers
publiek te bereiken.
Wij ontwikkelen speciale programma’s die aantrekkelijk zijn voor publieksgroepen uit het stadsdeel, de stad en de omgeving.
In dit bestuursverslag worden de resultaten beschreven van de activiteiten van Stichting Bijlmer Parktheater in het boekjaar 2015, gevestigd
te 1102 DR Amsterdam Zuidoost, Anton de Komplein 240, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder
dossiernummer 34239848.
De jaarrekening maakt onderdeel uit van dit jaarverslag en de verslagen zijn ingericht conform de verantwoordingsverplichtingen van de
belangrijkste subsidienten. Wij baseren ons hierbij op de subsidiebeschikkingen en prestatieafspraken van de Dienst Maatschappelijke
Ontwikkeling van de Gemeente Amsterdam en het Stadsdeel Zuidoost.
De stichting heeft statutair ten doel
a. het doelmatig exploiteren van gebouw(en) ten behoeve van een aantrekkelijk en uitdagend cultureel aanbod in Amsterdam Zuidoost;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen
zijn.
In dit Jaarverslag beschrijven wij de activiteiten en ontwikkelingen die in 2015 binnen het Bijlmer Parktheater in nauwe samenwerking met
Krater Art & Community hebben plaatsvonden. In dit verslag laten we zien op welke wijze wij in het licht van ons meerjarenplan hebben
gewerkt aan onze kerntaken en doelstellingen:
—— Het doorontwikkelen van de programmering tot een aantrekkelijk en uitdagend cultureel aanbod en het podium bieden aan jonge makers
—— Het uitbreiden en verdiepen van de samenwerking binnen het theater;
—— Het versterken van de educatieve functie;
—— Het professionaliseren van de bedrijfsvoering en verzakelijken van de organisatie.
—— Doelmatige exploitatie van het gebouw
In dit verslag komen allereerst op pagina 4 de bestuurssamenstelling en interne overlegstructuur aan bod. Daarna is op pagina 5 de
personeelssamenstelling toegelicht vanuit een aantal gezichtspunten. Als erkend leerwerkbedrijf kennen we een uitgebreid en actief
stagebeleid, stagiaires zijn erg belangrijk voor onze organisatie. Op pagina 6 is een overzicht te vinden van onze stageactiviteiten in 2015.
Het financieel resultaat en een toelichting op de ontwikkeling hiervan op hoofdlijnen is beschreven op pagina 7. De details en uitgebreide
toelichtingen zijn te vinden in de jaarrekening. De programmering is gezichtsbepalend voor het Bijlmer Parktheater. Vanaf pagina 8 is
een toelichting opgenomen op de programmering en de bezoekersaantallen in 2015. Cultuureducatie vormt de volgende belangrijke pijler
van de organisatie. Deze activiteiten en resultaten staan beschreven vanaf pagina 11. Daarna volgt vanaf pagina 13 een toelichting over de
wijze waarop cultureel ondernemerschap in het Bijlmer Parktheater gestalte krijgt. De ondersteunende PR- en marketingactiviteiten en
het vrijkaartenbeleid zijn te vinden op pagina 19. Een samenvatting van de belangrijkste kwantitatieve gegevens en de prestatienormen
zijn toegevoegd op pagina 21. Tot slot zijn de bestuurlijke voornemens en de uitwerking van het resultaat 2015 naar de begroting 2016
opgenomen.

Bestuur en Organisatie
De Stichting Bijlmer Parktheater volgt de code Cultural Governance en heeft een kundig en betrokken bestuur, dit bestuur bestond in
2015 uit
voorzitter
penningmeester
secretaris
lid 		
lid 		

drs. Jan Coen Hellendoorn		
drs. Tom Schram			
John Leerdam, MFA			
drs. Jaap van der Aa 			
Dana Kibbelaar BA			

Het Bestuur heeft mevrouw drs. E.N.H. Comvalius aangesteld als directeur en haar belast met de algehele dagelijkse
eindverantwoordelijkheid.
Het bestuur heeft in 2015 zes keer vergaderd en heeft zich beziggehouden met de professionalisering van de bedrijfsvoering, de verbetering
van de interne Communicatie, het verstevigen van de relatie met de buurgemeenten, verbetering van het marketingbeleid en de verdere
ontwikkeling van het artistiek- en financieel beleid.
In de bestuursvergadering van 21 maart 2016 zijn het jaarverslag en de jaarrekening vastgesteld en heeft het bestuur besloten het resultaat
over het boekjaar toe te voegen aan de Algemene Reserve.
Jaarlijks evalueert het bestuur het eigen functioneren en vindt er een functioneringsgesprek plaats met de directie.
Er is geen sprake van bestuurdersbeloningen.
In het directiestatuut is de verhouding tussen bestuur en directie geregeld.
Het bestuur ontvangt financiële en inhoudelijke rapportages per kwartaal en ingeval van bijzonderheden vindt tussentijdse rapportage en
overleg plaats.
De algehele eindverantwoordelijkheid en aansturing van het programma ligt bij de directie, en het zakelijke beleid en de aansturing van
de uitvoering lag tot 1 september 2015 bij de zakelijk leider. Per 1 september 2015 is er een verandering opgetreden in de aansturing van
de organisatie. Met het vertrek van de zakelijk leider naar een andere werkomgeving, is de functie opgeheven en is er sprake van een
eenhoofdige directie. Het gezamenlijk beleid van Bijlmer Parktheater en Krater Art & Community wordt besproken en bepaald in het
tweewekelijks Management Team. De manager Art & Community, de programmeur en het hoofd techniek en gebouwbeheer vormen
samen met de directeur het Management Team.
De wekelijkse operationele vergadering waarin zowel de korte termijn planning en afstemming wordt besproken als de overige lopende zaken
en de langere termijn visie, wordt sinds september 2015 voorgezeten door de directie. Ad interim fungeert sinds 1 september 2015 een
controller voor 1 dag per week. Die functie zal in de loop van 2016 definitief worden ingevuld.

Personeelssamenstelling
Theaterprogrammering en het bieden van faciliteiten aan de vele samenwerkingspartners is een arbeidsintensieve bezigheid binnen het
Bijlmer Parktheater. Het theatergebouw is gemiddeld 6 dagen per week van 9 tot 23 uur open, en op zondag één tot twee dagdelen. De
enorme aanloop van ruim 40.000 bezoekers legt een hoge druk op de personele capaciteit en leidt er ook toe dat vaste medewerkers veel
extra inzet plegen zonder hiervoor afdoende gecompenseerd te worden.
Teneinde flexibiliteit te waarborgen binnen beheersbare, proportionele overheadkosten wordt de kernbezetting van het Bijlmer Parktheater
regelmatig ondersteund door stagiaires, werkervaringsplaatsen en gesubsidieerde arbeidsplaatsen. Voor de bar en rondom programmering
en festivals wordt veel gebruik gemaakt van vrijwilligers en oproepkrachten.
Medewerkers en vrijwilligers hebben zich ook in 2015 weer enorm ingezet, met veel plezier en voldoening.
In totaal zijn 20 medewerkers werkzaam voor het Bijlmer Parktheater. In totaal gaat het om 15,6 fte.

