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In deze toekomstvisie spreken we ons uit waar we voor gaan en waar 
we voor staan. Zodat we samen met anderen in stad en land kunnen 
blijven werken aan datgene wat ons drijft. Dat we van betekenis 
willen zijn voor de bewoners en bezoekers in Tilburg en 
Midden-Brabant. En dat we ons met hen verbinden door schoonheid, 
inspiratie en verdieping te bieden met relevante voorstellingen, 
concerten en projecten. 

Veel van de doelstellingen die we vier jaar geleden formuleerden 
hebben we gerealiseerd, al blijft een groot deel de komende jaren 
relevant. Het zou vreemd zijn als we daar nu plots anders over 
denken, sterker nog, we ambiëren meer dan ooit een grootstedelijke, 
levendige, culturele ontmoetingsplek te zijn midden in Tilburg. We 
hebben een consistente visie ontwikkeld op onze publieke opdracht 
en positie. Al dwingen de ontwikkelingen in stad, land en wereld ons 
ertoe om continu scherp te blijven, om ons steeds weer de vraag te 
stellen of we als organisatie wel goed bezig zijn. En om onszelf als 
podium van de stad steeds weer door te ontwikkelen.

Vandaar dat we dit stuk hebben geschreven. We hebben onze 
gedachten geordend, de doelstellingen opnieuw geijkt en nieuwe 
accenten gelegd. Dat hebben we met elkaar gedaan, binnen de 
organisatie. En we zijn bereid om onze activiteiten en organisatie aan 
die hernieuwde ambities aan te passen. We hebben de partners 
betrokken die met ons dit plan moeten gaan waarmaken. We hebben 
ons ervan verzekerd dat ze achter ons staan, dat we op cruciale 
punten samen optrekken omdat dit ons beiden verder brengt in het 
waarmaken van onze ambities. Zodat we in deze stad samen kunnen 
blijven bouwen aan de realisatie van onze dromen. 

Directie en medewerkers Theaters Tilburg

Ik zie je. Ik zie je staan. Ik zie je zitten. 
Ik zie je genieten van alles wat zich op 
ons podium afspeelt. De artiesten en 
musici op onze podia zien je ook. Je bent 
niet alleen. Je hebt honderden mensen 
naast je. Daar onderuit gezakt in het 
rode pluche. Of daar in die moderne 
witte droomwereld. Honderden mensen 
die allemaal op dat moment even hun 
dagelijkse beslommeringen vergeten. In 
die live-ontmoeting tussen publiek, 
artiest, en theater komt alle schoonheid, 
verbeelding en inspiratie samen. 
Daar doen wij het voor.
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ik zag je

een  Waar we voor gaan en wat we belangrijk vinden
twee  Zo hebben we ons de afgelopen jaren ontwikkeld
drie Een kijk op ons publiek
vier  Er gebeurt veel om ons heen
vijf Onze partners in stad en land zijn in beweging

een  We bereiken een breder en jonger publiek
twee  We programmeren samen met onze partners en het publiek
drie  We ontwikkelen samen nieuwe culturele initiatieven
vier We vergroten onze betekenis voor de zakelijke markt
vijf  We zijn een levendige en belangwekkende plek in de binnenstad

een  We hebben een goede uitgangspositie
twee  Hier zien we mogelijkheden (en bedreigingen)
drie Dit zijn de vragen waarop we antwoorden zoeken
vier Aan deze ijzersterke basis werken we sowieso
vijf  En deze vijf accenten leggen we de komende vier jaar

een  De organisatie wordt doorontwikkeld
twee  We zorgen voor hoogwaardige gebouwen en bedrijfsmiddelen
drie  We beheren, exploiteren en ondernemen
vier  Er is een sluitende meerjarenbegroting
vijf  Onze inzet ondersteunt gemeentelijke doelstellingen

inhoud
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Het draait allemaal om de ontmoeting tussen publiek en artiest
Voorstellingen, concerten en activiteiten voor iedereen, ongeacht 
levensstijl, leeftijd of portemonnee. Een programma en een ambiance 
waar je u tegen zegt. Uitmuntende horeca. Een organisatie die altijd 
nadenkt over hoe het beter of anders kan. Die buiten de lijntjes durft te 
kleuren. Die nauw samenwerkt met haar strategische partners. Dat zijn 
wij. We zijn een welkom huis voor artiesten, musici, makers en bovenal 
ons publiek. We weten ons met hoogwaardige en relevante podiumkun-
sten en evenementen te verbinden aan bewoners, artiesten, musici, 
organisaties en bedrijven. We zijn ervan overtuigd dat in de live-ont-
moeting alle schoonheid, inspiratie en verdieping samenkomt.

Gevestigde kernwaarden: gastvrij, betekenisvol en hoogwaardig
Gastvrij en betekenisvol zijn voor publiek en artiest, en kwaliteit bieden 
in alles wat we doen. Deze drie kernwaarden zitten in ons DNA, worden 
onbetwistbaar gedeeld door de mensen met wie we werken. Het 
publiek herkent en waardeert dit, blijkt uit ons dagelijkse publiekson-
derzoek. We blijven ons continu verbeteren, elke dag weer.

Opkomende kernwaarden: creatief en met lef, open en verbindend
Een aantal kernwaarden wint in de afgelopen jaren aan belang. Zo 
vinden we creativiteit en lef binnen onze organisatie en ons handelen 
cruciaal. Anders kunnen we niet innoveren, ons publiek niet steeds 
weer verrassen. Dat vereist een open houding, zodat we kunnen 
samenwerken met partners in stad en land. En meer dan ooit streven 
we naar verbinding tussen publiek, artiest en podium. In het gezamen-
lijk beleven van voorstellingen en concerten verbinden we mensen. Elke 
dag. Bovendien weten we hen vaak te raken door onderwerpen aan te 
reiken die anders onverteld blijven. Die publiek aanzet tot denken, 
reflecteren, het in een ander verplaatsen. Daar waar het hoofd en het 
hart samenkomen.

Hoe we onszelf zien in 2020
Theaters Tilburg is nooit ‘af’, net als dat Tilburg nooit ‘af’ zal zijn. Over 
vier jaar zijn we nog steeds een van de belangrijkste creatieve en 
culturele knooppunten van de stad en vormen we voor iedereen de 
vanzelfsprekende plek voor een voorstelling, concert of bijeenkomst. 
We streven naar onbetwistbaar hoge kwaliteit: van de activiteiten, van 
onze horeca en dienstverlening. Dat weten we meer dan voorheen te 
combineren met toegankelijkheid: onze podia worden bezocht door álle 
Tilburgers en er wordt samengewerkt met Tilburgers uit de diverse 
sociale lagen in deze stad. Door culturele initiatiefnemers en organisa-
ties en het bedrijfsleven worden we gewaardeerd en gezien als 
betrouwbare samenwerkingspartner. We dragen bij aan de verblijfskwa-
liteit van de stedelijke ruimte in en om onze gebouwen, en zijn daarmee 
een vanzelfsprekende gesprekspartner voor de inhoudelijke en 
stedelijke ontwikkeling van Tilburg. Samen met de collega-theaters in 
’s-Hertogenbosch, Eindhoven en Breda zijn we binnen Brabant 
doorslaggevend in het brengen van grootschalige internationale 
programma’s. Binnen het land worden we gezien als een cruciale 
speelplek voor het rijksgesubsidieerde aanbod. Het artistieke profiel van 
Theaters Tilburg is in 2020 sterker en herkenbaarder.

twee
zo hebben 
we ons 
de afgelopen
jaren 
ontwikkeld
De inwoners van stad en regio weten ons te vinden
Al verschilt de inhoud en opzet van onze activiteiten, de afgelopen 
beleidsperiode kwamen er steeds meer dan 175.000 gasten per jaar 
over de drempel. Door een tegenzittend economisch tij, bezuinigingen, 
een relatief laag consumentenvertrouwen en toegenomen vrijetijdsop-
ties is het aantal keer dat een bezoekers bij ons is gedaald. We zijn er 
echter in geslaagd dit op te vangen door te groeien in het aantal 
verschillende mensen dat ons bezoekt. We hebben altijd de ambitie om 
meer mensen te betrekken bij wat we doen, maar we willen vooral 
blijven groeien in het aantal mensen dat we daadwerkelijk weten te 
raken. 

De programmatische opgave is complexer geworden
De ambitie om een kloppend cultureel hart binnen de stad te zijn heeft 
zich vertaald in het programma. Anno 2016 werken we met meer inhou-
delijke partners samen dan ooit. Dat stelt hoge eisen aan onze 
programmeurs die de lokale inbedding combineren met een blik op 
internationaal toonaangevende producties, die traditionele aanbieders 
combineren met innovatieve coproducties en projecten. Vandaar ook 
dat in Theaters Tilburg gewerkt wordt met een team van drie 
programmeurs met elk hun eigen specialisatie en kennis. 

De maatschappelijke positie blijft sterk
Theaters Tilburg biedt ruimhartig zaalruimte, personeel en faciliteiten 
aan maatschappelijke instellingen, het onderwijs, amateurgezelschap-
pen en bedrijfsleven. Met partners zoals Roze Maandag, ContourDeT-
wern en onderwijsinstellingen zoals De Rooi Pannen zijn de afgelopen 
jaren opvallende nieuwe maatschappelijke projecten gerealiseerd (denk 
aan het Hand in Hand Gala en No Glitter, No Glamour) en zijn 
initiatieven doorgegroeid (zoals Tilburg Fashion). Er komt hierbij steeds 
meer focus te liggen op projecten die we niet alleen faciliteren, maar 
die in samenwerking met deze partijen worden geproduceerd. 

Er zijn fysieke en inhoudelijke veranderingen doorgevoerd
De concertzaal is technisch aangepast waarmee ander gebruik mogelijk 
bleek, de concertzaalfoyer is met hulp van KoBra heringericht, de 
gevelbelettering van het gebouw is vernieuwd en de opzet van het 
restaurant is gewijzigd. Er zijn nieuwe programmatische formules 
geïntroduceerd die worden herkend door ons publiek, met name in de 
concertzaal en in de studio. En samen met de eigenaar wordt continu 
gewerkt aan het verduurzamen van gebouwen en installaties waardoor 
de milieubelasting wordt teruggedrongen.

We hebben de lokale bezuinigingen binnen de exploitatie opgevangen
De afgelopen jaren gold een oplopende bezuinigingsopdracht tot 
€ 400.000 die sinds 2015 structureel is. Bij de aanvang van de afgelopen 
beleidsperiode hebben we keuzes gemaakt. Zo is op basis van een 
‘herenakkoord’ met Cinecitta besloten de Filmfoyer te sluiten en heeft 
Magogo Kamerorkest in 2014 haar laatste concert gegeven. Binnen de 
organisatie hebben we de kosten beperkt en nieuwe (commerciële) 
inkomsten gerealiseerd. Sinds 2015 schrijven we weer bescheiden 
zwarte cijfers, maar de druk om de begroting sluitend te houden blijft 
onverminderd hoog.
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Hét publiek bestaat niet
Publiek is een optelsom van verschillende groepen mensen die ons 
regelmatig of zo nu en dan bezoeken, met eigen kenmerken, met steeds 
veranderende wensen en voorkeuren. Van publiek dat het belangrijk 
vindt dat Mozart en Shakespeare vertoond worden, tot publiek dat 
nieuwe verhalen en muziek van nu wil horen. Van publiek dat op zoek is 
naar ontspanning, of juist inspiratie en verdieping. Je vindt ze allemaal 
in onze zalen: van jong tot oud, van hip tot traditioneler. We zien dat de 
culturele achtergronden diverser worden, en dat Tilburg enigszins 
vergrijst. Ook is het gedrag van het publiek in de afgelopen jaren 
wezenlijk veranderd. Zo vermengen de offline en online werelden zich 
steeds meer met elkaar. 

