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Het jaar 2021 was een bewogen jaar voor het jonge gezelschap House of Nouws.
We maakten een bewerking, een vooronderzoek voor volgend seizoen, een herneming en 
een nieuwe productie. We groeiden met maar liefst vier nieuwe medewerkers en een herdefi-
niëring van ons artistieke team. En we oefenden geduld en flexibiliteit in het omgaan met 
annuleringen en verschuivingen.

ORGANISATIE

In 2021 is House of Nouws uitgebreid om binnen het gezelschap voor meer structuur te zorgen. 
Na het vertrek van zakelijk leider Julia Groen door persoonlijke omstandigheden en na twee 
zakelijk leiders die de functie na elkaar tijdelijk waargenomen hebben, heeft House of Nouws 
in Karin van den Berg een ervaren zakelijk leider gevonden die zich interim ten minste voor 
een jaar aan H/N heeft verbonden. Dat bood rust om te focussen op de producties en tijd om 
op zoek te gaan naar een zakelijk leider met een netwerk in Brabant, die zich voor lange tijd 
aan H/N zou kunnen verbinden.

Hiernaast heeft House of Nouws in de Tilburgse Kelly van den Bosch de ideale freelance 
marketingmedewerker gevonden. Ze is van origine grafisch ontwerper en werkt naast 
haar werk bij H/N voor onder andere De Nieuwe Vorst en Het Zuidelijk Toneel. Ze bedenkt 
smakelijke campagnes, werkt zelfstandig en haar werk past bij de toon en stijl van H/N.

Naast deze nieuwe samenwerkingen is H/N ook gaan werken met twee educatie 
medewerkers: Cindy Liebregts en Cato van Breugel, beiden in 2020 afgestudeerd aan de 
Fontys Academie voor Theater en woonachtig in Tilburg.
Cindy nam de communicatie naar de basisscholen over het lesmateriaal op zich en ging 
met Een feest om te janken op tour. Cato werkte als regie- en productieassistent mee aan 
Storm voor wie wakker is en deed in die rol de communicatie tussen het gezelschap en de 
middelbare scholen die zouden komen kijken.

In september besloot Thomas Lamers als vast lid van het artistieke team te vertrekken, 
aangezien deze betrokkenheid voor hem niet goed te combineren was met zijn werk 
als artistiek teamlid bij Collectief Walden. Als dramaturg blijft hij op projectbasis met H/N 
samenwerken.

Met de aanstelling van deze vier nieuwe medewerkers en het vertrek van Thomas uit de 
artistieke kern, tekent zich een nieuwe organisatievorm af. De artistieke kern rondom Sanne 
Nouws (Sanne Lips, Liesje Knobel, Nina Fokker, Wilfred Loopstra) is meer op productieniveau 
betrokken, de overige medewerkers vormen de doorlopende lijnen van huisstijl tot publieks-
werking, netwerk en visie. Deze verdeling vraagt om een wekelijks kantooroverleg tussen de 
‘kantoormedewerkers’ (zij die doorlopende taken uitvoeren) en maakt dat de artistieke kern 
zich meer richt op conceptontwikkeling en op de artistieke uitvoering van de producties focust. 
We besluiten naast het wekelijks kantooroverleg door te gaan met de maandelijkse housever-
gaderingen met het artistieke team, maar constateren dat deze buiten productieperiodes 
meer een updatefunctie krijgen.
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ZICHTBAARHEID

Door als vijfde gezelschap onderdeel te worden van Brabant Menu heeft H/N in 2021 voor 
honderden kleuters voorstellingen gespeeld. In 2021 ontrolden we op deze manier voor het 
eerst het in ons meerjarenplan uitgestippelde model van ieder seizoen een grote en een 
kleine productie. De kleine producties ontwikkelen we zó, dat ze wendbaar en tourbaar zijn. 
Deze producties houden we op het repertoire. Met de grote producties werken we met een 
ruimer budget en minder beperkende voorwaarden. In dat werk halen we een grote streek 
uit en zetten we grootse beelden en verhalen neer. De grote producties zijn voor ons als klein 
gezelschap kostbaar en niet gemakkelijk te hernemen of door te programmeren. ‘Je had erbij 
moeten zijn’. Voor onze artistieke signatuur zijn ze van groot belang.

De combinatie van deze twee types producties bevalt heel goed. We combineren de behoefte 
om artistiek uit te pakken en de behoefte om veel publiek te bereiken, zowel in Brabant als 
landelijk. De verhouding tussen productielasten en zichtbaarheid wordt door dit model in een 
gezonde en duurzame balans gebracht.