Kenmerken van het personeelsbestand
De samenstelling van het personeel is een afspiegeling van de culturele diversiteit in de omgeving. 50% van het personeel heeft een niet
Westerse, cultureel diverse achtergrond. Het managementteam bestaat uit twee vrouwen en twee mannen en ook hierbij geldt dezelfde
verhouding voor wat betreft culturele diversiteit.
Het gemiddeld opleidingsniveau is relatief hoog; 60% van het personeel heeft een opleiding op HBO of WO niveau genoten.
Slechts 35% van de personeelsleden is man. Daarnaast valt op dat 47%% van de medewerkers jonger is dan 50 en 9% ouder dan 60.
Met het uitstromen van een aantal gepensioneerde medewerkers is de gemiddelde leeftijd lager geworden. In 2014 was 59% van de
medewerkers ouder dan 50 jaar en 29% ouder dan 60.
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Stage en Werkgelegenheidsbeleid Bijlmer Parktheater 2015
Het Bijlmer Parktheater hecht eraan, ondanks het feit dat formeel de D2 voorwaarden die verbonden waren aan de Europese subsidie voor
de bouw van het theater niet langer gelden, om goed invulling te blijven geven aan haar stage en werkgelegenheidsbeleid en heeft ook in
2015 aan diverse studenten van divers leeftijd- en opleidingsniveau een stageplek geboden.
Wij hebben een aantal plekken binnen de organisaties Bijlmer Parktheater en Krater vastgesteld, waar stagiaires structureel op ingezet
kunnen worden. Naast het Bijlmer Parktheater en Krater (Art & Community) hebben ook de Jeugdtheaterschool en Untold regelmatig
stagiaires ingezet in ondersteunende functies.
Op de volgende afdelingen binnen het BPT is er een doorlopende behoefte aan MBO en/of HBO stagiaires
ter ondersteuning van de afdeling
—— Afdeling Educatie
—— Afdeling Marketing en Communicatie
—— Afdeling Techniek
—— Front desk; balie/bar/ front of house
—— Krater Art & Community
Daarnaast zijn stagiaires gedurende het jaar op de verschillende afdelingen ingezet bij verschillende projecten zoals het In The Picture
Festival en het Krater Art & Community festival en de Dag van Duizend Culturen. Dit jaar hebben we tijdens deze festivals gewerkt met
groepsstages van het ROC.
Naast de twee grote stageperiodes die de scholen meestal hanteren is er ook nog ruimte voor bliksemstages, snuffel- en maatschappelijke
stages, onderzoeksstages en werkervaringsplekken binnen het Bijlmer Parktheater.
In 2015 hebben in totaal 57 leerlingen/ studenten een stageplek gevonden in het Bijlmer Parktheater. Met het stadsdeel is een minimum
van 45 afgesproken.
De stage coördinator van het BPT heeft vier uur per week beschikbaar voor uitvoering en coördinatie van het stagebeleid. Deze uren zijn
beschikbaar voor werving van geschikte stagiaires, stage -gesprekken met de studenten, contact met scholen, beoordelingsgesprekken,
nakijken opdrachten en verslagen, maken van werkplannen met studenten, scholenbezoeken, examenbeoordelingen, presentaties bijwonen
en ontwikkelingsgesprekken met de studenten en docenten. Daarnaast is er aandacht voor de interne communicatie waarbij de collega’s
geïnformeerd worden over ontwikkelingen binnen het stagebeleid van het BPT.
Onze samenwerkingspartners zijn: ROC van Amsterdam, OSB, Scholengemeenschap Reigersbos, Hogeschool van Amsterdam,
Hogeschool Inholland, jINC. Bliksemstages! en diverse ROC’s uit Amsterdam en omstreken.
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Programmering
Inleiding

Toen het Bijlmer Parktheater de meerjarenplannen formuleerde voor het Kunstenplan 2013-2016, bestond het theater nauwelijks drie
jaar. De initiatiefnemers konden bogen op jarenlange ervaring met programmering op kleinere schaal, maar met de komst van het theater
en dankzij de erkenning binnen het Kunstenplan ontstond de mogelijkheid tot het bedienen van een groot publiek met een veelzijdig,
kwalitatief en toegankelijk aanbod.
Het doel is een cultureel diverse kwaliteitsprogrammering die zowel buurtgericht als buurt overstijgend is. Wij streven naar een samenhang
en verbinding tussen kunstdisciplines, het aanbod van de partners van het theater, stedelijke partners en verschillende publieksgroepen. De
programmering is een mix van bestaand professioneel aanbod, populaire comedy programma’s, risicovolle kwaliteitsprogramma’s, festivals,
non-professioneel aanbod en eigen concepten.
Vanuit onze artistieke visie willen wij een cultureel divers publiek bedienen, prikkelen en cultureel verrijken met een veelzijdig aanbod.
In 2015 zijn in de theaterzaal 108 voorstellingen geprogrammeerd en daarnaast hebben 2 aanvullende programmeringsactiviteiten
plaatsgevonden in andere ruimtes. In totaal derhalve 110 programmeringsactiviteiten waarbij 10.0022 bezoekers aanwezig waren.
Daarnaast trokken de 36 partnervoorstellingen nog eens 4.541 bezoekers.
Wij hebben de totale resultaatafspraken op het gebied van het aantal bezoekers (30.000), exclusief deelnemers aan lessen en workshops,
met 30.117 bezoekers dit jaar gerealiseerd. Dit wordt nader uitgesplitst in de bijlage kwantitatieve gegevens op pagina 19.
In totaal hebben in 2015 de voorstellingen en activiteiten 46.077 bezoekers naar het theater getrokken. In 2014 bedroeg dit aantal nog
41.530 (een stijging derhalve met 11%).
De gemiddelde zaalbezetting bedroeg bij onze eigen programmering 67%, ten opzichte van 65% vorig jaar.