Op zoek naar onderdompeling, sfeer en spektakel
Mensen zijn op zoek naar intense ervaringen. De ervaringsbehoefte zien 
we terug in de toename van festivals en nieuwe theaterformules met 
een hogere belevingswaarde. Ook is de besteding van vrije tijd, mede 
door de digitale media, vluchtiger geworden. Ons publiek is steeds 
vaker een omnivoor die zich individueel en veelal incidenteel aansluit bij 
onderling verschillende smaakgemeenschappen en communities. Oude 
scheidslijnen vervagen, de indeling in ‘hoge en lage’ cultuur verdwijnt 
meer en meer. 

Het publiek zoekt nieuwe wegwijzers
Ons publiek beweegt zich weliswaar door meerdere genres en 
segmenten, maar wel per gelegenheid met gelijkgestemden. De wens 
om dingen samen te beleven wordt groter. Het publiek laat zich steeds 
minder leiden door onze seizoensprogrammering en minder beïnvloe-
den door het ‘gezag’ van kenners en instituties. Het zoekt op internet en 
laat zich leiden door tips van gelijkgestemden. Kortom, publiekspatro-
nen wijzigen sterk en dat vraagt om een andere publieksbenadering. 
Dat biedt echter ook kansen: in de digitale wereld kan veel meer kennis 
over ons publiek worden opgebouwd en kunnen benaderingswijzen 
worden getest.

De uitdaging is helder: ga voor nieuw publiek zonder het oude te 
verliezen
Stilstaan is geen optie, ‘leunen’ op bekende publieksgroepen geen 
uitweg. Al kunnen we profiteren van de vergrijzing door in te spelen op 
die doelgroepen, er zal altijd gericht nieuw publiek (jonger en diverser) 
moeten worden aangetrokken om op grootstedelijk niveau relevant te 
blijven. Dat betekent dat we enerzijds onze trouwe gasten koesteren 
(waaronder ook verzameld in de Vrienden van Theaters Tilburg en in 
ons partnerprogramma) en anderzijds heel nieuwe wegen blijven 
vinden om mensen aan ons te verbinden die nu nog geen stap over 
onze drempel zetten.

De wereld verkeert in permanente staat van crisis
De mondiale economische ontwikkelingen, de spanningen in Europa, de 
machtsvraagstukken tussen Oost en West, de verdeling van schaarse 
middelen in de wereld en de daaruit volgende oorlogen en vluchtelin-
genstromen, we lijken in een permanente staat van crisis te verkeren. 
En of dat nu waar is of niet en of dat nu meer of minder is dan in de 
historie, dat doet er niet toe: het draait om de perceptie. Het maakt dat 
inwoners, theatermakers en wijzelf ons vragen stellen als: waar sta ik, 
wie zijn wij, wat kunnen we doen? Theaters Tilburg zal programmatisch 
in moeten spelen op de hieruit voortvloeiende behoefte aan verstrooi-
ing, verbeelding en verdieping.

Accenten in het beleid rond de podiumkunsten in Nederland
We leven nu in een tijdperk van wereldwijde en onomkeerbare 
veranderingen in de cultuur en in de podiumkunsten. Kunst is door 
digitalisering en democratisering nog nooit zo allesomvattend aanwezig 
geweest als nu. Maar het draagvlak voor de canonieke podiumkunsten 
neemt af, de behoefte aan identificatie met het lokale neemt toe, smaak 
en samenstelling van het publiek veranderen ingrijpend en het officiële 
cultuurbeleid staat steeds meer op gespannen voet met een podium-
kunstenveld waarbinnen de grenzen tussen disciplines, tussen hoog en 
laag en tussen wel of niet gesubsidieerd vervagen. 
In haar Agenda Cultuur benoemt de Raad voor Cultuur haar accenten 
voor de komende beleidsperiode: het opkomende belang van stedelijke 
regio’s, de noodzaak van cultuureducatie en de aandacht voor 
talentontwikkeling. Voor Theaters Tilburg is de rol binnen de Basis Infra 
Structuur (BIS) van belang. Het is onze taak om de landelijk gesubsidi-
eerde podiumkunsten op onze podia te laten zien. Specifiek geldt dat 
voor toneel (vanwege de samenwerking met Het Zuidelijk Toneel) en 
dans (met het oog op Tilburg Dansstad, dankzij de aanwezigheid van 
danstalenten en –opleidingen).
Daarnaast zien we de ontwikkeling bij de vrije producenten van het 
grootschalige aanbod: er is sprake van dominantie van grote locaties 
enerzijds, versus zo veel mogelijk speelplekken anderzijds. 

De gemeente Tilburg legt accenten die aansluiten op ons eigen beleid
Het Cultuurplan Tilburg 2017-2020 schetst de kaders van het cultuurbe-
leid voor de komende periode en benoemt de volgende beleidsdoelstel-
lingen:
1. Verbetering van de positionering en zichtbaarheid van het culturele 

aanbod;
2. Bevordering van verbindingen tussen cultuur en andere domeinen;
3. Bevordering van de kwaliteit en de deelname aan cultuureducatie;
4. Versterking van de cultuurparticipatie;
5. Bevordering van talentontwikkeling, onder meer door een budget 

voor experiment en vernieuwing;
6. Versterking van de pijlers van de culturele infrastructuur en van 

flexibiliteit en kleinschaligheid.

Deze doelstellingen zijn deels een aanscherping van de huidige 
doelstellingen (cultuurparticipatie, talentontwikkeling), deels is er 
sprake van nieuwe accenten (zichtbaarheid, experiment en vernieu-
wing). In de volgende hoofdstukken zal blijken dat met vrijwel alle 
gemeentelijke beleidsdoelstellingen een match valt te maken met de 
strategie van Theaters Tilburg voor de komende jaren.

vijf 
onze partners
in stad en 
land zijn in 
beweging
Culturele partners weten elkaar in Tilburg eenvoudig te vinden
Theaters Tilburg staat in nauw contact met haar culturele partners in 
stad en regio. Zo is er samen met Het Zuidelijk Toneel, DansBrabant, 
Incubate en Theater De NWE Vorst een convenant gesloten rond de 
programmering en het verbeteren van het makersklimaat voor de 
vlakke vloer. Met Kamermuziek Souvenir en philharmonie zuidneder-
land werken we aan de verbreding van het publiek voor klassieke 
muziek. Met de in de Cultuuralliantie verenigde Tilburgse cultuurinstel-
lingen werken we op diverse vlakken samen en zetten we ons in voor 
stadsoverstijgende initiatieven. Elk van die partners herformuleert haar 
eigen doelstellingen en het is de uitdaging om vervolgens zo goed 
mogelijk op elkaar in te spelen ten behoeve van het gedeelde publieke 
belang.

Amateurkunsten zijn van toenemend belang
Via amateurkunsten wordt aan de verbinding van Theaters Tilburg met 
een belangrijke groep inwoners inhoud gegeven. Met name de 
concertzaal vervult een toenemende rol voor de amateurkunsten. 
Daarmee worden drempels verlaagd, voelen mensen zich meer 
verbonden en wordt het draagvlak voor Theaters Tilburg vergroot. Voor 
amateurs in verenigingen en stichtingen blijkt het echter steeds lastiger 
om hun producties van de grond te tillen en voldoende publiek te 
bereiken. Vanuit onze kwaliteiten liggen er kansen om hen beter van 
dienst te zijn. De samenwerking met Art-Fact en Factorium biedt kansen 
op nieuwe projecten en initiatieven die hierop voortbouwen. Daarnaast 
bieden speelreeksen rond musical en muziektheater van nieuwe en 
terugkerende partners in de schouwburg mogelijkheden om een breed 
publiek aan ons te binden. 

Het onderwijs is een logische partner
Voor de ontwikkeling van nieuwe projecten, voor het draagvlak voor de 
podiumkunsten onder de studentenpopulatie, voor de broodnodige 
vernieuwing en creativiteit blijft Fontys Hogeschool voor de kunsten 
(specifiek circus, theater, dans, musical, (muziek)theater en muziek) een 
belangrijke partner, terwijl we tevens inhoudelijk samenwerken met de 
andere faculteiten van Fontys Hogescholen en Avans. Er zijn legio 
kansen voor studenten van mbo-opleidingen in Tilburg om met en voor 
ons te werken, achter de schermen of op het podium. De samenwerking 
met Cultuur in School Tilburg (CiST) en de cultuurcoördinatoren op de 
basisscholen vormt het startpunt voor de jeugdvoorstellingen die we 
aanbieden voor het basisonderwijs. We zetten ons in voor het 
verstevigen en bestendigen van onze jeugdprogrammering met 
doorlopende leerlijnen. Het bezoek in het kader van CKV vormt nog 
steeds een belangrijk eerste bezoek aan Theaters Tilburg voor 
scholieren. We onderhouden goede relaties met de CKV-docenten van 
Tilburgse middelbare scholen.

Samenwerking met welzijn versterkt de maatschappelijke basis
Met ContourdeTwern en specifiek R-Newt zoeken we naar de binding 
met een breder en jong publiek. Door met hen projecten te initiëren die 
kwesties aankaarten die voor de inwoners van de stad van belang zijn. 
Op projectbasis wordt gewerkt met verschillende maatschappelijke 
organisaties, zoals Traverse (denk aan de productie Beppen). Daarnaast 
verlagen we financiële drempels door te participeren in de Meedoenre-
geling en door kaarten te distribueren via het Quiet-platform.

Quiet is er om armoede te verzachten en 
elkaar te versterken. De Quiet Community is 
een marktplaats zonder geld: Quiet Members 
hebben hier toegang tot producten en 
diensten die door particulieren en bedrijven 
gratis aangeboden worden. Theaters Tilburg 
wil van betekenis zijn voor álle inwoners van 
Tilburg, ook voor de meest kwetsbare. Sinds 
eind 2016 stellen we voor vrijwel elke 
voorstelling en elk concert tickets beschikbaar 
aan de Quiet Community.

Toeleveranciers en bedrijfsleven zorgen voor een sterke zakelijke basis
Jaarlijks organiseren we met en voor een honderdtal ondernemingen 
activiteiten in ons huis. Met KoBra als onze eigen businessclub en als 
deelnemer van de BZW (Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging) 
heeft Theaters Tilburg een sterke binding met het lokale bedrijfsleven. 
Net als het Willem II Stadion is Theaters Tilburg een van de traditionele 
ontmoetingsplekken binnen de zakelijke netwerken. De uitdaging voor 
Theaters Tilburg is om een zinvolle plek te zijn waar mensen elkaar 
ontmoeten, waar culturele inhoud wordt gecombineerd met zakelijke 
contacten, waar we allure bieden in een grootstedelijke omgeving. De 
binnenstadondernemers (detailhandel en horeca) in onze directe 
nabijheid kunnen nog meer profiteren van de publieksstroom en allure 
van Theaters Tilburg, zeker als we daar samen gerichter over nadenken.