IMPACT 

In september 2021 stelde Sanne Nouws de ervaren impactmaker Suze van Miltenburg aan om 
een impactmeting op te zetten. Ze leerden elkaar kennen bij het impact traject dat Sanne als 
maker bij Festival Cement doorliep en waaraan Suze meewerkte. Nu zette Suze een impact-
meting op om in seizoen 21 / 22 uit te voeren tijdens de tour van onze drie producties: Een feest 
om te janken, Storm voor wie wakker is en FOMO. Door het onderzoek aan deze drie voorstel-
lingen te koppelen wilden we een breed spectrum aan toeschouwers bereiken: vierjarigen, 
ouders en basisschooldocenten, jongeren van 12-15, middelbare school docenten, volwassen 
theaterbezoekers.

Het doel was: We willen meer te weten komen over de (belevings)wereld van de toeschouwer 
en daarmee ons eigen werk en de werking van het werk verkennen. Door meer kennis te 
verkrijgen over de werking van onze producties op de toeschouwers, zouden we vervolgens 
gericht verder gaan bouwen aan impact en publiekswerking. Daarbij formuleerden we twee 
doelen:

 Een duurzame relatie met publiek: 
 Hoe kunnen we toeschouwers blijven betrekken en aan ons binden?

 De verbreding van ons publiek: 
 Hoe kunnen we mensen bereiken en betrekken die misschien niet zo snel de weg naar  
 het werk zouden vinden?

Suze ontwikkelde een kwalitatief onderzoek waarin ze het perspectief van de toeschouwer 
centraal stelde. Ze ging hiervoor op zoek naar Kijkexperts. Een Kijkexpert is iemand die 
naar een van de voorstellingen van H/N komt kijken en vooraf- en achteraf woorden geeft 
aan diens ervaring. Die uitwisseling vindt plaats met een select groepje (de Kijkexperts) 
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middels een kort interview vantevoren over de verwachtingen van de toeschouwer en in een 
uitgebreider interview twee weken na het zien van de voorstelling. Daarnaast planden we een 
kwantitatief onderzoek, tijdens de uitloop van de zaal in de vorm van een korte vragenlijst.
Na afloop van het seizoen zou Suze alle meetresultaten verzamelen en verwerken in een H/N 
publieksportret.

Vanwege de vele annuleringen ten gevolge van de lockdown kon deze impact meting dit 
seizoen niet doorgaan. We besloten de plannen voor dit onderzoek zorgvuldig op te slaan en 
volgend seizoen ten uitvoer te brengen.

PRODUCTIES

FOMO 

In januari 2021 ontwikkelden we FOMO voor 10+. Deze voorstelling die we op basisscholen 
spelen is een bewerking van FOMO of is dit het al? uit 2018. Het oorspronkelijke plan was 
om deze bewerking op basisscholen te try-outen in het voorjaar van 2021 en daarna te 
beslissen of we de voorstelling via Brabant Menu wilden gaan aanbieden in het voorjaar van 
2022. Door de lockdown konden deze try-outs op basisscholen niet doorgaan. We sloten de 
repetities af met een besloten doorloop en concludeerden dat we de voorstelling graag 
wilden aanbieden, ondanks de gemiste try-outs voor de doelgroep. FOMO gaat in maart en 
april 2022 op 14 basisscholen in Brabant spelen en op twee middelbare scholen en een BSO in 
Tilburg.

PING WIN

Begin van het jaar werkten we in drie atelierdagen aan het concept van Ping Win met het 
artistieke team. Doordat we deze voorstelling voor peuters maken, kiezen we voor een 
andere, meer praktische aanpak voor de conceptontwikkeling. Het schrijfproces wat hier 
normaal aan vooraf gaat is bij dit beeldende, associatieve project niet passend.
 
Vanwege de lockdown besloten we niet naar Tilburg te reizen en niet in de zaal, maar in het 
atelier te werken, waar we afstand konden houden. In het atelier werkten we een aantal 
beeld-ideeën uit. Scenografen Sanne en Liesje kwamen tot een Kandinsky-reeks van vormen 
die tot Ping Win worden en weer vervormen. Wilfred ontwikkelde een fijn basisidee voor een 
licht-ruimte die hij met kleur steeds kan veranderen. Sanne Nouws probeerde wat dingen uit 
met een dadaïstische tekst en muziek. Het resultaat van dit vruchtbare vooronderzoek presen-
teerden we op verzoek via een Live Stream op Instagram van de Nieuwe Vorst. We namen ons 
voor om in het voorjaar van 2022 verder te werken en dan wel in de zaal met performer Nina 
op de vloer, om dan een stap te zetten in het samenspel van de verschillende disciplines.
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EEN FEEST OM TE JANKEN

De coproductie met de Verkadefabriek hebben we dit jaar op drie manieren gespeeld: als 
Sinterklaasvoorstelling in de Verkadefabriek, als schoolvoorstelling via Brabant Menu en als 
vrije voorstelling op tournee in verschillende (jeugd)theaterzalen. Dit leverde een speellijst op 
van 40 speelbeurten.