Samenhang en focus in de programmering

Als Theater van het Nieuwe Nederland heeft het Bijlmer Parktheater zich gepositioneerd als een theater met een onderscheidend aanbod.
Het is een belangrijke toevoeging op het grootstedelijk en landelijk aanbod. Wij constateerden dat het alleen programmeren van het
bestaande aanbod onvoldoende aansloeg bij ons publiek. Herkenning in thematiek of in de podiumkunstenaars bleek belangrijk en een
programmatische brugfunctie naar het grootstedelijk aanbod was nodig. Zo zijn de Bijlmer Labels onstaan. Herkenning in thematiek of in de
podiumkunsteaars bleek belangrijk. Om tevens de brugfunctie te vervullen naar het grootstedelijk aanbod is gekozen voor de samenwerking
met sterke, stedelijke partners. Deze programmering komt nergens anders voor. Wij programmeren op één podium gevestigde artiesten
of schrijvers met aanstormend talent. Met de Bijlmer Labels verbinden wij publieksgroepen uit de stad en het stadsdeel en verbinden wij
publieksgroepen op thema en genre.
Deze Bijlmer Parktheater Labels, kenmerken zich door de cross-overs tussen kunstdisciplines, de kruisbestuiving tussen professionals en
opkomende talenten, de mix van publiek uit de stad en Zuidoost bewoners en de samenwerking van het theater met gevestigde instellingen
in de stad zoals het Concertgebouworkest, Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam, Afro Vibes, Julidans, de Fringe, Idfa. De labels
blijven onderhevig aan vernieuwing, afhankelijk van de veranderende behoeften van het publiek. Bijlmer Jazz is bijvoorbeeld begonnen als
een kleinschalig experiment in de foyer met vier jazz musici en een jamsession. Sinds 2014 is Bijlmer Jazz uitgegroeid tot een zaalproductie
waarbij een gerenommeerd en bekend jazz muzikant een concert samenstelt en in een voortraject met talenten toewerkt naar een
voorprogramma. Eddy Veldman heeft in een uitverkochte zaal gespeeld met talenten van het Zo Gospel Choir die uitgedaagd zijn om
Jazz classics te zingen. Ook de concerten van Pablo Nahar en Jan Wouter Oostenrijk zijn goed bezocht. Talenten van de Muziekschool
Zuidoost hebben hierin een podium gekregen. Fatu Improv waarmee geëxperimenteerd is en dat lijkt op het programma de Lama’s, zullen
we niet voortzetten omdat het publiek de voorkeur geeft aan reguliere Fatu voorstellingen en minder enthousiast was over Fatu Improv. De
programmering van Bijlmer Danst is in 2015 minder in de smaak gevallen dan in 2014 met als meest succesvolle programmering de Four
Seasons van Samir Calixto/Korzo. Voor Bijlmer Danst gaan wij op zoek naar sterke stedelijke partners en zetten we in op een aanvullend
talentenprogramma zoals bij Bijlmer Jazz.
De meest succesvolle Bijlmer label is het literaire programma Bijlmer Boekt met 99% zaalbezetting.
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Risicovolle programmering
Vanuit het principe dat wij als theater ons publiek willen verrassen en bekendmaken met voor hen minder bekende gezelschappen,
programmeren wij risicovolle voorstellingen waarvoor wij ondersteuning krijgen van het SKIP-programma van het landelijk Fonds
Podiumkunsten. Deze risicovolle programmering maakt slechts 6% uit van onze programmering. Om een beeld te geven, sommen wij
enkele voorstellingen op. De vier dansvoorstellingen met een zaalbezetting van 26% vallen onder deze regeling net als Stand up Lay down van
de Gemeenschap (29%), Seksbom van Golden Palace (try out) (16%), Boy Aki met Inspiral (13%) en Gideon Droom van Ernst Jansz (30%).
Sommige gezelschappen willen in de toekomst weer spelen in het Bijlmer Parktheater, met hen gaan wij de discussie aan over de inhoud, de
cast, de presentatie en promotie, zodat de publieksopkomst vergroot kan worden. De Skipregeling van het fonds podiumkunsten maakt het
voor ons financieel mogelijk om deze voorstellingen een kans te geven.

Jeugd en jongerenprogrammering
Het Bijlmer Parktheater hecht veel waarde aan het in contact brengen van kinderen met kunst en cultuur in de vrije tijd en bouwt voort
op de ervaring van Krater Theater die al meer dan 20 jaar programmeert voor de jeugd in Amsterdam Zuidoost. Uit onderzoek blijkt dat
theaterbezoek de fantasie van kinderen prikkelt, hen inwijdt in verschillende andere werelden en bijdraagt aan hun smaakontwikkeling. Wij
beogen hiermee het publiek van de toekomst te creëren.
In 2015 zijn 22 voorstellingen voor kinderen geprogrammeerd en de zaalbezetting is toegenomen van 62 naar 77%. Met name in de
vakanties is er veel animo voor theaterbezoek en wordt ruimschoots gebruik gemaakt van de Stadspas. Het besluit om vanaf 2015 op
zaterdag te programmeren in plaats van woensdag is een succes gebleken. De voorstellingen de Tantes van de Toneelmakerij (gouden krekel)
en Aai Pet van de Bonte Hond (genomineerd voor de gouden krekel) zijn de meest succesvolle uitverkochte voorstellingen geweest.
De vakantievoorstellingen die enthousiast zijn ontvangen, waren o.a. Spiegeltje Spiegeltje van Jetty Mathurin en Glynis Terborg, Wild thing
van Maastheater en Wonderzoekers van compagnie Squeezz.
Met de komst van vluchtelingen in Amsterdam Zuidoost heeft het Bijlmer Parktheater verschillende keren studioruimtes beschikbaar
gesteld en creatieve workshops gegeven. Vermeldens waard is de speciale voorstelling van jeugdtheatergezelschap het Houten Huis die op
verzoek van het Bijlmer Parktheater en Rotary Amsterdam Arena, voor de vluchtelingen kinderen de voorstelling Muziek van Beneden,
speelde. Meer dan 85 kinderen bezochten de voorstelling.
De jongerenprogrammering voor 12+ bestond uit drie voorstellingen. Ben en Badr op vakantie in Nederland van Irish Kensenhuis en
Wandana Biekman sloeg in het Bijlmer Parktheater enorm aan. Deze jonge makers hebben een prikkelende eigen productie gemaakt over
vriendschap en identiteit die herkenbaar was voor het jonge publiek. Jellyfish in Concert is een muzikaal concept met als bekende zangeres
Cheyenne Toney uit Zuidoost, bekend van de finale van The Voice, die onlangs optrad met Marco Borsato in de Ziggo Dome. Othello van
ZEP is geprogrammeerd als besloten educatievoorstelling en op dezelfde dag als openbare voorstelling. Othello was bewerkt door Rapper
Brainpower, wat een heel eigen flow en stijl gaf aan het verhaal waarmee het bijzonder goed aansloot bij de belevingswereld van de jongeren,
ook al bleef het een echte Shakespeare met alle karakters, intriges en thema’s van dien.