Regionaal en landelijk staan we niet alleen en 
slaan we de handen ineen
Zoals gezegd, er is veel aan de hand in de podiumkunsten. Om kansen 
te benutten en ontwikkelingen het hoofd te bieden maakt Theaters 
Tilburg deel uit van verschillende regionale en landelijke netwerken. 
Uiteraard stemmen we af met onze collega’s in de vijf grote Brabantse 
steden en spelen we een rol in het overleg tussen podia in Zuid-Neder-
land. Belangrijker nog is de collegiale samenwerking tussen een tiental 
grotere theaters in het land, waarbij organisatorische en inhoudelijke 
kennis wordt gedeeld en verrijkt. Ten slotte roeren we ons in het 
provinciale en landelijke debat rond de podiumkunsten. Zowel als het 
gaat om de artiesten, als om de medewerkers en het publiek.

Onze medewerkers zijn onze belangrijkste partners
Het team van Theaters Tilburg is bijzonder. Het bestaat uit mensen die 
bereid zijn een stapje extra te doen, die worden gedreven door 
culturele en maatschappelijke betrokkenheid. Theaters Tilburg kan 
leunen op een team van toegewijde en kundige medewerkers, het zijn 
de belangrijkste partners in het realiseren van onze missie.
Voor veel jongeren en studenten zijn we de eerste werkgever. We 
bieden mogelijkheden om werk te combineren met een opleiding, span-
nende projecten, een andere baan of vrijwilligerswerk. Meer dan ooit 
willen we een werkomgeving creëren van creativiteit, openheid en 
verbondenheid. Goed werkgeverschap staat daarvan aan de basis. In de 
samenstelling van ons team van medewerkers en toezichthouders 
streven we naar meer aansluiting met onze doelgroepen, en wordt deze 
factor bij werving en selectie belangrijker. 
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De strategische verkenning begint met het vaststellen van onze sterke 
en zwakke kanten. Voor Theaters Tilburg is een aantal zwakke punten de 
keerzijde van datgene waar we nu juist zo trots op zijn.

Waar we goed in zijn
• We hebben een brede publieksbasis, en in verhouding veel kennis/

data over de voorkeuren van publiek;
• Het brede en hoogwaardige aanbod aan voorstellingen, concerten  

en activiteiten;
• De sterke relaties met andere culturele en                                         

maatschappelijke partners;
• De kundige medewerkers met een open en gastvrije houding;
• De centrale en goed bereikbare ligging in Tilburg;
• De hoogwaardige infrastructuur, fraaie gebouwen en goed 

toegeruste zalen.

Sterke punten hebben een keerzijde
• We hebben een brede publieksbasis, tegelijkertijd moeten we ons 

gezien het toenemende aantal vrijetijdsopties continu verbreden in 
publiek, zodat jongvolwassenen, lager opgeleiden en minder 
vermogenden ook hun weg naar ons vinden;

• De jeugd is de toekomst, daar bouwen we graag aan. Naast ons 
sterke programma, merken we dat we meer ruimte moeten maken 
om ons educatieve aanbod te versterken, waar ons partnerprogram-
ma bij kan helpen;

• Continu onderzoek naar onze gasten wordt soms ondergesneeuwd 
door de hectiek van elke dag en de hoge werkdruk in de sector;

• Producties van derden (bedrijven, amateurs, festivals, evenementen) 
worden perfect gefaciliteerd, maar kunnen vanuit Theaters Tilburg 
inhoudelijk meer worden ondersteund;

• De gebouwen zijn prachtig, maar tegelijkertijd minder geschikt voor 
bijvoorbeeld commerciële vergaderactiviteiten of congressen. Soms 
blijkt de architectonische uitstraling drempelverhogend voor        
nieuw publiek;

• De restaurant- en horecaformule sluiten goed aan op het traditionele 
schouwburg- en concertzaalpubliek, maar minder op nieuwe 
doelgroepen.

een
we 
hebben
een goede
uitgangspositie

twee
hier 
zien we
mogelijkheden
(en bedreigingen)
En vervolgens kijken we om ons heen. Waar liggen de kansen en 
bedreigingen van Theaters Tilburg? We lichten er beknopt enkele zaken 
uit.

Kansen voor Theaters Tilburg de komende jaren
• Er is een toenemende behoefte aan identiteitsankers en zingeving in 

een onzekere wereld (politiek, economisch, sociaal), die zoeken we 
vooral ook lokaal;

• Door de toenemende polarisatie in de samenleving zullen ontmoe-
tingsplekken waar verschillende visies bij elkaar komen, vragen 
worden gesteld, andere invalshoeken worden verbeeld, aan          
belang toenemen;

• Door de toenemende digitalisering kan veel meer kennis opgebouwd 
worden over de voorkeuren van ons publiek en kunnen verschillende 
benaderingswijzen worden getest;

• Tilburg profileert zich als ‘stad van makers’, daarbinnen bieden vooral 
musical en dans kansen voor ons;

• Met de voortgaande verstedelijking ontstaat nieuwe potentie voor 
de verbreding en verdieping van het programma-aanbod;

• De stad zet in op het versterken van de leefbaarheid, het vestigings-
klimaat en het verbeteren van het verblijfsklimaat in de binnenstad: 
een toegankelijke en hoogwaardige podiumkunstinstelling is       
daarin cruciaal.

En als we niets doen dan kunnen dit zo maar eens de bedreigingen zijn 
voor Theaters Tilburg
• Het gedrag van consumenten verandert razendsnel, Theaters Tilburg 

kan niet achterblijven. Er komt steeds meer offline- en onlineaanbod 
voor de invulling van vrije tijd; YouTube als tv-kanaal, virtual & 
augmented reality als nieuwe ‘theatervormen’; 

• Het economische herstel is vooralsnog bescheiden en niet alle lagen 
van de bevolking lijken te profiteren van de verbeterde                    
economische situatie; 

• Bezuinigingen uit de vorige beleidsperiode op cultuur door 
gemeente, rijksoverheid en cultuurfondsen worden niet ongedaan 
gemaakt en hebben op veel podiumkunstorganisaties nu pas           
hun uitwerking;

• Tilburg kent een grote groep lager opgeleiden en een relatief kleine 
culturele elite van culturele fijnproevers en grootgebruikers;

• Belangrijke producerende partners zoals Het Zuidelijk Toneel, philhar-
monie zuidnederland en DansBrabant blijven op middellange termijn 
kwetsbaar binnen de landelijke en provinciale ontwikkelingen van de 
financiering van de podiumkunsten;

• De ontwikkeling van vrijetijdsfuncties in de Spoorzone trekt aandacht 
en investeringen naar zich toe.
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De bovenliggende vraag is uiteraard ‘hoe zorgen dat we relevant blijven, 
dat we er steeds toe blijven doen?’ En uit de talloze vragen die daaruit 
volgen, hebben we er drie gedestilleerd die bepalend zijn voor onze visie 
op de toekomst. In die zoektocht naar het antwoord op deze vragen 
streven we steeds naar de balans tussen ons artistieke, maatschappelij-
ke en het financiële belang. 

Hoe vergroten we de betekenis van wat we doen voor de 
inwoners van stad en regio?
Allerlei ontwikkelingen zijn medebepalend of we erin slagen het 
Tilburgse publiek daadwerkelijk te bereiken, te raken. Denk bijvoorbeeld 
aan de vergrijzing naast Tilburg als studentenstad, het veranderende 
gedrag en de voorkeuren van het publiek, de uitdaging om relevant te 
blijven in een tijd waarin podiumkunsten vaak buiten de gevestigde 
podia worden getoond, de koppeling met Tilburg als makersstad. Alleen 
als we daadwerkelijk meerwaarde bieden zijn we relevant.

Het is niet zo dat alles verandert, integendeel. De kern van Theaters 
Tilburg, van wat we belangrijk vinden en wat we goed kunnen, blijft 
overeind. Dat we daar in de volgende hoofdstukken geen aandacht aan 
besteden, wil dus niet zeggen dat we er niet keihard aan blijven werken.

Een grootstedelijk programma van voorstellingen, concerten en 
evenementen
Het behoud van de omvang, kwaliteit en spreiding van het aanbod in 
ons huis is een uitgangspunt om verschillende publieksgroepen te 
kunnen aanspreken, al staan de presentatievorm en –formules daarvan 
allerminst vast. We gaan ervan uit dat Theaters Tilburg een steeds 
belangrijkere functie gaat vervullen binnen de landelijke basisinfrastruc-
tuur (voor met name voor toneel, dans, jeugd, klassiek repertoire).

Een goed gevulde agenda met maatschappelijke 
en commerciële activiteiten
Professionele podiumkunsten gaan in Theaters Tilburg hand in hand 
met amateurkunsten, maatschappelijke en activiteiten en bijeenkom-
sten voor de zakelijke markt. Dat zorgt voor een permanente publieks-
stroom naar Theaters Tilburg en een goede benutting van onze zalen en 
onze horecavoorzieningen. Het is de uitdaging om de culturele inhoud 
en de typische kenmerken van onze gebouwen zo goed mogelijk te 
blijven benutten bij het werven en organiseren van commerciële 
activiteiten.

Een continue verbetering in onze publieksbenadering
We communiceren steeds gerichter op de diverse doelgroepen, met 
behulp van het Mentality-model van Motivaction, en bekijken continu 
of deze benaderingswijze verbeterd kan worden. Ons marketingteam is 
ingedeeld per doelgroep, waardoor de kennis over onze gasten steeds 
verder toeneemt. Het is de uitdaging om steeds de juiste boodschap 
met de juiste middelen te combineren, zonder de totale uitstraling uit 
het oog te verliezen. 

Een goed restaurant, hoogwaardige horeca en een gastvrije ambiance
Vanuit onze kernwaarden blijven we uiteraard werken aan een 
servicegerichte houding naar het publiek en naar maatschappelijke en 
commerciële huurders. De kwaliteit en gastvrijheid van het eigen 
restaurant Lucebert staat buiten kijf. Die kwaliteit dient als basis voor de 
ontwikkeling van nieuwe formules, waarbij specifieke doelgroepen als 
uitgangspunt worden genomen. Daarbij gaan we op zoek naar de juiste 
opzet voor de invulling van een dagfunctie. Het credo blijft ‘kom (veel) 
eerder, blijf langer’, in het streven om een belangrijke ontmoetingsplek 
te zijn en het gemiddelde bestedingsniveau van onze gasten te 
verhogen.

Een doelmatige organisatie met doeltreffende bedrijfsprocessen
De organisatorische basis van Theaters Tilburg is op orde, we kunnen 
leunen op goede mensen en strak uitgelijnde bedrijfsprocessen. De 
interne en externe informatisering blijft zich ontwikkelen en vernieu-
wen. We blijven zoeken naar standaardisatie en robuuste werkproces-
sen, naast zaken die projectmatig moeten worden opgepakt. Het doel is 
om ruimte te creëren om zo creatieve ontwikkeling mogelijk te maken.