Vanwege de dreiging van coronabesmettingen werkten we dit seizoen weer met een 
dubbele cast en met 3 verschillende technici. Daardoor werd soms de aansturing van een 
productieleider of tourmanager gemist, waar we volgend jaar zeker op zullen anticiperen. 
Verder kwam de wisselende samenstelling van het team de voorstelling juist ten goede en 
hield iedereen elkaar artistiek en technisch scherp en betrokken.

Met veel plezier hebben we in deze tournee samengewerkt met educatiemedewerker 
Cindy. Zij tekende voor contact met de scholen, het versturen van het educatiemateriaal, de 
ontvangst van de leerlingen in het theater en gaf de miniworkshop na de voorstelling, in de 
zaal. Cindy nam hieruit voortvloeiend een host-rol op zich. Deze rol is voor H/N van groot 
belang gebleken. De host is een visitekaartje voor zowel de basisscholen die komen kijken als 
voor de theaters waar we spelen. Cindy enthousiasmeert en ontvangt het publiek in de stijl van 
de voorstelling, ze vormt een belangrijke verbinding tussen publiek en voorstelling en verdiept 
op die manier de voorstellingservaring.
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Speelbeurten Een feest om te janken in 2021
 3 oktober  Enschede  Kleine Willem    59 bezoekers
 22 oktober  Groningen  Grand Theatre    24 bezoekers
 23 oktober  Amsterdam De Krakeling    52 bezoekers
 25 oktober  Arnhem  Theater aan de Rijn   19 bezoekers
 14 november Den Bosch  Verkadefabriek (kleine zaal)  geannuleerd
 20 november Den Bosch  Verkadefabriek (kleine zaal)  70 bezoekers
 21 november Den Bosch  Verkadefabriek (kleine zaal)  103 bezoekers
 27 november Den Bosch  Verkadefabriek (kleine zaal)  48 bezoekers
 27 november Den Bosch  Verkadefabriek (kleine zaal)  85 bezoekers
 28 november Den Bosch  Verkadefabriek (kleine zaal)  43 bezoekers
 28 november Den Bosch  Verkadefabriek (kleine zaal)  66 bezoekers
 4 december  Den Bosch  Verkadefabriek (kleine zaal)  geannuleerd
 4 december  Den Bosch  Verkadefabriek (kleine zaal)  geannuleerd
 5 december  Den Bosch  Verkadefabriek (kleine zaal)  67 bezoekers
 19 december Eindhoven NatLab     geannuleerd
 26 december Rotterdam Maas Theater    geannuleerd
 27 december Tilburg  De Nieuwe Vorst     geannuleerd
 27 december Tilburg  De Nieuwe Vorst     geannuleerd
 28 december Tilburg  De Nieuwe Vorst     geannuleerd
 28 december Tilburg  De Nieuwe Vorst     geannuleerd
 29 december Haarlem  Toneelschuur     geannuleerd
 29 december Haarlem  Toneelschuur     geannuleerd
 8 januari  Utrecht  Theater Kikker     geannuleerd
 9 januari  Utrecht  Theater Kikker     geannuleerd
 9 januari  Utrecht  Theater Kikker     geannuleerd

Schoolvoorstellingen Een feest om te janken in 2021
 11 oktober  Zevenbergen       77 bezoekers
 12 oktober  Zevenbergen      192 bezoekers
 19 oktober  Zevenbergen      264 bezoekers
 2 november  Best        97 bezoekers
 3 november  Best        209 bezoekers
 4 november  Best        207 bezoekers
 8 november  Goirle        225 bezoekers
 9 november  Goirle        210 bezoekers
 10 november Goirle        106 bezoekers
 22 november ‘s-Hertogenbosch      163 bezoekers
 23 november ‘s-Hertogenbosch      151 bezoekers
 
regie en tekst Sanne Nouws spel Nina Fokker, Erwin Dörr, Dwayne Toemere en Yannick 
Greweldinger scenografie Sanne Lips en Liesje Knobel lichtontwerp Wilfred Loopstra 
productie Jitske Weijand technisch producent Marianne van Andel techniek Bo van Vliet en 
William Kenter publiciteitsbeeld Simon Wald-Lasowski zakelijk leiding Suzanne Kortbeek, Jitske 
Weijand, Karin van den Berg marketing Kelly van den Bosch publiciteitsbeeld Simon Wald 
Lasowski scènefoto’s Bart Grietens trailer Sergio Gridelli registratie Sergio Gridelli
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Een feest om te janken is een productie van House of Nouws in samenwerking met De 
Verkadefabriek en STIP theaterproducties. De voorstelling kwam tot stand met ondersteuning 
van Prins Bernard Cultuurfonds, Fonds 21, Kickstart Cultuurfonds, Fonds Podiumkunsten, 
Amsterdams Fonds voor de Kunst, Stichting Jacques de Leeuw, Gemeente Tilburg en Provincie 
Noord-Brabant.