Reguliere programmering
Naast de genoemde Bijlmer labels en jeugdprogrammering, programmeerden wij 46 muziektheater voorstellingen, concerten en
toneelvoorstellingen. Publiekstrekkers waren o.a. het concert van Akwasi Daar ergens, een ode aan Bram Vermeulen en het Internationaal
Danstheater met de muziekdansvoorstelling Crazy Blues die door Sterzangeres en actrice Joy Wielkens werd gedragen. Theatergezelschap
VIG van Raymi Sambo ging in première met de indrukwekkende voorstelling Aan Niets Overleden over de desastreuse gevolgen van een
schaamtecultuur.
Te noemen valt ook Kruit Volksopera Maluku van Theatergroep DeltaDua die een uitverkochte première speelde over een onderbelichte
geschiedenis. Paramaribo Texel van Rudolphi Productions geschreven door Jette Derlagen gespeeld door Helen Kamperveen en Leny
Breederveld, een prachtig autobiografische vertelling.
In 2015 is de filmprogrammering verder voorgezet in samenwerking met Krater Art & Community die aan de filmvertoningen verdiepende
gesprekken koppelde onder de noemer Voices. Ook het filmdocumentaire festival Idfa streek neer in het theater. De redactie werd
gevormd door actieve jonge bewoners van Zuidoost en de programmeurs van het Bijlmer Parktheater die een aantal films selecteerden,
waaronder de film over de Black Panthers. Ruim 290 voornamelijk jonge belangstellenden tussen 20 en 40 jaar jaar bezochten Idfa.
–9–
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Jonge makers
In 2015 hebben verschillende jonge theatermakers zich bij het Bijlmer Parktheater gemeld voor ondersteuning en begeleiding. Deze makers
hebben een afgeronde kunstvakopleiding achter de rug of hebben enkele jaren als acteur gewerkt, maar hebben een fase bereikt waarin ze
hun artistieke ontwikkeling als maker ter hand willen nemen. Zij kiezen voor het Bijlmer Parktheater vanwege de interculturele uitstraling,
de cultureel diverse omgeving en de professionaliteit die zij waarnemen. Ira Kip, Dionne Verwey, Dorothy Blokland, zijn enkele namen
van jonge theatermakers waarmee wij in contact staan. De voorstelling ‘Het geheim van de gebroeders Timisela’, twee nog onbekende
kunstenaars die hun eerste voorstelling hebben gemaakt, heeft het theater ondersteund en gefaciliteerd. Deze derde generatie jongeren
uit de Molukse gemeenschap, hebben een frisse, artistieke kijk op hun geschiedenis. Dit was het begin van een tournee langs uitverkochte
schouwburgzalen in Nederland.
De aanvraag voor een incidentele bijdrage van het landelijke fonds voor de podiumkunsten heeft de intensieve begeleiding van een drie-tal
jonge makers mogelijk gemaakt. Hieruit is een nieuwe makers platform ontstaan die uitwisseling en samenwerking tussen de jonge makers
en het artistieke team van het theater mogelijk maakt. Farida van der stoom, heeft kunnen werken aan haar act Dreamgirl en heeft daarbij
adviezen gekregen van de regisseur Peter Eversteyn. Darryl Veldman en Linar Ogenia hebben een stuk gemaakt, ‘Iets dat man heet’ en zijn
begeleid door theatermaker Mike van Alfen. Darryl en Linar zijn gescout door het Afrovibesfestival en zijn uitgenodigd door een theater
uit Zuid-Afrika. Farida van der Stoom heeft ontdekt dat haar kracht bij comedy ligt en gaat een duet spelen met Cindy Pieterse van de
comedytrain.

– 11 –

Cultuureducatie
In het meerjarenplan heeft het Bijlmer Parktheater aangegeven de brede persoonlijke en artistieke ontwikkeling bij kinderen te willen
stimuleren. De binnenschoolse cultuureducatie maakt in 2015 integraal onderdeel uit van de activiteiten van het Bijlmer Parktheater.
In samenwerking met de Jeugdtheaterschool Zuidoost wil het theater zich hard maken voor de rol van de podiumkunsten binnen het
basispakket in het primair onderwijs (PO) en binnen het voortgezet onderwijs (VO).
De samenwerking met de Jeugdtheaterschool Zuidoost spitst zich toe op het Art’s Cool Festival waarin leerlingen vanuit het Voortgezet
Onderwijs kennis maken met theater en dans via voorstellingen van de productiegroepen van de Jeugdtheaterschool. Binnen het primair
onderwijs, werkten wij samen aan een scholenfestival ‘Happy World’ waarin kinderen hun eigen scenes vormgeven en vakvaardigheden op
het gebied van theaterspel opdoen.
Kunst biedt kinderen een taal om zich mee uit te drukken en waarmee ze betekenis vinden in relatie tot hun omgeving en wat ze daarin
meemaken. De culturele diversiteit binnen de samenleving is daarbij een uitgangspunt en bron van inspiratie.
Naast scholen uit Zuidoost weten ook steeds meer scholen uit de regio en andere delen van Amsterdam het Bijlmer Parktheater te vinden.
Er zijn bezoekers geweest uit Krommenie, IJburg en Amsterdam West. In toenemende mate werken wij samen bij het ontwikkelen van
doorlopende leerlijnen van binnenschool, brede school tot een theateruitvoering op de school of in het theater.
Het Bijlmer Parktheater neemt een heel eigen plek in binnen het veld van de cultuureducatie, zowel op landelijk als stedelijk niveau.
Wij combineren: professionele programmering, taalexpertise en het werken vanuit interculturele thema’s op een interdisciplinaire wijze.
Theaterbezoek met een educatief programma wordt zeer hoog gewaardeerd door de scholen. We namen deel aan het Amsterdams netwerk
van theatereducatie georganiseerd door de stedelijke koepel PIT. Deze samenwerking was nuttig voor de collegiale uitwisseling met andere
theaters, maar heeft geen meerwaarde gehad bij de werving van scholen.
Dankzij de samenwerking met het Centrum voor Beeldende Kunst Zuidoost binnen het project over het leven van de kunstenaar Dali en de
voorstelling ‘Het verhaal van de getallen’, van theatergroep MAAS, was het mogelijk een cross over te maken vanuit de podiumkunsten naar
de beeldende kunst. In de toekomst willen wij deze samenwerking voortzetten.
Highlights in de cultuureducatieprogramma’s waren
—— De kleutervoorstelling De Gebroeders Kist, omlijst door een lessenreeks theater, taal en beeldende vorming. Oorkaan speelde deze hoog
gewaardeerde muziektheater voorstelling 4 keer. De thema’s ‘familie’ en ‘het onbekende tegemoet treden’ stonden centraal en werden
muzikaal en vol verbeeldingskracht gepresenteerd.
—— Muziek van Beneden van Het Houten Huis, een Beeldende muziektheatervoorstelling die gemaakt is met de Bijlmermeer als
inspiratiebron. Alles speelt zich af in een flat en het publiek kan in alle kamers binnen kijken naar de levens van bijzondere wezens zoals
een moeder met halfbloed mens/konijnenkinderen. Met dagelijkse beslommeringen als uitganspunt wordt de verbeelding ingezet als
manier om elkaar te ontmoeten.
—— Mongens en Jeisjes van De Stilte is een gelaagde dansvoorstelling voor midden en bovenbouw over identiteit, homosexulaiteit, want
wie of wat bepaalt of je een jongen of meisje bent? Zes dansers nemen elkaars gedachten en gedaanten over, proberen zichzelf te zijn
en de ander te worden, onafhankelijk te zijn en in de pas te lopen. Dit op een spannende combinatie van de cello suites van Bach, live
uitgevoerd, en hedendaagse muziek.