Op en top gebouwen en bedrijfsmiddelen
De schouwburg is een rijksmonument, de concertzaal is van een 
vermaarde architect, we koesteren de hoogwaardige inrichting en 
afwerking. Er gaat veel geld, tijd en energie zitten in het op peil houden 
van die infrastructuur. De uitdaging is om ruimte te houden voor 
tijdelijke ingrepen, voor projectmatige inrichtingen die kunnen floreren 
op die hoogwaardige infrastructuur.

Een gezonde financiële basis
De structurele subsidiebezuinigingen en toename van vaste lasten 
hebben de financiële ruimte om te opereren de afgelopen jaren 
aanmerkelijk aangetast. Door strenge kostenbeheersing en het waken 
over onze marges zijn we er steeds in geslaagd binnen de begroting te 
blijven en hebben we onze ‘risicobuffer’ op peil gebracht. 
In onze begroting zeilen we scherp aan de wind en ontplooien 
initiatieven om onze omzet en marges te verhogen.

drie
dit zijn
de vragen
waarop we
antwoorden
zoeken

vier
aan 
deze
ijzersterke
basis werken
we sowieso

vijf
en deze
vijf accenten
leggen we
de komende
vier jaar
Als we dan alles overzien en moeten kiezen, dan zijn er vijf accenten 
waar we ons de komende periode voor inzetten. In de volgende 
hoofdstukken worden die accenten nader uitgewerkt en wordt 
nagegaan wat de interne consequenties zijn van die keuzes. 

Een
actief op zoek naar een jonger, breder en diverser publiek
In gesprek met nieuwe doelgroepen zoeken we naar verbeteringen in 
onze gehele ‘klantreis’. Vanaf bijvoorbeeld de eerste facebook-post tot 
aan de avond zelf en het online napraten. Zo brengen we verbeteringen 
aan in onze programmering, horeca, educatie, marketing en gastvrij-
heid. We versterken in ieder geval de jeugd- en jongerenprogramme-
ring, zoeken de samenwerking met scholen op en initiëren en 
ondersteunen samen met maatschappelijke partners actief projecten 
die ons in verbinding brengen met nieuwe doelgroepen.

Twee
interactief programmeren en organiseren
We streven naar een aanbod dat aansluit op de behoeften van ons 
publiek en dat bij voorkeur de verwachtingen overtreft. Dat kan alleen 
in nauwe afstemming met de doelgroep. Dus zoeken we naar nieuwe 
vormen van interactiviteit (fysiek en digitaal) met onze partners en het 
publiek.

Drie
zelf culturele initiatieven ontplooien
We kunnen niet alleen afwachten tot anderen iets verzinnen. We gaan 
binnen Theaters Tilburg zelf vaker projecten ontplooien en ondersteu-
nen, we gaan hechtere partnerschappen aan en dagen hen uit samen 
met ons inhoud te ontwikkelen. Dat vereist dat we structuren gaan 
creëren die dat inhoudelijk en financieel ondersteunen, die mensen 
intern en extern uitnodigen en uitdagen om initiatief te nemen.

Vier
van meer betekenis zijn voor de zakelijke markt
Met KoBra werken we er als Theaters Tilburg aan om dit zakelijke 
netwerk van grote betekenis te laten zijn voor haar deelnemers. 
Zakelijke activiteiten in eigen huis gaan we waar mogelijk inhoudelijker 
ondersteunen en we gaan gericht nieuwe zakelijke evenementen 
aantrekken en initiëren vanuit onze culturele kern.

Vijf
een levendige plek zijn en daarmee ons belang voor 
de binnenstad vergroten
We willen eigenlijk dat het nooit stil is in en om onze gebouwen. Dat er 
altijd mensen zijn, altijd activiteiten, levendigheid. Daartoe versterken 
we de dagfunctie en de verblijfskwaliteit van onze foyers. Enkele keren 
per jaar willen we echt in het middelpunt staan van de belangstelling. 
Daarvoor willen we enkele nieuwe grootschalige evenementen 
ontwikkelen. Binnen, maar vooral ook buiten. Om te beginnen op het 
voorterrein en in de Muzentuin. 

Bas Heijne, Staat van het Theater 2016

Het theater zal altijd een ambivalente 
verhouding tot de samenleving hebben, want 
het theater hoort bij de samenleving en wil 
tegelijk die samenleving beschouwen en 
doorgronden. Steeds opnieuw moet de blik 
worden gericht, de mens tegen het licht 
gehouden, de wereld worden verkend, de tijd 
worden doorgrond. Onzekerheid is daarbij 
geen stoorzender, onzekerheid is een 
voorwaarde.

Hoe versterken we het vestigingsklimaat en de stedelijke economie?
In de komende jaren worden belangrijke ingrepen gedaan om de 
binnenstedelijke economie te versterken (zoals in het kernwinkelgebied 
en de Spoorzone). Vooralsnog zijn er geen plannen voor de culturele as 
(Theaters Tilburg, Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Factorium) en 
zou het belang van dit gebied voor de binnenstad kunnen verzwakken. 
Dit terwijl we nu juist zichtbaar willen zijn en onze ‘culturele voetafdruk’ 
willen vergroten.

Welke rol en positie nemen we in binnen de culturele infrastructuur 
van stad en land?
Tot nu toe vinden activiteiten van Theaters Tilburg vrijwel uitsluitend 
plaats in de eigen zalen. De vraag is of we binnen de gebouwen blijven 
of juist loskomen van deze infrastructuur en ons meer op stadsniveau 
gaan bewegen. Andere inhoudelijke keuzes zijn de positie binnen de 
keten van educatie en talentontwikkeling, de rol binnen de BIS, de keuze 
voor onderscheidend (internationaal) aanbod en de zichtbaarheid 
daarvan.
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Tilburg Comedy Club 

Met diverse achtergronden, interesses, 
scholing en afk omst maakt deze jonge 
groep Tilburgse cabareti ers stand-up
comedy en livemuziek over maatschappe-
lijke thema’s en hun eigen ervaringen en 
ideeën. R-Newt richt zich met deze club op 
talentontwikkeling van jongeren, gericht 
op parti cipati e, educati e, welzijn en 
(arti sti eke) ontwikkeling. Het project 
vergroot zelfvertrouwen en zelfredzaam-
heid en laat de deelnemers succeservaring 
opdoen. Tegelijkerti jd vergroten zij hun 
sociale netwerk en hun netwerk in de 
theaterwereld.

hier gaan
we ons
op richten

We willen relevant zijn voor alle inwoners van de stad. Dus investeren 
we bewust in het publiek van de toekomst. Alleen zo legiti meren we het 
simpele feit dat alle Tilburgers meebetalen aan Theaters Tilburg. We zijn 
ons ervan bewust dat het contact met onze gasten niet begint bij de 
rode loper en niet eindigt bij het applaus, maar vanaf de eerste 
zoekopdrachten op internet tot het delen van de ervaringen met 
vrienden achteraf. Dat besef (het concept dat customer journey heet) 
gebruiken we als leidraad bij ons handelen.

Customer journey als leidraad
Om daadwerkelijk te vernieuwen en aantrekkelijk te zijn voor jonge en 
diverse doelgroepen, moet je bereid zijn als organisati e elke aanname 
die je hebt over je programmering, marketi ng, educati e, horeca, 
gastvrijheid, gebouw te bevragen samen met je publiek. Welke ervaring 
wil je bieden? Van welke betekenis wil je zijn? En klopt dat met onze 
benadering? Wat moet je loslaten? Wat wil je versterken? Wat kan nu 
al? En wat vergt iets meer ti jd? Dit denken gaan we samen aan. Samen 
met ons publiek van nu en publiek van de toekomst. We zijn ons ervan 
bewust dat voor veel doelgroepen met name het sociale aspect, de 
ontmoeti ng, het belangrijkst is.

een
we 
bereiken
een breder
en jonger
publiek

Aantrekkelijk, gastvrij en laagdrempelig voor alle doelgroepen
We zijn een plek met aanzien en allure. We willen graag dat het publiek 
zich opricht, in plaats van dat het moet bukken. We helpen je de 
drempel over, in plaats van die drempels te slechten. Die allure gaan we 
dus niet verminderen, de aantrekkingskracht proberen we te vergroten. 
Om te beginnen door een sterk programma te bieden uiteraard. En 
door slim te variëren in ons horeca-aanbod, in ti jdelijke aankleding en 
de randacti viteiten willen we aantrekkelijk zijn voor de verschillende 
doelgroepen die ons bezoeken. 

Professionele en betekenisvolle marketi ng
Theaters Tilburg blijft  haar marketi ng conti nu professionaliseren. We 
hebben geen genregerichte, maar een doelgroepsgerichte aanpak 
ontwikkeld. Per doelgroepsegment wordt uitgedacht wat het verhaal, 
de tone-of-voice, de vorm en de middelen zijn die worden ingezet. Waar 
vinden we de nieuwe bezoekers en hoe kunnen we hen verleiden tot 
een herhalingsbezoek? Zo wordt elke gast bij aankoop gevraagd wat zijn 
interesses zijn en wordt dat gecombineerd met het werkelijke 
aankoopgedrag. Op basis hiervan worden als voorbeeld elke twee 
weken wel 20.000 verschillende e-nieuwsbrieven op maat verstuurd. 
We willen bovendien een conti nu lerende organisati e zijn, daarom 
vragen we elke gast de dag na het voorstellings- of concertbezoek naar 
zijn ervaring. Met samenwerkingspartners als het Nederlands Dans 
Theater en Het Zuidelijk Toneel gaan we een strategie uitwerken om de 
‘napret’ te versterken, wat bijdraagt aan het aanwakkeren van interesse 
voor nieuwe voorstellingen. 

Versterking van de programmering en educati e 
voor kinderen en jongeren 
Samen met CiST, Art-Fact en Factorium gaan we ervoor zorgen dat 
projecten in de klas de eerste stap kunnen vormen voor een bezoek aan 
de concertzaal of schouwburg. We vertrouwen erop dat dit als 
gemeentelijke opdracht aan de gezamenlijke parti jen wordt verstrekt. Er 
zal ook, nu middelen daarvoor bij CiST lijken weg te vallen, een 
oplossing moeten worden gevonden voor het vervoer van kinderen 
vanuit school naar de Tilburgse culturele instellingen.
Samen met De NWE Vorst gaan we een breder en beter afgestemd 
programma voor de jeugd in verschillende leeft ijdsgroepen opzett en. 
We haken aan op initi ati even van jongeren of nodigen ze gericht uit. We 
ontwikkelen acti viteiten in nieuwe genres zoals spoken word en urban. 
Jonger publiek komt op eigen initi ati ef, met de ouders of via school. Ook 
trekken we samen op op het gebied van marketi ng.
We zijn ons ervan bewust dat de versterking van onze benadering voor 
kinderen en jongeren meer inzet van ons zal vergen dan voorheen. 

We profi teren van de samenwerking met het beroepsonderwijs
In onze zoektocht naar het publiek van de toekomst gaan we meer 
optrekken met het beroepsonderwijs en met scholen als De Rooi 
Pannen, Fontys ACI en de NHTV. Studenten doen werkstages, stagiaires 
doen deelonderzoeken, projectgroepen ontwikkelen nieuwe formules 
op basis van de analyse van lifestyles. Daarbij geldt het credo dat 
mislukken mag. Alleen zo komen we tot nieuwe evenementen, nieuwe 
formules. Samen met de Fontys Hogeschool voor de Kunsten zett en we 
een inhoudelijke programmareeks op van sprekers en masterclasses, als 
een soort Studium Generale voor studenten, met tevens een  
openbare functi e.