STORM VOOR WIE WAKKER IS

Voor de productie Storm voor wie wakker is, stelde artistiek leider Sanne Nouws een groot en 
divers team samen. Zo ontstond een combinatie van nieuwe en vertrouwde samenwerkingen. 

Voor de verkoop van deze productie legde Sanne Nouws samen met de zakelijk leider 
contact met tientallen programmeurs. Op deze manier ontwikkelde House of Nouws 
persoonlijk contact met dit netwerk van theaters.

Na verschillende momenten van overleg tussen artistiek team, directie en bestuur, werd 
besloten om met het originele idee van publiek op toneel verder te gaan ondanks het risico 
in geval van aangescherpte maatregelen in het kader van Covid19. Het publiek midden in dit 
taalconcert laten plaatsnemen is een essentieel element van deze productie en dit wilden we 
niet opgeven.
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Let them eat chaos, een mozaïekvertelling over 7 slapelozen, vormde de belangrijkste inspira-
tiebron voor dit concept. Dit werk van Britse rapper, schrijver en Spoken Word artiest Kae 
Tempest wilde House of Nouws naar het theater halen. Helaas liepen de onderhandelingen 
met het management van Tempest vast. Sanne besloot voor een echt meerstemmige aanpak 
van de ontwikkeling van de tekst. Naast Spoken Word artiest Sandy Bosmans, die tekende voor 
het grootste deel van de tekst en de structuur, plaatste House of Nouws een schrijfoproep en 
vroeg gericht een aantal verschillende schrijvers, waarmee uiteenlopende teksten werden 
verzameld in antwoord op de vraag: “Waar lig jij nu wakker van?”.

In samenwerking met De Nieuwe Vorst en de Schuur ontwikkelde House of Nouws een 
uitgebreid contextprogramma. Voor de ontwikkeling en uitvoering hiervan stelde Sanne 
Spoken Word artiest Houda Bibouda en programmamaker Peerke Malschaert aan. Zij ontwik-
kelden in samenwerking met 13 verschillende Spoken Word artiesten een in de voorstelling 
geïntegreerd contextprogramma. Omdat er vaak door randprogramma’s in de foyer heen 
gepraat wordt, bedachten Houda, Peerke en Sanne de streek om per stad een andere 
Spoken Word artiest uit te nodigen hun tekst voor te dragen midden in de voorstelling. Van de 
13 artiesten werd bovendien een videoportret ontwikkeld dat in de foyers van de theaters te 
zien was. Zo ontstond een embedded samenwerking tussen H/N en de Nederlandse Spoken 
Word scene.

Tijdens de ontwikkeling van de tekst zette H/N een samenwerking op met Quiet, de Tilburgse 
stichting die zich inzet voor mensen die leven in stille armoede. H/N interviewde twee Quiet
members over het leven als laaggeletterde. Delen uit dat interview verwerkte Sanne 
Nouws tot een monoloog die als een van de 13 slapelozen in de voorstelling belandde. De 
samenwerking met deze lokale maatschappelijke stichting leidde tot het idee een speciale 
gratis voorstelling voor Quiet members te organiseren. Deze try-out in De Nieuwe Vorst werd 
bezocht door 26 mensen via de Quiet community en was een bijzonder fi jne avond.
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Het Zuidelijk Toneel stelde repetitieruimte beschikbaar, ook konden we voor de ontwikkeling 
van de kostuums, het decor en de techniek van verschillende atelierruimtes en materiaal 
gebruik maken. We namen vanwege de alternatieve publieksopstelling en het ingrijpende 
decor een volle week de tijd voor montage. Monteren, try-outs en première vonden plaats in 
de grote zaal van De Nieuwe Vorst, thuisbasis van House of Nouws.

Speelbeurten Storm voor wie wakker is in 2021

 23 nov  Tilburg  De Nieuwe Vorst | Grote zaal 74 bezoekers
 26 nov  Tilburg  De Nieuwe Vorst | Grote zaal 65 bezoekers
 27 nov  Tilburg  De Nieuwe Vorst | Grote zaal 63 bezoekers
 30 nov Den Haag  Het Nationale Theater | Zaal 1 geannuleerd
 3 dec  Amsterdam  Theater Bellevue | Grote zaal geannuleerd
 4 dec  Amsterdam  Theater Bellevue | Grote zaal geannuleerd