Taalprojecten
Op verzoek van projectbureau PPOZO verzorgt het Bijlmer Parktheater op een aantal scholen verdiepende lessen bij het taalonderwijs. De
evaluaties zijn zonder uitzondering erg goed. De leerkrachten zien dat er door de creatieve werkvormen een nieuwe manier van leren zijn
intrede doet bij de kinderen. Als gevolg van gewijzigd beleid van de gemeente Amsterdam is de taalsubsidie echter medio 2015 stopgezet,
waardoor de projecten niet voor alle scholen betaalbaar zijn, alhoewel hier wel behoefte aan is. Scholen als de As Soeffah, Achtsprong en
Rozemarn zijn vaste partners bij de taalprojecten. Daarnaast hebben wij aanvullende theaterlessen verzorgd die nauw aansluiten bij het
binnenschoolse taalonderwijs via het Leerlab op Shri Laksmi, Achtsprong en Nellestein.
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Brede School
Naast de danslessen die in het kader van de Brede School zijn gegeven, heeft er een groots opgezet project plaatsgevonden in samenwerking
met de JTSZO, genaamd Happy World. Het was geïnspireerd op het gedachtengoed van Wubbo Ockels om je in te zetten voor een schone
en duurzame wereld. In het verhaal leven mensen in een vervuilde wereld, maar via de Happylogen, een stel wetenschappers, slagen ze
erin het roer om te gooien. Via dans, theater en zang werd dit spannend vormgegeven. 90 kinderen van de clusters Nellestein, Wijk, Gein,
Holendrecht en Reigersbos deden mee.
De danslessen concentreerden zich dit jaar vooral in de onderbouw met veel ballet en kinderdans. Een populaire activiteit. In de clusters
Holendrecht en Nellestein vond hiphop plaats voor de midden en bovenbouw met mooie presentaties voor ouders en leerlingen. Andere
clusters waren Gein, Reigersbos, Huntum, Venserpolder, Kortvort, Wijk en DE.

VO
Othello van ZEP is geprogrammeerd als educatie- en openbare voorstelling. Op beide momenten zijn leerlingen aanwezig geweest.
Bindelmeer (VMBO) heeft vooraf een uitgebreid workshopprogramma gevolgd op de school. Wat heel bijzonder was met de VMBO
leerlingen is dat de aansluiting bij deze Shakespeare bewerking zo goed werkte. Othello was bewerkt door Rapper Brainpower, wat een heel
eigen flow en stijl gaf aan het verhaal. Tegelijk bleef het een echte Shakespeare met alle karakters, intriges en thema’s van dien.
Het literaire programma Bijlmer Boekt is bezocht door leerlingen van de Leesclub van Reigersbos College..
100% Selfmade van DOX/Maas is bezocht door leerlingen van 2e klas Reigersbos en MBO Cultureel Organiseren. De voorstelling gaf
inzicht in het creatieve proces van de makers die hun eigen worstelingen probeerden te vertalen naar een artistiek concept. Dit werd gedaan
met veel humor en in een fysieke, dynamische stijl die de jongeren erg aansprak.
Op verzoek van scholen kunnen voorstellingen worden geprogrammeerd. Dit gebeurde met Poppin’ Java van Don’t Hit Mama en Eigen
Weg van Groundbreakers. De eerste voorstelling, die twee keer werd gespeeld voor 250 1ste jaars van Bindelmeer (VMBO) ging over de
gemeenschappelijkheid tussen urban en Javaanse dans n.a.v. een oud verhaal en was speciaal voor hen aangepast. Eigen Weg ging over het
leven van Vincent van Gogh, waarbij dans werd gecombineerd met film. Vooraf was een educatief traject op de school met als sluitstuk de
voorstelling waarin een aantal leerlingen een dansstuk opvoerden. Deze voorstelling, die ook twee keer werd gespeeld, werd goed ontvangen
door 300 2de jaars havisten van het Pieter Nieuwland College..

Cultuureducatie in cijfers

De Brede school projecten op school, buiten schooltijd zijn door Krater uitgevoerd. Bereik inclusief het Brede schoolproject Happyworld is:
641 leerlingen. In 2014 was het bereik 607.
In 2015 heeft de gemeente Amsterdam een beleidswijziging ingevoerd waardoor de subsidie voor de taalprojecten medio 2015 is stopgezet.
Dit heeft invloed gehad op het bereikte aantal leerlingen met taalprojecten, van 1247 in 2014 naar 911 in 2015.De taalprojecten zijn
uitgevoerd door Krater.
In totaal is het theaterbezoek iets gedaald van 2605 naar 2326, de keuze die veel PO scholen hebben gemaakt voor Muziek en Beeldende
vorming die door de gemeente in het basispakket zijn opgenomen, zorgt voor een lastigere positie voor de podiumkunsten.
In 2015 heeft het Bijlmer Parktheater 5.543 leerlingen bereikt van 47 verschillende scholen met dans-taal en multidisciplinaire
educatieprojecten..
De prestatieafspraak talentontwikkeling met DMO bedraagt 25 scholen en 4.500 leerlingen.
Daarnaast hebben 770 ouders de eindpresentaties bezocht.
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Cultureel Ondernemerschap
Ons cultureel ondernemerschap is gebaseerd op de volgende pijlers die hieronder nader worden toegelicht:
1. Artistieke kwaliteit en onderscheidenheid
2. Maatschappelijke relevantie en maatschappelijk draagvlak
3. Verbetering van het verdienmodel
4. Besturing en bedrijfsvoering

1. Artistiek onderscheidend vermogen
In de eerste plaats beschouwen wij onze organisatie als een creatieve producent en het ondernemerschap wordt nadrukkelijk vormgegeven
vanuit de artistieke inhoud. Het afgelopen jaar hebben wij ons onderscheiden met een artistiek cultureel diverse programmering en nauwe
relaties ontwikkeld met podiumkunstenaars, nieuwe makers, impresariaten en andere podia. Het Bijlmer Parktheater heeft inmiddels een
belangrijke positie ingenomen in het culturele veld in Amsterdam Zuidoost.