Meer inclusief dan exclusief programmeren
We willen drempels verlagen, we willen dat iedereen mee kan doen. 
Daarvoor organiseren we randprogramma voorafgaand en volgend op 
voorstellingen en concerten. Als een soort van ‘outreach’ werken we 
gericht samen met partners als Quiet en Traverse, om mensen te 
bereiken die normaliter niet zomaar in onze zalen zitt en maar die wel 
graag culturele acti viteiten bezoeken. We nodigen mensen uit die acti ef 
willen meewerken aan laagdrempelige en verbindende programma’s. 
We werken aan programma’s waar de inclusiviteit, de ontmoeti ng 
centraal staat. Ook maken we ons hard voor meer diversiteit op onze 
podia en in de zalen. Niet door vanuit eendimensionale culturele 
achtergronden te denken, maar vanuit de veelvormigheid en authenti ci-
teit van theatermakers en musici. Zij, en ook ons publiek, laat zich niet 
in één identi teit vangen. We willen dan ook vooral inclusief (en liever 
niet exclusief) programmeren.

We weten dat diversiteit en een 
inclusieve cultuur binnen Theaters 
Tilburg nog niet alti jd vanzelfsprekend 
zijn. We willen graag dat iedereen zich 
hier thuis voelt, ongeacht, etniciteit, 
leeft ijd, gender, seksuele oriëntati e, 
functi ebeperking, politi eke overtuiging 
en maatschappelijke, culturele of 
levensbeschouwelijke achtergrond. Met 
meer diversiteit halen we meerdere 
perspecti even op de wereld en op 
maatschappelijke vraagstukken in huis.
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We streven naar een programma dat zo goed mogelijk past bij publiek 
uit stad en regio, dat relevant is, dat inspeelt op behoeft en en dat 
verwachti ngen overtreft . Programmeren is een conti nu proces, een 
conti nue zoektocht en een dagelijks gesprek met makers aan de ene en 
het publiek aan de ander kant.

Een brede opdracht met eigen arti sti eke uitgangspunten
We presenteren een breed aanbod aan hoogwaardige voorstellingen en 
concerten. Een gebalanceerde mix van amusement en arti sti ek aanbod 
waarbij wij zoeken naar het beste in ieder genre, waarbij iedere 
Tilburger iets van zijn gading zou moeten kunnen vinden. Voor het 
arti sti eke deel van onze programmering geldt dat dit programma 
actueel en relevant moet zijn. Niet dat alles moet gaan over de waan 
van de dag, maar een voorstelling moet er wel toe doen, moet een 
noodzaak hebben om getoond te worden. Grote steden kenmerken zich 
door een grotere pluriformiteit aan inwoners, wat betekent dat ons 
programma diversiteit moet uitstralen. We brengen de grote namen van 
musical, cabaret en pop, maar zorgen ook voor onderscheidend aanbod 
voor diverse groepen. Bovendien hebben we een regiofuncti e, waarbij 
wij het podium moeten zijn dat de grenzen oprekt in grootschaligheid, 
in vernieuwing, in betekenis, in beleving, in ontmoeti ng van diverse 
publieksgroepen. 

Onderscheidend programmeren
Theaters Tilburg is een grootstedelijk podium. Dat mag je af en toe 
onderstrepen, bijvoorbeeld door regio-exclusiviteit te claimen voor 
landelijk programma en door landelijke premières aan te trekken, 
waarmee een publiek uit een grotere regio aan ons kan worden 
verbonden. Door afstemming te zoeken met de kleinere podia in de 
omgeving en af te spreken welke arti esten op welke plek spelen. We 
koesteren de internati onale topklasse van Kamermuziek Souvenir en 
benutt en dankbaar de mogelijkheden die KoBra biedt om grootschalig 
internati onaal dans-, circus- en klassiek aanbod te realiseren. Ten slott e 
onderscheiden we ons door ons te verbinden met lokale makers, 
gesubsidieerd of niet. We zijn trots op Het Zuidelijk Toneel, een van de 
landelijke BIS-gezelschappen, met wie we graag intensief samenwerken, 
maar eveneens op Guus Meeuwis, Marc-Marie Huijbregts en Karin 
Bruers.

We zoeken lokaal, regionaal en landelijk afstemming
Daarnaast stemmen we (inhoud, moment, formule) acti ef af met 
collega’s in het land en met onze culturele partners. Zo is er de 
programmaraad NWE Vorst, het platf orm klassieke muziek, de 
samenwerking met podia zoals Paradox en 013, het overleg van de 
Brabantse Vier grote theaters, de inhoudelijke samenwerking met Het 
Zuidelijk Toneel. Het streven is dat we op stadsniveau zo volledig 
mogelijk zijn, dat we aansluitend aanbod hebben zodat we iedereen 
kunnen bedienen. Daarbij streven we naar onderscheidenheid en de 
effi  ciencyvoordelen van gezamenlijk optrekken.

Zoeken naar formats en programmalijnen die de zalen oversti jgen
We gaan, denkend vanuit specifi eke doelgroepen, meer inspelen op de 
trend van festi valisering, door meer context te creëren en klein en 
onbekend te plaatsen naast groot en bekend in een week of weekend. 

Olaa Mafalaani, 2015

Laten we ophouden animateurs te zijn waar 
het publiek volgens veel programmeurs naar 
vraagt. Dierbare directeuren van theaters: 
help ons de publieke opinie te betoveren. 
Vraag ons niet om een mooie ti tel, maar sta 
bij de ingang, ken je publiek. Niet door 
marketi ngonderzoek, maar door persoonlijke 
binding. Span met ons samen om de trotse 
en wonderbaarlijke tegenstem te zijn.

twee
we programmeren
samen onze
partners en
het publiek

Dat doen we alleen, in onze eigen gebouwen, of juist samen met 
collegapodia in de stad. We creëren eenmalige events (die mogelijk 
inspelen op de actualiteit of brandende thema’s) naast doorlopende 
programmalijnen. Binnen de marketi ng is het de uitdaging om die 
formules herkenbaar te maken en te profi leren voor de publieksgroep 
die we voor ogen hebben.

Vernieuwing aanbod en publiek van de concertzaal
De concertzaal is aanvankelijk bedoeld voor klassieke muziek en is qua 
akoesti ek uitstekend voor dit doel toegerust. Gezien de teruglopende 
belangstelling voor klassieke muziek in de traditi onele vorm, zijn we 
zeker de laatste ti en jaar bezig geweest met de vernieuwing van de 
klassieke muziekprakti jk, met name via het Magogo Kamerorkest, 
Amsterdam Sinfoniett a en het Nederlands Blazers Ensemble. In 2012 is 
de zaal aangepast om andere vormen en omvang van bespeling 
mogelijk te maken en zijn we andere wegen gaan bewandelen om 
nieuw aanbod en een bijbehorend publiek te ontwikkelen. Uiteraard 
houden we ruimte en aandacht voor ‘puur klassiek’, muziek die 
gepresenteerd wordt conform de gangbare traditi e. Denk hierbij aan 
concertseries van philharmonie zuidnederland en kamermuziekserie 
Souvenir. Binnen het aanbod van de concertzaal gaan we strenger 
selecteren, concerten clusteren en in nieuwe formats presenteren. We 
zett en de lijn voort om ons te verbinden met partners met een eigen 
achterban zoals Draaimolen en Paradox. We gaan door op de 
ontwikkelingen die we hebben ingezet (arti st in residence, crossovers, 
klassiek met een twist, seated internati onal pop concerts).

Meerjarig verbinden met vaste bespelers
Elke zaal kent zijn eigen vaste bespelers, waar nodig gaan we ons daar 
meer aan verbinden. Dat vergroot de herkenbaarheid bij het publiek, 
nemen we tegelijkerti jd positi e in binnen de BIS en zo claimen we onze 
positi e ten opzichte van de vrije producenten. Uiteraard zijn we 
verbonden met Het Zuidelijk Toneel, daarnaast tonen we zo veel 
mogelijk reizende gezelschappen uit de BIS. Als we moeten kiezen 
tussen producti es gaat de voorkeur uit naar de producti e die het beste 
aansluit op de thema’s die we relevant achten in onze stad.

Verhogen gemiddelde bezetti  ng van het programma
Het is makkelijker gezegd dan gedaan, maar meer mensen in de zaal is 
voor iedereen beter. Dus gaan we nauwer samenwerken tussen 
programmering en marketi ng, gaan we strenger selecteren en onze 
nieuwe formats en formules nog gerichter uitventen. Voorstellingen 
met een verwachte lage bezetti  ng (minder dan 250 bezoekers in de 
grote zalen) boeken we alleen als er een duidelijk inhoudelijk of arti sti ek 

moti ef is. Door passend randprogramma (inleiding, nagesprek, 
masterclass, de Toegift ) creëren we context en vergroten we de 
belevingswaarde.

Programmering en marketi ng gaan hand in hand
Binnen Theaters Tilburg werken we met meerdere programmeurs voor 
de verschillende genres en projecten en met verschillende marketeers, 
die niet genregericht maar in doelgroepen verdeeld zijn. De program-
meurs staan in contact met de impresariaten en gezelschappen, en de 
marketeers meer met publiek. Samen zoeken ze steeds meer de 
verbinding. Vooraf wordt bekeken welke wensen/voorkeuren er bij het 
publiek leven, en waarbij programmeurs bij boeking met de marketeers 
afstemmen welk aanbod de meeste betekenis kan hebben voor ons 
publiek. Ook kijken we gezamenlijk welke programmaconcepten 
ontwikkeld kunnen worden in samenwerking met onze culturele en 
maatschappelijke partners. 

We luisteren naar de stem van trouwe en nieuwe gasten
Naast de analyse van online klantreacti es gaan we acti ever in gesprek 
met onze gasten. Over wat we brengen, hoe we dat doen en op welk 
moment. Informeel, ongedwongen, als serieuze partner in het 
co-creëren van ons aanbod. We gaan investeren in het daadwerkelijk 
kennen van onze gasten, door steeds nieuwe vormen te kiezen om met 
elkaar in gesprek te gaan. Aan ronde tafels, in de foyers en één op één 
met een goed glas wijn. Dat doen we in eigen huis voor de gasten die 
we al kennen, en op locati e voor de gasten die we willen leren kennen. 
Onze programmeurs sturen we ‘on tour’ door de krochten van de stad, 
om erachter te komen wat relevant is, wat inhoudelijk en arti sti ek 
noodzakelijk is, wat gewenst en gedroomd wordt.

We willen de krachten van de stad benutt en en bijdragen aan de 
culturele ontwikkeling en de versterking van het vesti gingsklimaat. We 
vergroten de interacti e met de samenleving en versterken daarmee onze 
relevanti e en betekenis. Belangrijker nog, we willen investeren in 
culturele zaken die voor een langere termijn perspecti ef bieden.