regie Sanne Nouws tekst Sandy Bosmans met tekstbijdragen van Twan van Bragt, Ayden Carlo, 
Robin Habbé, Derica Shields, Mientje en Dientje spoken word artiesten Mahat Arab, Rodgairo 
Dalnoot, Daniëlle Zawadi, Zeinab El Bouni, Nour Bayard, Suehaylee Vergouwen, Jörgen Gario, 
Benzokarim, Tyler Koudijzer, Cissy Joan, Roziena Salihu, Moze Naël en Lev Avitan spel Jermaine 
Berkhoudt, Kirsten Mulder, Eefje Paddenburg, Timo Tembuyser componist Daniel van Loenen 
choreografie Nina Fokker dramaturgie Thomas Lamers scenografie Liesje Knobel en Sanne 
Lips lichtontwerp Wilfred Loopstra productie Joppe Kos technisch producent Marianne van 
Andel geluidstechnicus Ivo van Wijk regie-assistent Cato van Breugel scenografie-assistent 
Cristel van Kuik randprogramma Houda Bibouda en Peerke Malschaert zakelijk leiding Jitske 
Weijand, Thomas Vandewalle, Karin van den Berg marketing Kelly van den Bosch publici-
teitsbeeld Simon Wald Lasowksi trailer Sergio Gridelli registratie Dries Alkemade

Storm voor wie wakker is kwam tot stand in samenwerking met De Nieuwe Vorst en de Schuur, 
en met ondersteuning van Prins Bernard Cultuurfonds, Fonds 21, Lira Fonds, Stichting Dioraphte, 
Fonds Podiumkunsten, Gemeente Tilburg en Provincie Noord-Brabant.

CORONA

Gedurende heel 2021 speelde Corona H/N parten. Geannuleerde try-outs, een gemankeerde 
montage vanwege besmettingen in het team en twee afgebroken tournees zijn de belang-
rijkste gevolgen voor het gezelschap. Maar ook het vele thuiswerken, het mislopen van 
netwerkmogelijkheden en de vele overleg- en beslismomenten kostten veel tijd en energie.
Met de corona steun van het Fonds Podiumkunsten konden we medewerkers toch uitbetalen, 
ook voor geannuleerde voorstellingen. De pandemie en maatregelen vroegen veel flexibi-
liteit en geduld. Met doorzettingsvermogen en zorgvuldige besluitvorming wisten we bij onze 
oorspronkelijke doelstellingen te blijven en toch steeds verantwoorde en voor iedereens 
gezondheid veilige keuzes te maken.
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MARKETING

In het najaar van 2021 tourden we met twee producties door het land: Storm voor wie wakker 
is en Een feest om te janken. Waar bij Een feest om te janken vooral kleuters en hun ouders in 
de zaal zitten, richt Storm voor wie wakker is zich met name op twintigers en dertigers die zich 
bewust zijn van hun plek in de maatschappij en liefhebbers van Spoken Word. Twee producties 
met elk een eigen doelgroep en daarbij ook een eigen en uiteenlopende aanpak. Ook 
bouwden we aan onze eigen (online) zichtbaarheid en vonden we nieuwe partners om mee 
samen te werken.

Een feest om te janken

Voor Een feest om te janken was veel promotiemateriaal al ontwikkeld. Deze productie was 
eerder op tournee geweest, dus lagen scènefoto’s, een campagnebeeld en een trailer al 
klaar om ingezet te worden. Voor deze voorstelling lag de focus met name op het warm 
houden van de banden met theaters en hen zo goed mogelijk faciliteren. Om dit efficiënt aan 
te pakken, maakten we voor beide producties een Google Drive map die we doorlopend 
blijven aanvullen met nieuwe input. Zo konden theatermarketeers altijd de juiste informatie 
vinden. Ook haalden we onze banden aan met uitjesplatform GO-Kids en zetten we voor onze 
speeldata in Den Bosch een campagne op met Flyerman.Deze aanpak hebben we voor Een 
feest om te janken aangevuld met online uitingen die bij de voorstelling en het thema pasten. 
We maakten een kleurplaat van de voorstellingsposter, toverden een perforator om tot 
confettimachine en legden onze instagramvolgers dilemma’s voor als ‘liever een cadeautje 
geven, of eentje krijgen?’.

Storm voor wie wakker is

Voor Storm voor wie wakker is pakten we het anders aan. Deze verse productie vroeg om 
een vers marketingplan. Ook moest het promotiemateriaal nog worden gemaakt. In de 
zomer van 2021 schoot Simon Wald Lasowski voor ons het campagnebeeld van Storm. In zijn 
studio in Amsterdam gingen spelers Kirsten Mulder en Jermaine Berkhoudt op de foto. Deze 
campagnebeelden werden de basis voor de poster en flyer van de productie. Ook fotogra-
feerde Andrea Wetzels in augustus de eerste lezing en schoot portretten van de vier spelers, 
Sanne Nouws en schrijfster Sandy Bosmans. Deze foto’s vormden met behind the scenes-
beelden een vroege basis voor online uitingen in aanloop naar de productie.