2. Maatschappelijke relevantie en maatschappelijk draagvlak
Wij hebben actief gewerkt aan de versterking van de relatie met de gemeenschap van Zuidoost en breed draagvlak gecreëerd zodat de
betekenis van het theater voor de gemeenschap is gegroeid. De educatietrajecten, de begeleiding van lokale talenten, de talkshows over
relevante thema’s en het consulteren van bewonerspanels die invloed uitoefenen op de programmering, zijn voorbeelden van de intensieve
relatie die wij met de omgeving ontwikkelen.
Wij hebben geïnvesteerd in de relatie met het bedrijfsleven binnen het stadsdeel door deel te nemen aan ronde tafelgesprekken
georganiseerd door Nuon, als lid van de Bedrijvenvereniging Vazo hebben wij adviesgesprekken gevoerd met de directie en verder hebben
wij zitting genomen in de adviesraad van Zuidoost Partners waaraan het stadsdeelbestuur, het bedrijfsleven, woningcorporaties en andere
maatschappelijke organisaties deelnemen. Zuidoost partners wordt voorgezeten door de directeur van Amsterdam Arena, Henk Markerink.
In 2015 waren wij de host van de kwartaalvergadering van Zuidoost partners en van de ledenvergadering van Vazo waarop een veiling van
kunstwerken plaatsvond waarvan de winst ten goede kwam aan het theater. De veiling leverde een bedrag van € 1500,-- op. Tijdens beide
momenten hebben talenten van TalentLab, het talententraject van het Bijlmer Parktheater en Krater Art & Community, een optreden
verzorgd. Met name de dichter Gershwin Bonevacio is sindsdien een veelgevraagde gast bij evenementen van het bedrijfsleven. De
inspanningen hebben nog niet geleid tot nieuwe sponsorrelaties, maar hebben de bekendheid van het theater bij het bedrijfsleven en andere
partners vergroot. Mede hierdoor hebben wij een substantiele opdracht van Rijkswaterstaat binnengehaald. Het Bijlmer Parktheater heeft
de opdracht gekregen om een weekend te organiseren met muziek- cabaret en theater, voor buurtbewoners die overlast hebben van de
werkzaamheden aan de A-9.

3. Verbetering van het verdienmodel
In ons verdienmodel leggen we de nadruk op publieksinkomsten, verhuuropbrengsten, opbrengsten uit horeca en arrangementen en
private bijdragen. Verder ontwikkelen we plannen voor het ‘vermarkten’ van onze specifieke expertise op het gebied van interculturele
programmering en educatieve knowhow.
Publieksinkomsten
Het vergroten van de publieksinkomsten streven we na door het zoeken naar de juiste balans tussen kwalitatief hoogwaardige
programmering en de wensen van ons publiek, een hogere bezettingsgraad, een strakker vrijkaartenbeleid en de administratietoeslag op
kaartverkoop. Hierbij speelt onze communicatie met de buitenwereld door middel van ons marketing- en PR beleid een cruciale rol. In het
eerste kwartaal van 2015 werden wij geconfronteerd met teruglopende bezoekersaantallen en recette inkomsten. De communicatieafdeling
heeft vervolgens de inzet van sociale media, direct mailing, nieuwflitsen en online advertenties verhoogd. In het derde en vierde kwartaal
hebben de inspanningen zich vertaald in een herstel van de bezoekerscijfers waardoor wij uiteindelijk op een vergelijkbaar niveau als in 2014
zijn uitgekomen.
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Verhuuropbrengsten
Bij de start van het theater in 2009 is in nauw overleg met de partners en financiers de ruimteverdeling van de kantoren vastgesteld. Hierbij
hebben de partners zich gecommitteerd aan een minimale afname van de theaterzaal, de studio’s en de geleverde diensten. De omvang van
de huur van de kantoren, opslag, studio’s en de grote zaal is voor een langere periode afgesproken en contractueel vastgelegd naar aanleiding
van het in opdracht van het Stadsdeel Zuidoost geschreven Bedrijfsplan Cultuurgebouw van 2007.
Voor de verhuur van de studio’s en de theaterzaal wordt gewerkt met gedifferentieerde tarieven; hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen
vaste partners, culturele en commerciële verhuur. Zowel bij de verhuur aan partners als bij culturele en commerciële verhuur worden ook
aanvullende diensten in rekening gebracht. Hierbij gaat het om de inzet van technici, kassamedewerkers, floormanagers en zaalwachten.
De in het bedrijfsplan bepaalde partnertarieven voor de overige ruimtes liggen aanzienlijk lager dan de culturele huurprijs (circa 50%). Een
helder en begrijpelijk uitgangspunt van het oorspronkelijke bedrijfsplan.
In de praktijk blijkt dat het oorspronkelijke uitgangspunt voor de exploitatie van het gebouw in combinatie met een jaarlijks substantieel
teruglopende subsidie vanuit het Stadsdeel lastig te verenigen is met toename van de commerciële en culturele verhuuropbrengsten.
In 2015 zijn wij geconfronteerd met teruglopende huurinkomsten. Als gevolg van onze financiële positie waren wij niet in staat om
een nieuwe salesmedewerker aan te stellen die de actieve acquisitie bij commerciële partijen ter hand zou kunnen nemen. De externe
verhuuropbrengsten (cultureel en commercieel) zijn teruggelopen van €96.000 in 2014 tot € 77.000 in 2015.