Nieuwe kansen voor dans, musical, circus, muziek en toneel
We willen graag dat er nieuwe dingen gebeuren, ontwikkelingen die we 
vooraf niet zouden voorzien. Dat doen we door partners aan ons te 
binden die gedreven zijn om iets voor elkaar te krijgen, die een belang 
hebben om zich te manifesteren. Als eerste zien we kansen in dans en 
musical, de genres waar Tilburg vanwege het kunstvakonderwijs sterk in 
is. Dus bouwen we voort op Tilburg Dansstad en hebben we het 
initi ati ef genomen om met vrije producenten een landelijk musicalevent 
van de grond te ti llen. Onze inzet voor de vernieuwing van het 
programma van de concertzaal blijft  onverminderd groot. Daarnaast 
willen we samen met Circolo en Fontys meer ruimte bieden aan circus. 
In het kader van de samenwerking met Het Zuidelijk Toneel en onder 
het mom van Tilburg Makersstad ontstaan nieuwe theaterprojecten en 
versterken we onze landelijke positi e versterken met spraakmakende 
premières. We geven invulling aan ons partnerschap met De NWE vorst 
en convenantparti jen, we zett en samen met 013 en Paradox prachti ge 
arti esten op het podium en dragen krachti g bij aan Oktober 
Dansmaand. De inzet is om de krachten in de stad te benutt en om zo 
nieuwe events te creëren  die de Tilburgse podiumkunsten in de 
spotlights zett en. Ideeën kunnen we in samenwerking groter maken en 
verder ontwikkelen.

drie
we ontwikkelen
samen nieuwe
culturele 
initi ati even

Nederlandse Musical- en 

Muziektheater talentendagen:

Een nieuw meerdaags event dat vanaf 2017 
in samenwerking met Fontys en Stage 
Entertainment wordt ontwikkeld, met 
afstudeervoorstellingen, een musicalgala, 
lezingen, open podia en masterclasses.
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We sluiten waar mogelijk aan op projecten die op wijkniveau spelen
Theaters Tilburg is een centrumvoorziening voor de hele stad en regio. 
Natuurlijk zijn er daarnaast allerlei culturele activiteiten op wijkniveau. 
Soms ontstaan kansen om die projecten van stedelijke betekenis te 
laten zijn, dat is het moment waarop Theaters Tilburg een rol kan 
spelen. In samenwerking met Art-Fact en ContourDeTwern letten we op 
dat soort kansen om elkaars doelstellingen wederzijds te versterken.

Call for proposals
We willen een levendige plek zijn, een huis barstensvol mensen en 
activiteiten. Meer dan ooit zullen we in het publieke domein oproepen 
doen om met plannen en initiatieven naar ons toe te komen, om met 
ons tot prachtige plannen te komen. Om te beginnen voor grootschalige 
activiteiten die ons helpen om publieksgroepen aan ons te binden die 
nu ondervertegenwoordigd zijn (outreachprojecten die drempels als 
inkomen, opleiding en taal verlagen). Maar natuurlijk bieden we ook 
ruimte aan kleinere initiatieven, die bijvoorbeeld tijdelijk invulling geven 
aan de andere ruimtes in ons pand (Vrije Ruimte, Bertje en Audaxzaal). 
Zo kunnen we ook nieuwe en andersoortige genres (urban, spoken 
word, poëzie) een kans bieden binnen Theaters Tilburg.

Foyers openstellen en mensen uitnodigen initiatief te nemen
We gaan studenten opdrachten verstrekken om activiteiten te creëren. 
We gaan partijen zoals VOV en andere netwerken uitnodigen om wat in 
onze ruimtes te ondernemen. Waar mogelijk bieden we onderdak aan 
initiatiefnemers, aan mensen met plannen en projecten. Ze kunnen 
werken in onze foyers en we nodigen ze uit samen met ons publieksacti-
viteiten te initiëren. 

Nieuwe partnerships aangaan
We staan open voor nieuwe partners en zijn steeds op zoek naar de 
juiste partner voor een gesteld doel. Denk bij de vernieuwingen binnen 
de concertzaal aan een festivalorganisator zoals Draaimolen, voor 
projecten rond urban aan de Hall of Fame of bij het verlagen van 
drempels rond taal en inkomen aan migrantenorganisaties en 
vluchtelingenwerk.

Theaters Tilburg is goed ingebed in het bedrijfsleven, we dragen bij aan 
het vestigingsklimaat in Midden Brabant. Dus richten we ons vanuit 
onze culturele kern ook bewust op de zakelijke markt en versterken 
daarmee tegelijkertijd onze financiële positie.

Benutten cultureel programma voor de zakelijke markt
Als geen ander in Tilburg staan we in contact met artiesten en 
impresariaten. Dus kunnen we gericht voorstellingen en concerten 
realiseren voor onze zakelijk partners. Maar om te beginnen willen we 
het programma dat we sowieso samenstellen verbinden aan het 
bedrijfsleven. Dat doen we bijvoorbeeld door aanbod te selecteren 
waarvan we denken dat het aansluit op de belevingswereld van hun 
medewerkers en klantenbestand en door het gericht op het bedrijfsle-
ven ontwikkelen van randactiviteiten bij het bestaande culturele 
programma. We streven ernaar om met aantal businesspartners een 
klankbord te vormen dat vroegtijdig kan reageren op de voorstellingen 
en concerten die ons worden geboden.

Nieuwe en hernieuwde evenementen met onze zakelijke partners
Een aantal keer per jaar huisvesten we activiteiten die door het 
bedrijfsleven worden gesteund. Sommige bestaande formules kunnen 
worden doorontwikkeld (denk aan Tilburg Fashion en het Sportgala) en 
aan belang winnen. Samen met partijen zoals BORT en BZW kunnen we 
evenementen initiëren, denk aan prijzen, lezingen en conferenties. We 
streven ernaar om via deze evenementen het klantenbestand te 
verdiepen. Dat alles begint bij het bieden van inspiratie aan de 
medewerkers en de gasten van onze zakelijke partners.

Aanwenden van de sterke kanten van onze organisatie en gebouwen
We willen ons meer profileren als partij die op aanvraag activiteiten kan 
organiseren, als partij die in staat is buiten de kaders te denken. Daarbij 
willen we alle mogelijke ruimtes benutten die ons gebouwencomplex 
biedt en gaan we relaties aangaan met nieuwe, kleinschalige producen-
ten en evenementenorganisaties.

vier
we 
vergroten onze 
betekenis voor 
de zakelijke
markt

vijf 
we zijn een 
levendige en 
belangwekkende 
plek in de 
binnenstad
Theaters Tilburg wil de levendigheid in en om de gebouwen waar 
mogelijk vergroten, vooral ook overdag. Daarmee verlagen we 
bezoekdrempels en vergroten we de publieksstroom in onze gebouwen. 
We dragen bij aan de bezoekmotieven voor de binnenstad, dat doen we 
door onze zichtbaarheid en relevantie overdag te vergroten.

Balans bewaren tussen deelgebieden in de binnenstad
In Tilburg is veel te doen en met de ontwikkeling van de Spoorzone, het 
Veemarktkwartier en de Piushaven neemt dat alleen maar toe. Dus zal 
ook de culturele as (Theaters Tilburg samen met Fontys en Factorium) 
zich moeten doorontwikkelen om de balans in de binnenstad te 
bewaren. Dat willen we doen door verblijfswaarde toe te voegen, naast 
de ‘eventwaarde’ die er al is. Daarbij willen we voor passanten de 
koppeling met het groen tussen en achter de gebouwen (Muzentuin, 
Factoriumtuin, Stadspark) versterken.

Nieuwe evenementen die Theaters Tilburg en de 
culturele as versterken
Ten minste een paar keer per jaar willen we dat alle aandacht in stad en 
regio op de culturele as is gericht. Dat doen we door een verbinding te 
leggen met evenementen in de nabije omgeving (Tilburg Culinair, 
Tilburg Zingt, Carnaval, Ten Miles, Draaimolen, Holy Pink) en door 
samen nieuwe evenementen op te pakken (zoals de opening van het 
culturele seizoen). Daarnaast wordt nagegaan of het mogelijk om ook in 
de zomer als Theaters Tilburg zichtbaar te zijn als (mede)organisator van 
activiteiten en evenementen. 

De levendigheid van onze gebouwen overdag versterken
We willen graag uitnodigend en open zijn, we willen laten zien dat we 
er zijn voor iedereen en dat Theaters Tilburg geen bastion is dat je niet 
mag binnentreden. Dat doen we door een deel van onze foyers ook 
overdag open te stellen om te werken en ontmoeten, dat doen we door 
ruimtes zoals de Audaxzaal, Bertje en de Vrije Ruimte beschikbaar te 
stellen voor mensen met goede plannen. We beginnen als kantoororga-
nisatie zelf meer gebruik te maken van die ruimtes, samen met onze 
gasten en collega’s die er toch al moeten zijn. We beginnen met een 
zoektocht die moet leiden tot meer levendigheid in onze gebouwen 
overdag. 

Ivo van Hove, 2006 

In een huis kun je je thuis voelen. En als kunstenaars zich thuis voelen, maken ze hun 
beste werk. En als dan in de schouwburg continu grootse, grandioze voorstellingen 
gespeeld worden door het huisgezelschap met daarnaast een aanstekelijke program-
mering en een met de voorstellingen verbonden randprogramma, dan wordt die 
schouwburg een ankerplaats. Een plaats waar de kunst van het theater volledige tot 
bloei kan komen en een nog grotere aantrekkingskracht zal uitoefenen. Een plek waar 
iedereen graag wil vertoeven, van ’s ochtends tot ’s avonds.

Licht, lucht en ruimte in de Audaxzaal

Met ontwerpster Samira Boon en het 
Textielmuseum wordt de Audaxzaal 
getransformeerd tot een lichte ruimte die in 
verbinding staat met de omgeving. 
Gordijnen worden vervangen door 
zogenaamde Archifolds, driedimensionaal 
geweven objecten, die doorkijkjes bieden op 
de stad. Eenmaal aangelicht worden het 
kunstwerken die de zaal aan de buitenzijde 
markeren. Een 23-meter lange display maakt 
het mogelijk de dialoog aan te gaan met het 
winkelend publiek.

Beter benutten van Audaxzaal, Bertje en Vrije Ruimte
Als we de drie kleinere publieksruimten in ons gebouw moeten 
karakteriseren dan kan dat met de woorden open, besloten en vrij. De 
Audaxzaal is open, het is het uithangbord van het gebouw waarbij de 
buitenwereld je kan zien, maar ook andersom. We zetten de zaal in voor 
lezingen, kleinschalige concerten en inleidingen van onszelf, maar ook 
voor repetities, voorstellingen en diners van anderen. Daar staat 
kelderbar Bertje als besloten ruimte tegenover. Die ruimte is juist 
geschikt voor kleinere gezelschappen, voor serviceclubs en voor 
activiteiten zoals Dineren in het donker. Ten slotte is er de Vrije ruimte: 
gericht op de tegenstromen, het experiment en de vernieuwing. 
Komende jaren gaan we van die ruimte de inhoud vinden, dan pas 
passen we de infrastructuur aan.

De zichtbaarheid van de gebouwen in de stad vergroten
De schouwburg en concertzaal zijn fraai, maar ook statig en statisch. We 
willen graag buiten laten zien wat er binnen gebeurt, dus zullen we 
investeren in led-schermen en zullen we de Audaxzaal benutten als 
uithangbord. We staan open voor initiatieven die onze gebouwen 
kortstondig op een heel andere manier in the picture zetten. Ten slotte 
verkennen we de mogelijkheden voor zomerprogrammering voor de 
deur en in de Muzentuin.