Ook de videoportretten van de Spoken Word artiesten uit het contextprogramma hielpen een 
handje in de communicatie richting de voorstelling. De performers die in de voorstelling het 
publiek en de spelers met een voordracht verrasten, hadden elk hun eigen lokale achterban. 
Dit netwerk en bereik was een welkome toevoeging aan het bestaande plan om de Spoken 
Word scene in Nederland te bereiken. Kort voor elke speeldatum werd het portret van de 
betreffende Spoken Word artiest gedeeld op onze social media en door henzelf doorge-
plaatst. Zo werd op een warme manier gewerkt aan onze bekendheid binnen de Spoken 
Word scene. 
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In het kader van Storm voor wie wakker is lanceerden we in de zomer van 2021 ook 
ikligwakker.nl. Een interactieve website waar je als bezoeker kunt achterlaten waar je ’s nachts 
wakker van ligt. Een online plek die dient als verlengde van de voorstelling en vanuit waar we 
bezoekers ook doorsturen om kaartjes voor de voorstelling te kopen. Een heel interessante 
invalshoek in de communicatie in aanloop naar de voorstelling, maar ook eentje die op 
zichzelf al om veel promotie vroeg. Bij een toekomstig project van deze signatuur is het goed 
om af te wegen of de bijbehorende ‘kosten’ opwegen tegen de artistieke en promotionele 
baten.

In november van 2021 was het zover. We speelden de twee try-outs van Storm voor wie 
wakker is en - nog net op het nippertje - de première. Op 27 november 2021 ging de 
voorstelling in première in De Nieuwe Vorst, op de avond voordat alle theaters hun deuren tot 
in 2022 moesten sluiten. Wel zagen we tijdens de montage periode en deze eerste voorstel-
lingen gelukkig de mogelijkheid om scènefoto’s, een trailer en een registratie te laten maken. 
Bart Grietens maakte de scènefoto’s, Sergio Gridelli verzorgde de trailer en Dries Alkemade 
waagde zich met hulp van bevriende videografen aan de registratie van deze dynamische 
voorstelling. 

De reacties op Storm voor wie wakker is waren hartverwarmend. Veel bezoekers herkenden 
zich in tenminste een van de verhalen, waardoor na afloop gesprekken vanzelf volgden. 
Ook de pers kon gelukkig bij deze eerste speelplek zijn. Zo schreef Wendy Lubberding 
voor de Theaterkrant: “De voorstelling maakt overtuigend invoelbaar hoe in de nacht de 
wereld lijkt weg te vallen, met de geruststellende dagelijkse bezigheden, de huisgenoten, de 
werkzaamheden die de gedachten ordenen en afbakenen.”

Zichtbaarheid

Door de lockdown en de destijds geldende maatregelen lag van begin december tot aan het 
einde van het jaar de focus tijdelijk niet op het promoten van voorstellingen/speeldata, maar 
op zichtbaar blijven. Juist in dit soort theaterluwe periodes zijn sociale media een prettige 
manier om toch met publiek in contact te blijven. We deelden de videoportretten van de 
Spoken Word artiesten, van wie we de performances door de lockdown moesten missen. Ook 
hadden we gelukkig een fijne verzameling scènefoto’s, waarmee we onze volgers konden 
blijven prikkelen. Aansluitend op onze sociale media bogen we ons ook opnieuw over onze 
nieuwsbrief. We besloten voor nu om deze elk kwartaal te versturen, wat we in 2022 zullen 
evalueren. 

REFLECTIE OP DE DRIE CODES IN 2021

Code Diversiteit en Inclusie

In 2021 zette House of Nouws een aantal stappen op het gebied van Diversiteit en Inclusie. We 
zetten een aantal samenwerkingen op met verschillende artiesten uit de Spoken Word scene. 
Dit leverde horizon verbredende dialogen op. Ook de samenwerking met de programma-
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makers Houda Bibouda en Peerke Malschaert zorgde voor bevraging van de gangbare 
werkvormen van House of Nouws. Door een veilige en transparante werkomgeving werd 
uitwisseling tussen de verschillende medewerkers mogelijk gemaakt. Door een samenwerking 
met de Quiet Community kreeg een van de leden een stem in de voorstelling Storm voor wie 
wakker is. Een interview met een van de Quiet members leidde tot een bijzonder intieme 
monoloog. Bovendien werd een aantal members verwelkomd bij een try-out van Storm, dit 
leverde een waardevolle avond op.