Opbrengsten uit horeca en arrangementen
Actievere acquisitie en het professionaliseren van de horeca was een tweede doelstelling van de afdeling sales met als uiteindelijk doel het
vergroten van de horeca-omzet. Er zijn aanzienlijke verbeteringen gerealiseerd, met name op het gebied van catering is binnen de bestaande
mogelijkheden progressie geboekt. Er is in 2015 geëxperimenteerd met het aanbieden van (personeel)arrangementen. In opdracht van
IXAS hebben wij succesvolle arrangementen mogen uitvoeren.
Theater en horeca als totaalbeleving
Eind 2014 hebben we een haalbaarheidsonderzoek en een publieksonderzoek uitgevoerd teneinde de wensen en mogelijkheden voor een
nieuwe horecavoorziening in kaart te brengen. Conclusie is dat de horeca binnen het Bijlmer Parktheater met de huidige voorzieningen de
grenzen van het haalbare heeft bereikt. Uitbreiding van het gebouw ter realisatie van een horecavoorziening blijkt noodzakelijk. Vanwege het
feit dat mogelijke realisatie hiervan minimaal 2 à 3 jaar zal duren is een plan uitgewerkt voor een tijdelijke horecavoorziening.
Uit een gedegen marktanalyse is gebleken dat voldoende kansen aanwezig zijn voor het succesvol exploiteren van een nieuwe (tijdelijke)
horecavoorziening. Echter, de Foodbus die woningcorporatie Ymere beschikbaar stelde, vereiste een investering om de horecakeuken en de
bus gebruiksklaar te maken. Als gevolg van het feit dat het theater een negatief eigen vermogen had in 2015 was het niet mogelijk om een
lening te verkrijgen voor de noodzakelijke investering. Alhoewel het theater nog steeds streeft naar het realiseren van een onderscheidend
horecaconcept ter versterking van de relatie met het publiek en he mogelijk maken van aantrekkelijke arrangementen, is het op dit moment
geen prioriteit.
Vrienden van het Bijlmer Parktheater
Het Vriendenplan is gelanceerd op 9 oktober 2014, de dag van de eerste lustrumviering en het streven was om binnen een jaar te groeien
naar 100 betalende vrienden. Op dit moment staat de teller op 71. Met het opnieuw inrichten van de salesafdeling in 2016 zullen wij de
vriendencampagne nieuw leven inblazen. De vrienden zijn de ambassadeurs van het theater die draagvlak creëren en zich met het theater
verbinden.
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4.Besturing en bedrijfsvoering
De professionalisering van de bedrijfsvoering is in 2015 verder geconsolideerd. Het bestuur heeft besloten om een efficiency slag te maken
door te fuseren met Krater Art & Community in 2016. De stukken zijn in 2015 ter behandeling bij de notaris gelegd. De facto functioneren
het Bijlmer Parktheater en Krater als een geïntegreerde organisatie en zijn de teams samengevoegd binnen het managementteam, het
Team Artistiek en De Operationele Vergadering. Gezamenlijk is een meerjarenbeleidsplan ontwikkeld en ingediend bij de gemeente
Amsterdam om opgenomen te worden als Cultuurhuis in het Kunstenplan 2017-2021. Een fusie zal leiden tot een efficiëntere organisatie
en eenvoudigere administratie en een verlaging van de accountantskosten.
De Administratieve Organisatie van het Bijlmer Parktheater is samengesteld in samenspraak met Horlings Accountants, die ook de
jaarrekeningcontrole verzorgt. Omdat Krater al 10 jaar met Horlings Accountants samenwerkt, zijn in 2015 een aantal offertes aangevraagd
voor de controle over boekjaar 2016.
Het Bijlmer Parktheater is duurzaam gebouwd door veel gebruik te maken van de daglicht situatie. Het gebouw beschikt dan ook over het
energie label B. Wel is de intentie om de bestaande halogeen verlichting om te zetten in duurzame LED. Dit zal voor de foyer meegenomen
worden in de aanpassing naar de komende horeca voorziening. Daarnaast zullen we de mogelijkheden in kaart brengen voor het plaatsen
van zonnepanelen op het dak. Per 1 januari 2015 is gestart met de inkoop van duurzame energie. Sinds 2014 zijn we aangesloten bij het
collectief duurzame theaters Amsterdams. Hierin zijn een twintigtal theaters vertegenwoordigd. Dit loopt van Rai, Carré, Concert gebouw,
SSBA, DeLaMar tot en met Podium Mozaïek en het Bijlmer Parktheater. Hierin worden best practices gedeeld en het inkoopbeleid
afgestemd. We werken sinds het begin van 2014 met de zogeheten milieubarometer, een instrument waarmee we ons jaarlijks verbruik op
het gebied van energie en onze afvalstromen in beeld kunnen brengen ter vergelijking met de andere aangesloten theaters.
Er zijn in 2015 nieuwe stappen gezet met procesoptimalisatie en implementatietrajecten van de systemen zoals het planningssysteem,
kaartverkooppakket en andere informatiesystemen. Doelstelling blijft het verbeteren van de uniformiteit en samenhang in de manier
van werken en het verbeteren de interne communicatie. De financiële administratie wordt zelfstandig voorbereid en verwerkt door
de boekhoudkundig medewerker onder verantwoordelijkheid van de zakelijk leider en is gecontroleerd en goedgekeurd door Horlings
Accountants.
In 2015 is gestart met een nieuw financieel- en rapportagepakket waarmee vereenvoudigingen zijn doorgevoerd in de dagelijkse
werkzaamheden en verbeteringen in de periodieke rapportages worden gerealiseerd. Dankzij deze vernieuwing kan ook betere
managementinformatie geleverd worden In samenspraak met de overige cultuurhuizen is draagvlak bij de politiek gevonden voor een
incidentele bijdrage om de financiële positie van de cultuurhuizen te versterken, nadat gedurende het eerste halfjaar er sprake bleek van
structureel oplopende tekorten.
In september is de zakelijk leider doorgestroomd naar een andere arbeidsorganisatie en is ervoor gekozen met een eenhoofdige directie
voort te gaan, mede uit bezuinigingsoverwegingen. Tegelijkertijd is besloten de financiële afdeling te versterken door een ervaren controller
aan te nemen in de loop van 2016. Vooralsnog is ad interim een controller actief voor 1 dag per week.
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PR en Communicatie
‘Het Bijlmer Parktheater, meer dan een theater alleen’, was een belangrijke slogan de afgelopen jaren om uitdrukking te geven aan het feit dat
in het theater naast de programmering van voorstellingen, concerten en festivals, ook theater- en circuslessen, workshops en trainingen
plaatsvinden. Deze slogan is omgezet in een beeldmerk waarin alle partners in het gebouw zich kunnen vinden. Om deze gezamenlijke
uitstraling breed uit te dragen, zijn communicatiecampagnes opgezet bestaande uit digitale abri’s, billboards op metro- en treinstations en
het breed verspreiden van affiches.
De campagnes zijn ondersteund door drukwerk, dat verspreid is in Amsterdam Zuidoost, IJburg, Driemond, Diemen, Duivendrecht,
Ouderkerk aan de Amstel, Weesp, Abcoude en Muiderberg. De beperkte parkeermogelijkheden in de buurt van het theater vormen een
punt van aandacht omdat deze beperking de publieksgroei kan belemmeren.
Juist omdat het Bijlmer Parktheater meer is dan een theater en een gedifferentieerde doelgroep bedient, variërend van 2 tot en met 100
jaar, wordt de marketingstrategie regelmatig geagendeerd en geëvalueerd in het operationeel en het partneroverleg.
De digitale on- en offline communicatiemiddelen hebben bijgedragen aan de zichtbaarheid en de vergroting van onze naamsbekendheid.
Enkele hoogtepunten van het jaar 2015 voor de afdeling Marketing PR zijn de WijkSafari Bijlmer en de vele (bijna) uitverkochte zalen
in het najaar. In het derde en vierde kwartaal waren maar liefst 12 voorstellingen (regulier, verhuur én educatie) uitverkocht. Andere
noemenswaardige hoogtepunten zijn Bijlmer Klassiek - de twee edities in het najaar hadden de hoogste opkomst in twee jaar tijd - en
AfroVibes met het hoogste publieksbereik tot nu toe.