Vergroten zichtbaarheid van toprepertoire
Voor de buitenwereld is het niet altijd even helder wat voor geweldige 
voorstellingen uit de hele wereld er op onze podia te vinden zijn. Door 
onze eigen internationale selectie te benoemen, de krachten met 
Kamermuziek Souvenir te bundelen kunnen we dat ook in samenwer-
king met Citymarketing beter uitventen.
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In de voorgaande hoofdstukken zijn onze plannen en 
ideeën over de nabije toekomst beschreven. In vervolg 
hierop maken we afspraken maken met de gemeente 
Tilburg, onze belangrijkste subsidiënt. Vandaar dat we 
beschrijven hoe we aansluiten op het Programma van 
Eisen en hoe dit zich vertaalt in middelen, mensen 
en gebouwen.

Alles draait om de ontmoeti ng tussen onze gasten en de arti esten
Theaters Tilburg heeft  een uitgelijnde organisati e die de komende jaren 
wordt doorontwikkeld. De vijf beleidsaccenten in deze toekomstvisie 
leiden tot kleine wijzigingen in de hoofdstructuur van de organisati e. De 
organisati e van Theaters Tilburg krijgt een lijnstructuur conform de vijf 
hoofdgroepen van acti viteiten in ons huis:
1. Identi fi ceren behoeft en van en bouwen aan relati es met doelgroepen
2. Het werven, plannen en organiseren van acti viteiten
3. Het faciliteren en realiseren van acti viteiten
4. Het ontvangen en bedienen van gasten en arti esten
5. Het sturen en faciliteren van de eigen organisati e

Een overzichtelijke en eenduidige organisati estructuur
In de basis zijn er vier uitvoerende afdelingen met daarnaast de 
stafafdelingen personeelszaken, informati sering en administrati e. Per 
afdeling werkt een manager met medewerkers en coördinatoren, het 
managementt eam wordt aangestuurd door de directi e. 

een
de 
organisati e
wordt
doorontwikkeld   

Projectmanagement, planning en control
Elke manager beheert zijn eigen projecten die worden aangestuurd 
door mensen uit zijn team of van buiten de organisati e. Denk daarbij 
aan de ontwikkeling van de dagfuncti e, de aanpassing van onze 
gebouwen, de implementati e van het concept ‘customer journey’ of het 
uitlijnen van administrati eve processen. Daarnaast zal het aantal 
evenementen dat we zelf werven, initi ëren en organiseren toenemen. 
De projectleiding van programmati sche acti viteiten zal veelal in handen 
zijn van de programmeurs, maar kan ook liggen bij andere interne of 
externe medewerkers. De eindverantwoordelijkheid voor inhoud, 
interne afstemming, kwaliteit en budget ligt uiteindelijk bij de manager 
‘programmering en events’. 

Via pilots verkennen we de eff ecten voor de organisati e
In deze toekomstvisie is een aantal ontwikkelingen geschetst waarvan 
we nu ook niet weten waartoe ze zullen leiden. We blijven leren en ons 
aanpassen aan de realiteit van elke dag. Waar nodig veranderen we 
structuren, formati es of budgett en.

Werven, plannen en 
organiseren van 

acti viteiten

Acti viteiten faciliteren 
en realiseren

Gasten en arti esten 
ontvangen en bedienen

Marketi ng & educati e Programmering & events Gebouwen & techniek Ticketi ng & hospitality

Organisati e faciliteren
en sturen

Directi e

Staf

Raad van toezicht

Indenti fi ceren 
behoeft en van en 

bouwen aan relati es 
met doelgroepen
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er 
is een 
sluitende 
begroting
Voor een periode van vier jaar zal een budgetafspraak worden gemaakt 
met de gemeente Tilburg. Daarvoor is een basisbegroting gemaakt 
waarbij we om te beginnen zijn uitgegaan van de in de vorige paragraaf 
genoemde aantallen. We weten dat de aard van dat aanbod zal 
veranderen, net zoals de vorm en inbedding en de aard en opbouw van 
het publieksbereik. Dat zal een financiële inspanning van ons vergen, 
waarmee het rendement op onze voorstellingen en activiteiten wellicht 
iets lager zal zijn. We houden de begroting sluitend door kritisch te 
blijven op de vaste lasten (personeel en algemene kosten). 

twee
we zorgen
voor hoogwaardige
gebouwen en
bedrijfsmiddelen
De verhouding tussen huurder en verhuurder
Voor de afdeling ‘gebouwen & techniek’ is de afbakening van de 
verantwoordelijkheden tussen Theaters Tilburg en de gemeente Tilburg 
medebepalend voor de budgetten en tijdsinzet. Onder financiële druk 
lijkt er steeds meer werk in de richting van de huurder te worden 
geschoven. Tegelijkertijd wordt een forse huurverhoging doorgevoerd 
waarmee de afhankelijkheid van publieke middelen toeneemt, wat op 
termijn mogelijk kan leiden tot legitimatiediscussies in het politieke en 
publieke domein.

Uitgangspunten voor ontwikkelingen rond bedrijfsmiddelen, interieur 
en exterieur
Een fraai gebouw schept ook verplichtingen. Bij het onderhoud en de 
vervanging van bedrijfsmiddelen en interieurs toetsen we op de criteria 
duurzaamheid, kwaliteit, flexibiliteit, meervoudige aanwendbaarheid. 
Om er zo voor te zorgen dat we zowel wendbaar als hoogwaardig 
blijven.

Doorontwikkeling van ruimtes
De ontwikkeling van het horeca-aanbod (pauzevoorzieningen, 
activiteiten voor en na de voorstelling) stelt andere eisen aan de 
verblijfsruimten in onze panden. Stap voor stap zullen we die 
mogelijkheden ontdekken en waar nodig meubilair, de technische 
infrastructuur en inrichting aanpassen.

Beeldende kunst als kans en asset
Er is in de loop der jaren een uitgebreide collectie beeldende kunst 
verzameld. We zullen daar met nieuwe ogen naar kijken en zoeken naar 
nieuwe mogelijkheden voor exposities en gebeurtenissen. Zo kan de 
verblijfskwaliteit worden versterkt en ontstaan voor het publiek nieuwe 
redenen om te komen. Daarbij vormt de inhoudelijke verwevenheid van 
gebouw en kunst een beginpunt van denken.

drie
we 
beheren,
exploiteren en
ondernemen
De kosten voor instandhouding nemen fors toe
Theaters Tilburg is voor iets minder dan de helft van haar inkomsten 
afhankelijk van een gemeentelijke subsidie. Die gemeentelijke subsidie 
wordt voor een groot deel gebruikt voor de instandhouding van de 
accommodatie, met de huur als de belangrijkste kostenpost. De 
Afdeling Vastgoed van de gemeente heeft aangekondigd dat haar 
huurbeleid wordt herzien: voor de jaren 2018 en verder wordt een 
aanmerkelijke huurstijging doorgevoerd. Ter compensatie wordt de 
subsidie van de Afdeling Cultuur eveneens verhoogd. 

De exploitatie van onze activiteiten
Al zal de opzet, formule en inhoud van de programmering veranderen, 
het totaal aantal voorstellingen en concerten dat wordt geprogram-
meerd houden we min of meer stabiel. Voor de komende jaren gaan we 
qua eigen programmering uit van 325 tot 375 voorstellingen en 
concerten, met een bereik van 110.000 tot 130.000 bezoeken. 
Daarnaast voorzien we 225 tot 275 maatschappelijke en commerciële 
activiteiten met 50.000 tot 75.000 bezoeken. Op de in- en verkoop van 
het programma zal jaarlijks een positieve marge nodig zijn om de 
begroting dekkend te krijgen. Restaurant Lucebert, de horeca en 
commerciële activiteiten dienen een positieve bijdrage te leveren aan 
de totaalbegroting.

We ondernemen en nemen dus risico’s
Begroten is vooruitzien. We voorzien de komende jaren een stabiel 
bezoek aan onze programmering en een groeiend bezoek aan 
bijzondere projecten en maatschappelijke verhuur. Daarbij zal er naar 
verwachting een verschuiving plaats gaan vinden van programmering 
naar bijzondere (eigen) projecten, waarvoor een beroep zal moeten 
worden gedaan op nieuwe, externe subsidies en fondsen. De inkomsten 
(en kosten) uit commerciële activiteiten (eigen en van derden) zullen 
moeten toenemen, waarbij de marge op commerciële activiteiten kan 
stijgen. Het financiële meerjarenperspectief is alleen dan positief, zodat 
geen structureel beroep hoeft te worden gedaan op het eigen 
vermogen van de stichting. Uiteraard zijn onvoorziene zaken mogelijk 
die dit beeld kunnen beïnvloeden. Een aanvullende bezuiniging op de 
gemeentelijke subsidie wordt niet verwacht. Indien dit het geval is zal 
een daadwerkelijke aanpassing van het ambitieniveau (aantal en aard 
van culturele en maatschappelijke activiteiten) noodzakelijk zijn.

Projecten vragen om eigen middelen
Initiatieven voor specifieke doelgroepen en maatschappelijke 
activiteiten met institutionele partners vallen grotendeels buiten de 
basisfinanciering van Theaters Tilburg. Vandaar dat steeds moet worden 
gezocht naar eigen financiering hiervan. De mogelijkheden van 
Cultuurfonds Tilburg, het budget van de Cultuuralliantie en Brabant C 
zijn hierbij welbekend.

Begroting - 2017

*1000

Baten     

Programma €  2.580 

Activiteiten €     350

Horeca €  1.244 

Sponsors €     100

Overig €     347

Subtotaal baten €  4.621

Activiteitgebonden lasten

Programma €  2.524-

Activiteiten €         178-

Horeca €         391-

Sponsors €           40-

Marketing €     268-

Exploitatie €     676-

Subtotaal activiteitgebonden lasten € 4.077-

Tussenresultaat €    544

Vaste lasten

Personeel € 2.916-

Algemene kosten €    269-

Kapitaal €    347-

Huur € 1.131-

Subtotaal vaste lasten € 4.663-

Tussenresultaat € 4.119- 

 €

Subsidie gemeente Tilburg - huur € 1.131

Subsidie gemeente Tilburg - exploitatie € 2.988

Overall resultaat €  -



2524

to
ek

om
st

vi
si

e

va
n 

dr
oo

m
 n

aa
r 

da
ad

vijf 
onze
inzet 
ondersteunt 
gemeentelijke 
doelstellingen
Onze inspanningen de komende jaren zijn vrij nauw verweven met de 
gemeentelijke doelstellingen en gewenste resultaten. Dat is niet 
toevallig, bij de totstandkoming van de plannen zijn gemeente en de 
culturele instellingen vrij nauw met elkaar opgetrokken. Voor de 
volledigheid doen we hier een beknopte check, zodat we gegarandeerd 
met de neuzen dezelfde kant op staan. 