Interim zakelijk leider Karin van den Berg nam deel aan een aantal leerzame en interessante 
gespreksrondes voor zakelijk leiders over diversiteit en inclusie georganiseerd door het NAPK.

H/N is momenteel op zoek naar een nieuw artistiek kernlid met een andere achtergrond dan 
de vijf overige leden. Voor het bestuur hoopt H/N in 2022 iemand te vinden die wat diversiteit 
en inclusie betreft een aanwinst en aanvulling kan zijn.

Fair Practice Code

Sinds juni 2021 werkt artistiek leider en regisseur Sanne Nouws in dienstverband bij H/N. Deze 
vorm is passend bij de structurele verbinding tussen het gezelschap en de maker. Net als 
Sanne worden alle overige medewerkers, die als zzp’er zijn verbonden aan het gezelschap 
of aan een project, betaald volgens de richtlijnen die zijn opgesteld in de CAO voor Theater en 
Dans.

Anders dan in ons plan beschreven, begon H/N in 2021 al een intentioneel duurzame 
samenwerking met marketeer Kelly van den Bosch. De impactmakers die H/N aanstelde, 
zijn aan de productie Storm voor wie wakker is verbonden en daardoor ontstond de 
sterke behoefte om met een eigen marketeer samen te werken. Door een transparante 
samenwerking en het inlassen van momenten van feedback, kan H/N een rol spelen in de 
ontwikkeling van Kelly.

Bij Storm voor wie wakker is werkte regisseur Sanne Nouws samen met stagiaire Eefje 
Paddenburg. Na eerdere ervaringen met stagiaires weet Nouws hoe belangrijk het is om 
momenten van open gespreksruimte in te plannen, buiten de repetitieruimte. Deze plande ze 
van tevoren in. Op deze manier hebben Sanne en Eefje prettig samengewerkt, en heeft Eefje 
zich als een zelfverzekerde, volwaardige speler binnen de groep kunnen ontplooien.

Bij dezelfde productie werd componist Daniel van Loenen verwelkomd in het artistieke team. 
Deze samenwerking beviel zeer goed en wordt in 2022 bij de productie Ping Win voortgezet. 
H/N begon een duurzame samenwerking met educatiemedewerkers Cindy Liebregts en Cato 
van Breugel. De jonge Tilburgse theaterdocenten vormen met hun enthousiasme en talent 
voor educatie en organisatie een enorme aanwinst voor H/N. Het gezelschap kan op haar 
beurt een rol spelen in de ontwikkeling van beide cultuurmakers.
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Governance Code Cultuur

H/N vindt transparantie, reflectie en integriteit belangrijk. Om vanuit deze waarden te blijven 
werken hanteren we een open cultuur. In 2021 hebben we daartoe een aantal stappen 
ondernomen.

Gedurende het jaar zijn er tussen de leiding en het bestuur gesprekken gevoerd over het 
aanstellen van een vertrouwenspersoon. Bestuurslid Carolien van der Schoot is daarvoor de 
aangewezen persoon en is vanaf begin 2022 als zodanig betrokken bij H/N. Zij zal daarmee 
haar rol als bestuurslid in 2022 neerleggen.

Gedurende het jaar werden meerdere evaluatiegesprekken gevoerd met de teams van 
de verschillende projecten en met het kernteam van H/N, zowel artistiek en zakelijk, als op 
productioneel, educatief en marketinggebied.

Het bestuur is betrokken geweest bij grote zakelijke beslissingen en speelde een adviserende 
rol bij de zoektocht naar nieuwe (interim) medewerkers. Het bestuur kwam in 2021 vijf keer 
bij elkaar, in januari, maart, mei, augustus en november. Om goed op de hoogte te blijven 
voerden voorzitter Pim Cornelussen en artistiek leider Sanne Nouws maandelijks een telefoon-
gesprek. Interim zakelijk leider Karin van den Berg had regelmatig overleg met penning-
meester Margreet Huizing over financieel zakelijke beslissingen. Erica van de Kerkhof gaf 
adviezen bij de zoektocht naar een educatiemedewerker.

ZAKELIJK

Beheerslasten

Bij het opstellen van de jaarcijfers kwamen we tot de conclusie dat in de ingediende begroting 
ten onrechte de kosten voor artistieke leiding, PR en educatie meegenomen zijn bij de 
beheerslasten. In de jaarcijfers worden deze kosten ondergebracht daar we ze horen, 
namelijk bij de activiteitenlasten. Hierdoor ontstaat een groot overschot van ongeveer 55.000 
euro bij de beheerlasten.