Bereiken publieksgroepen
Het bereiken van nieuwe publieksgroepen is gerealiseerd mede door het aangaan van diverse (nieuwe) samenwerkingen. Voorbeelden
hiervan zijn: Zina Platform (WijkSafari Bijlmer), I Amsterdam (24H Zuid/Zuidoost), Rijkswaterstaat/IXAS, Swazoom en Kwaku (Dag van
1000 Culturen). Zo werd onze website bovenmatig bezocht door de kaartverkoop van de WijkSafari Bijlmer (25% stijging tov 2014);
zorgden 24H Zuid/Zuidoost en de samenwerking met Rijkswaterstaat en IXAS voor uitverkochte zalen; nodigde Swazoom ons uit om in
contact te komen met jonge ouders uit Zuidoost tijdens een informatiemarkt; en wisselden we ideeën/strategieën uit met de organisatie van
Kwaku omtrent marketing- en pr-acties om meer mensen naar een buitenfestival in Zuidoost te trekken.
We realiseren ons dat het belangrijk is om onze publieksgroepen te onderzoeken en bevragen in verband met publieksretentie en
klantloyaliteit. Als gevolg van de beperkte financiële middelen is het niet mogelijk geweest om regelmatig publieksonderzoek te verrichten.
Onze bezoekers zijn wel bijzonder betrokken en voorzien ons ook ongevraagd van feedback en opbouwende kritiek en periodiek zijn
stagiaires ingezet om het publiek te bevragen. In de toekomst willen de vier cultuurhuizen gezamenlijk optrekken bij het opzetten van
publieksonderzoek.
In het eerste en tweede kwartaal van 2015 was de publieksopkomst lager dan in dezelfde periode in 2014. Deze opkomst trok in de loop van
het derde en het vierde kwartaal aan. Van de 23 voorstellingen die tot die periode in ons theater te zien waren, was 22 procent uitverkocht,
30 procent bijna uitverkocht en 17 procent goed bezocht. In totaal werd 69% bijzonder goed bezocht.
Vanaf 2015 hebben wij geen halfjaarlijkse brochures meer uitgeven en ons vooral toegelegd op online communicatie en free publicity. Wel
hebben we de fysieke distributie van tweemaandelijkse flyers en discipline gerichte folders zoals een jeugd- en muziekfolder behouden.

Beleid vrijkaarten
Vrijkaarten vormen een belangrijk onderdeel van het netwerk- en marketingbeleid van de organisatie en kunnen alleen met toestemming
van de directie worden ingezet. Bij premières, openingen van festivals, recepties en tentoonstellingen wordt gewerkt met vrijkaarten voor
speciale gasten. Met name tijdens festivals en voorstellingen van partners en semiprofessionele voorstellingen worden veel vrijkaarten
verstrekt aan de deelnemers ten behoeve van hun achterban. Deze vrijkaarten vormen een belangrijk middel om de drempel voor het
voorstellingsbezoek te verlagen. Geprogrammeerde gezelschappen hebben recht op een vast aantal vrijkaarten. Dit geldt ook voor
samenwerkingspartners waarmee festivals of voorstellingen worden geproduceerd. Daarnaast zijn er vrijkaarten bestemd voor de media.
Voor de directie, zakelijk leider en programmeur worden per voorstelling 2 vrijkaarten gereserveerd. Hier maken zij afwisselend gebruik van.
Medewerkers kunnen slechts op een vrijkaart de voorstelling bijwonen wanneer op het moment van aanvang van de voorstelling sprake is
van vrij beschikbare plaatsen. In 2015 is de controle op de vrijkaarten aangescherpt en is het aantal uitgegeven vrijkaarten teruggelopen van
2535 in 2013 naar 1517 in 2015.
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Kwantitatieve gegevens Bijlmer Parktheater 2015
Bestuurlijke voornemens en samenvatting begroting 2015
In 2016 profileert het Bijlmer Parktheater zich nog meer als artistiek, ondernemend en maatschappelijk relevant theater met als
kernwaarden: verbinden, verrassen, verrijken en vernieuwen. De integratie van Krater Art & Community is in 2016 een feit waarmee het
theater de rol van een Cultuurhuis kan vervullen als podium voor lokale en professionele talenten dat verbonden is met de omgeving en
tegelijkertijd een brug vormt tussen de stad en het stadsdeel.
Met name de Bijlmer Parktheater Labels zoals Bijlmer Boekt, Bijlmer Klassiek, Bijlmer Jazz en anderen die gezichtsbepalend zijn voor het
theater worden verder vernieuwd en ontwikkeld.
Voor de promotie van risicovolle theatervoorstellingen wordt het marketingplan verder uitgewerkt om het publieksbereik te kunnen
vergroten.
Via de regeling Jonge Makers van het Fonds voor de Podiumkunsten waarin jonge makers de kans krijgen om in samenspraak met een
podium artistiek onderzoek te doen, zich te ontwikkelen tot cultureel ondernemer en nieuw werk te produceren, willen wij bijdragen aan
de ontwikkeling van nieuw repertoire en de ontwikkeling van nieuwe makers. In 2015 heeft het Bijlmer Parktheater jonge makers zoals
Dionne Verwey een podium gegeven. Via de Jonge Makers regeling kunnen wij een eigen aanpak ontwikkelen voor de begeleiding van jonge,
professionele makers.
Dorothy Blokland, Linar Ogenia en Darryl Veldman zijn een paar van de kunstenaars die wij zullen ondersteunen bij hun artistieke
ontwikkeling.
De afgelopen twee jaar is gebleken dat, door het wegvallen van productiehuizen en podia met een cultuur diverse programmering, een
leemte is ontstaan waarin wij, in beperkte mate, kunnen voorzien. In 2015 zijn we in gesprek gegaan met ervaren producenten zoals Orkater
om aandacht te bepleiten voor de nieuwe makers die bij ons aankloppen en om relevante theatervoorstellingen te produceren.
De strategische allianties met de theaters in de randstad en met de cultuurhuizen worden versterkt en er zijn plannen om samen met hen de
unieke expertise die wij hebben ontwikkeld te delen met de rest van de kunstensector.
Het Bijlmer Parktheater speelt ook in 2016 weer een vooraanstaande rol binnen het Cultuurplatform Amsterdam Zuidoost en is penvoerder
en organisator van de lokale Dag van Duizend Culturen waarin bewoners en andere belangstellenden kennis kunnen maken met het
culturele aanbod in Zuidoost.
De professionalisering van de bedrijfsvoering wordt verder geconsolideerd en er wordt veel aandacht besteed aan de training van het
personeel. Het optimaliseren van de recent geïmplementeerde systemen zal de nodige aandacht krijgen.
2016 is een overgangsjaar naar de nieuwe kunstenplanperiode waarin we intern en met partners de in het bedrijfsplan opgenomen plannen
gaan uitwerken.
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Toelichting financiële resultaten
Dankzij de aanvullende subsidie van de gemeente Amsterdam en het doorvoeren van maatregelen uit het herstelplan 2015/2016 is het
Bijlmer Parktheater in staat geweest om het jaar met een positief resultaat af te sluiten.
De negatieve exploitatiereserve is omgezet in een positieve expoitatiereserve van € 24.593,–
In de jaarrekening, die formeel onderdeel uitmaakt van dit jaarverslag zijn de details van de resultatenrekening en de balans uitgebreid
opgenomen.
Naast de huur van kantoorruime heeft in 2015 op basis van huurcontracten voor 5.760 uur verhuur van theaterzaal en studio’s
plaatsgevonden.
De totale huuropbrengst door verhuur aan partners bedraagt (inclusief diensten) = € 201.19,–
Culturele en commerciële verhuur (inclusief aanvullende diensten) heeft € 67.430,80 opgeleverd.
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