Zes gemeentelijke beleidsdoelstellingen
1. Verbetering van de positionering en zichtbaarheid van het culturele 

aanbod 
Theaters Tilburg staat midden in de stad, letterlijk en figuurlijk. Er is 
een continu streven naar een groter bereik en verbetering van de 
kwaliteit van ons programma. We willen de levendigheid in onze 
gebouwen en de nabije omgeving overdag versterken, om zo 
zichtbaarder te zijn binnen de stedelijke context. De selectie van 
internationaal toprepertoire draagt bij aan de positionering van 
Tilburg binnen BrabantStad. Onze marketinginspanningen in de 
openbare ruimte dragen bij aan het profiel van Tilburg als grote stad 
met een hoogwaardig cultureel aanbod.

2. Bevordering van verbindingen tussen cultuur en andere domeinen 
Theaters Tilburg koestert haar relaties met het bedrijfsleven, mede 
via de Stichting KoBra. We leggen actief verbinding met het onderwijs 
en het welzijnswerk.

3. Bevordering van de kwaliteit en de deelname aan cultuureducatie 
Samen met De NWE Vorst en CiST wordt een hoogwaardige en brede 
jeugdprogrammering ontwikkeld met een hoog bereik. 

4. Versterking van de cultuurparticipatie 
Elk jaar groeit de database met adressen van onze bezoekers, 
daarnaast wordt via samenwerking met bijvoorbeeld het Quiet- 
platform gericht gewerkt aan de bevordering van cultuurparticipatie 
voor lage inkomensgroepen.

5. Bevordering van talentontwikkeling 
Via de samenwerking met Fontys Hogeschool voor de Kunsten 
bieden we een podium aan studenten, in afstemming met De NWE 
Vorst programmeren we jonge makers die hun eerste schreden 
zetten in de beroepspraktijk. Samen met DansBrabant en Het 
Zuidelijk Toneel bieden we een podium aan jong talent.

6. Versterking van de pijlers van de culturele infrastructuur 
Theaters Tilburg behoort tot de culturele basisinstellingen van de 
stad en vormt daarmee een van de pijlers onder de uitvoering van 
het gemeentelijke cultuurbeleid. We vervullen een (pro)actieve rol in 
de samenwerking tussen de culturele instellingen.

Vijf gewenste resultaten voor de basisinstellingen
1. Code cultural governance 

Theaters Tilburg is een stichting met een raad van toezicht en een 
directeur-bestuurder. De richtlijnen Governance Code Cultuur 
worden daarbij toegepast.

2. Samenwerking 
Theaters Tilburg is een proactieve speler binnen veel lokale, 
regionale en landelijke samenwerkingsverbanden. De belangrijkste 
daarvan zijn: 
• Er vindt dagelijkse programmatische afstemming en projectmatige 

samenwerking plaats tussen De NWE Vorst en Theaters Tilburg, maar 
ook tussen Theaters Tilburg en de muziekpodia 013 en Paradox.  
• De directie van Theaters Tilburg treedt op als voorzitter van de 
Cultuuralliantie, het samenwerkingsverband van de basisinstellingen 
en de twee beeldbepalende festivals. De Cultuuralliantie werkt aan 
facilitaire voordelen, adviseert de wethouder over gemeentelijke 
matching van provinciale middelen, treedt op als sparringspartner bij 
de ontwikkeling van beleid en ontplooit collectieve activiteiten. 
• In de programmaraad wordt samengewerkt met de NWE Vorst, Het 
Zuidelijk Toneel en DansBrabant. Inzet is om gezamenlijk hoogwaar-
dige artistieke programma’s op te zetten. Het is de eerste stap in een 
breder samenwerkingsverband om de hele stad als podium te 
beschouwen.  
• Theaters Tilburg en Fontys Hogeschool voor de Kunsten werken 
inhoudelijk en facilitair samen in het Kunstcluster. 
• Theaters Tilburg verzorgt het management voor Stichting KoBra 
(Kunst en Onderneming Brabant). Deze stichting wordt gesteund 
door een zestigtal Midden-Brabantse ondernemingen en ontplooit 
culturele activiteiten voor haar deelnemers. 
• Theaters Tilburg is lid van de brancheorganisaties ZeBraLim (Vereni-
ging van theaters in Zuid-Nederland), de VSCD (vereniging van 
schouwburg- en concertgebouwdirecties) en de WNP (Werkgevers-
vereniging Nederlandse Podia). Theaters Tilburg draagt actief bij aan 
het functioneren van deze verenigingen.

3. Cultuureducatie 
Samen met De NWE Vorst en CiST wordt een hoogwaardige en brede 
jeugdprogrammering ontwikkeld met een hoog bereik. Samen met 
het onderwijs en onze partners in de stad worden daarnaast 
aanmerkelijk meer voorstellingen geboden tijdens schooltijd dan 
voorheen. Het is onze gezamenlijke ambitie dat het bereik onder de 
jeugd in 2020 is verdubbeld ten opzichte van 2016.

4. Doelgroepen 
Jaarlijks bereikt Theaters Tilburg ten minste 175.000 bezoekers. 
Daarvan komen er zo’n 110.000 tot 130.000 voor de reguliere 
programmering en 50.000 tot 75.000 voor commerciële en 
maatschappelijke activiteiten. Er wordt gewerkt met een doelgroe-
penmodel (Mentality van Motivaction) waarbij ernaar wordt 
gestreefd om zo veel mogelijk geïnteresseerden (ongeacht inkomen, 
opleiding, etniciteit en gender) aan Theaters Tilburg te binden. In het 
jaarverslag worden activiteiten, genres en bezoeken gespecificeerd.

5. Citymarketing 
De invulling van de missie van Theaters Tilburg draagt per definitie bij 
aan de profilering van de stad Tilburg. Wij zijn een belangwekkende 
ontmoetingsplek in Midden-Brabant, waarmee een belangrijke 
basisbehoefte wordt vervuld van bedrijven en bewoners die zich in 
onze stad willen vestigen. Specifiek de internationale topprogramme-
ring draagt bij aan de bovenstedelijke functie en uitstraling van     
onze podia.

De programmaraad NWE Vorst is 
samengesteld uit leden van Theater De NWE 
Vorst, DansBrabant, Het Zuidelijk Toneel en 
Theaters Tilburg en geeft op een stadbrede 
manier invulling aan de werking van De NWE 
Vorst. Inzet is om gezamenlijk hoogwaardige 
artistieke programma’s op te zetten. Het is 
de eerste stap in een breder samenwerkings-
verband om de hele stad als podium te 
beschouwen.
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Een brede en belangwekkende 
programmering met enkele 
aansprekende bovenregionale festivals
 
Het aantal voorstellingen en concerten handhaven we op 325 tot 375 
per jaar, vaker dan voorheen zijn deze gebundeld in festivalformules. 
Enkele keren per jaar gebruiken we externe locaties voor publieksactivi-
teiten en we werken (mee) aan ten minste drie aansprekende, 
bovenregionale evenementen. De kwaliteit van ons programma wordt 
erkend en gesteund door culturele fondsen. Samen met zakelijke 
partners zijn bestaande evenementen doorontwikkeld en nieuwe 
grootschalige bijeenkomsten ontstaan. 

Een sterke positie voor 
jeugdprogrammering 
en educatie
 
Samen met De NWE Vorst is een hoogwaardige en brede jeugdprogram-
mering ontwikkeld met een groot bereik. Samen met het onderwijs en 
onze partners in de stad worden daarnaast aanmerkelijk meer 
voorstellingen geboden tijdens schooltijd dan voorheen. Het bereik 
onder de jeugd is sterk gegroeid ten opzichte van 2016. 

Grootschalige maatschappelijke 
evenementen hebben zich 
gehandhaafd en doorontwikkeld
 
De amateurproducties rond musical, muziektheater en concerten 
blijven gebruikmaken van de schouwburg en concertzaal en weten 
grote groepen Tilburgers aan zich te verbinden. Het carnaval heeft zich 
doorontwikkeld, er zijn nieuwe aansprekende formules gevonden naast 
bekende toppers zoals het Kruikenconcert.  

Een zichtbare en dagelijks
toegankelijke culturele en 
zakelijke ontmoetingsplek
 
Overdag ontmoeten mensen elkaar dagelijks in onze foyers en zalen, ze 
werken en vergaderen er en maken gebruik van onze horecavoorzienin-
gen. Aan de buitenzijde van het gebouw kun je zien wat er binnen te 
doen is. In de foyers en in de Audaxzaal worden regelmatig artistieke 
ingrepen gedaan die de aantrekkingskracht en verblijfswaarde 
vergroten. 

Meer ruimte voor 
experiment en vernieuwing
 
Samen met onze culturele partners worden vernieuwende culturele 
activiteiten gerealiseerd, zowel op onze podia als in de andere ruimten 
van het gebouw. We roepen initiatiefnemers actief op om met creatieve 
plannen te komen die bijdragen aan onze doelstellingen. De kleinere 
ruimtes in ons gebouw (Audaxzaal, Bertje en Vrije Ruimte) worden 
intensiever gebruikt. 

Een goed restaurant 
en hoogwaardige daghoreca 
in een gastvrije ambiance
 
Het eigen restaurant Lucebert is op voorstellingsdagen volgeboekt, 
overdag wordt het druk gebruikt voor lunches en bijeenkomsten. In de 
foyers is het productassortiment uitgebreid en wordt dagelijks 
ingespeeld op de verwachte bezoekersgroep. Overall besteden 
bezoekers van Theaters Tilburg fors meer dan in 2016. 

Een gezonde organisatie 
met enthousiaste en 
toegewijde medewerkers
 
De structuur van het bedrijf is simpel, het overleg effectief en de 
systemen die dit alles ondersteunen werken top. Medewerkers zijn 
goed opgeleid en flexibel ingesteld. Meer dan voorheen wordt naast het 
vaste team in huis samengewerkt met tijdelijke krachten, studenten en 
externe medewerkers of projectorganisaties die de doelstellingen van 
Theaters Tilburg onderschrijven. 

Financieel op orde
 
Net als in 2016 is Theaters Tilburg in 2020 financieel op orde. Er is een 
licht positieve exploitatie en de omzet is licht gestegen. Er is voldoende 
eigen vermogen (zo’n 20% van de risicodragende omzet) om risico’s op 
te vangen, omdat we meer en vaker spannende projecten realiseren en 
daarmee het risicoprofiel is toegenomen. 
 

Een onmisbare speler 
binnen de lokale, regionale 
en landelijke culturele infrastructuur
 
In 2020 zijn stadsregio’s belangrijker dan nu. Op landelijke schaal vormt 
Tilburg een onmisbare speelplek voor de landelijke podiumkunsten. Die 
positie wordt erkend en gesteund door landelijke en provinciale 
overheden. Theaters Tilburg is partner bij de belangrijke ontwikkelingen 
rond podiumkunsten in Tilburg, ook buiten onze gebouwen. 

Een goede bezetting 
van onze activiteiten
 
En uiteindelijk moeten al die inspanningen ertoe leiden dat we 
daadwerkelijk de mensen bereiken op wie we ons richten. Want als de 
zalen goed gevuld zijn blijkt het te werken, blijkt de vonk over te slaan. 
Met een goede bezetting kunnen we daadwerkelijk van betekenis zijn. 
Daar werken we dus aan, elke dag weer.

En als het dan 2020 is, waar mogen ze jullie dan op 
afrekenen? Om die vraag te kunnen beantwoorden, 
een checklist met tien voornemens. Zodat we elk jaar 
kunnen meten of we een beetje op koers liggen bij 

Theaters Tilburg. 
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