Activiteitenlasten

De activiteitenlasten personeel zijn deels door bovengenoemde verschuiving een stuk hoger 
dan begroot. Ook zijn er beslissingen genomen die te maken hebben met de artistieke en 
technische invulling van Storm voor wie wakker is, waardoor hier meer personele inhuur is 
geweest dan voorzien. Deze keuzes konden gemaakt worden omdat de stichting in 2021 extra 
steun van het Fonds Podiumkunsten heeft ontvangen die zeer bewust besteed is aan zzp’ers in 
het culturele veld, voor wie 2020/2021 financieel een moeilijke tijd was. Alle spelers en technici 
voor wie speelbeurten in 2021 zijn geannuleerd zijn 100% door H/N uitbetaald.
De activiteitenlasten materieel zijn lager uitgevallen dan begroot. Dat heeft deels te maken 
met het feit dat er voor Storm voor wie wakker is royaal gebruik gemaakt kon worden van 
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Geaggregeerd overzicht prestatieverantwoording

House of Nouws 2021

HUIDIG BOEKJAAR 2021 BEGROTING VORIG BOEKJAAR
Producties
Nieuwe producties 1 1 0
Reprise producties 0 1 0
Nieuwe Co-producties 0 1
Reprise Co-producties 1 0
 
Totaal aantal producties 2 2 1

HUIDIG BOEKJAAR 2021 BEGROTING VORIG BOEKJAAR
Bezoeken per categorie
Nieuwe producties 202 0
Reprise producties 0 0
Nieuwe Co-producties 0 150
Reprise Co-producties 2478 0
 
Totaal aantal bezoeken 2680 2623 150

HUIDIG BOEKJAAR 2021 BEGROTING VORIG BOEKJAAR
Regionale spreiding van
voorstellingen/concerten
Noord 1 7 1
Oost 1 2
Midden 1
West 2 3 2
Zuid 37 18 5
Amsterdam 3 2 1
Rotterdam 1 2 2
Den Haag 1 2 2
Utrecht 2
Buitenland
Uitvoering alleen online
 
Totaal aantal uitvoeringen 46 39 13
Waarvan in standplaats 7 8
Waarvan schoolvoorstellingen 19 8 1

HUIDIG BOEKJAAR 2021 BEGROTING VORIG BOEKJAAR
Regionale spreiding van
bezoekers
Noord 24 0
Oost 19
Midden
West 0 0
Zuid 2585 60
Amsterdam 52 30
Rotterdam 0 0
Den Haag 0 60
Utrecht
Buitenland 0
Uitvoering alleen online
 
Totaal aantal bezoekers 2680 2623 150
Waarvan in standplaats 202
Waavan schoolvoorstellingen 1901 545 0

de faciliteiten van het Zuidelijk Toneel en deels omdat er door de ontwerpers heel veel zelf 
gemaakt is, waardoor er bespaard is op materiaal en inhuur.

Resultaat

Het jaar sluit met een positief resultaat van 38.505 euro. Dit resultaat gaat volgens de richtlijnen 
voor een deel naar het Fonds Podiumkunsten-bestemmingsfonds (40%) en naar de egalisa-
tiereserve Noord-Brabant (17%). Het restant van 16.671 euro gaat naar de algemene reserve en 
is in eerste instantie bedoeld om de geannuleerde tournees van Storm voor wie wakker is en 
Een feest om te janken in 2022 te kunnen compenseren. 
Met het resultaat van 2021 komt het eigen vermogen uit op 49.210 euro, waarmee deze jonge 
stichting een mooi bedrag op de balans heeft staan om eventuele tegenvallers in de toekomst 
te kunnen opvangen.

Bezoekcijfers

Met trots kunnen we mededelen dat het totaal aantal bezoekers in 2021 net iets boven de 
verwachting is uitgekomen, namelijk op 2.680 (verdeeld over 46 speelbeurten) en dat ondanks 
de vele annuleringen vanwege de lockdown. In het overzicht valt te zien dat deze bezoekers 
vooral in het zuiden van het land naar de voorstellingen zijn komen kijken (2.585) wat voor 
de hand ligt voor een Tilburgs gezelschap, een coproductie met De Verkadefabriek in Den 
Bosch en een zeer vruchtbare samenwerking met Brabant Menu. Hiermee is de inbedding in 
Noord-Brabant zeer geslaagd te noemen. De landelijke spreiding is in de cijfers (mede door 
de lockdown) iets achtergebleven en is een punt van aandacht voor 2022 en de aankomende 
jaren. 

Tot slot

House of Nouws heeft een enerverend jaar achter de rug, waarin door Corona veel on hold 
heeft gestaan en waarin tijdens de tweede helft van het jaar – als in een snelkookpan – een 
relatief grote productie werd gerealiseerd en een reprise op tournee ging. Helaas werd 
in december alles weer geannuleerd, maar toch kijken we terug op een mooie tournee 
met vele blijde (kinder)gezichten en een heel bijzonder project met intieme en ontroerende 
ontmoetingen.
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