hier zijn we
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hallo,
voor je ligt het jaarverslag van 2017
2017 stond voor Vloeistof in het teken van (door)ontwikkeling en (internationale) groei. De nieuwe productie Hellend Vlak en de tournee naar China en Indonesië kenmerkten dit jaar.
Er reisden meerdere voorstellingen naar Azië waardoor er diverse Aziatische premières waren. In Indonesië werkte Vloeistof samen met lokale dansers aan opnames voor de dansfilminstallatie Interactieve Ramen. Waar het gaat om groei en samenwerking op nationaal en lokaal niveau zien we dat Vloeistof steeds
vaker gevraagd wordt als samenwerkingspartner voor grotere organisaties en (locatie)festivals. We hopen
in de toekomst deze samenwerkingen een meer structurele vorm te geven.
Bijzonder hoogtepunt vormt de samenwerking met de nieuwe Tilburgse Masteropleiding Performing Public
Space (PPS Fontys Hogeschool).
Bestuur:
Rob Doms

Maaike van de Wiel

Bregtje Radstake

Choreografen:
Anja Reinhardt
Yuri Bongers

Hoogtepunten in 2017
>> Twee buitenlandse reizen > Naar China en Indonesië. Uitverkochte voorstellingen.
>> Nieuwe voorstelling > Hellend Vlak. 4-sterren recensie van de Theaterkrant****
>> Oerol > We wachten op de grens
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Realisatie nieuw werk
> Hellend Vlak

In 2017 realiseerden we de nieuwe voorstelling Hellend Vlak. In deze danstheatervoorstelling over de
stijgende zeespiegel dansen de dansers op het dak van een gezonken huis.
Met dit project wilden we de lijn van Dood op de boot voortzetten om naast de exclusieve ervaringsvoorstellingen met ons werk ook aanbod te hebben voor festivals die locatie-voorstellingen zoeken waarmee
ze veel publiek tegelijk kunnen bereiken. De afgelopen jaren merkten we dat de mogelijkheden voor een
aanbod geschikt voor een beperkt aantal toeschouwers enorm is vermindert.
Het dak van We leven vrolijk verder (2016) vormde de basis van het decor, maar moest nog worden omgebouwd tot een demonteerbaar en eenvoudig vervoerbaar ‘bouwpakket’. De middelen hiervoor waren
zeer beperkt. Architect Jan Noordman leverde vrijwillig input en bouwtekeningen voor een relatief licht
vervoerbaar model met vloerpanelen als drijvers. Doordat de financiering pas in een late fase verzekerd
was nam het bouwen relatief veel tijd en energie in beslag, omdat het onder grote tijdsdruk moest gebeuren.
Om de voorstelling te realiseren hebben we veel project-subsidieaanvragen gedaan, met weinig succes.
Naast Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant die het project steunde met een subsidie hebben we
ook een sponsor gevonden en samen met Tilburgvoorcultuurfonds zijn we onze tweede crowdfundingscampagne gestart. Deze heeft met succes het gestelde doel overtroffen. Ook kregen we cofinanciering
van festival Onderstroom te Vlissingen. De première werd georganiseerd door Festival de Karavaan, waar
we de voorstelling dagenlang speelden. Zowel Onderstroom als De Karavaan waren erg goed bezocht. Qua
publieksbereik kijken we terug op een geslaagde samenwerking met deze twee festivals.
We zijn erg trots op het resultaat. De voorstelling oogst veel lof een kreeg een 4-sterren recensie in de
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Theaterkrant. Er was vanuit festivals al snel interesse om de voorstelling te boeken. De grote uitkoopsom
(door de opbouw en vervoerskosten) was een groot risico voor de wat kleinere buitenfestivals. Zij wilden
de voorstelling niet ongezien vooraf boeken, maar hebben wel opties voor speelbeurten in 2018 vastgezet.

Het Erasmushuis in Jakarta nodigde Vloeistof met Hellend Vlak uit in het kader van het culturele activiteitenprogramma rondom 150 jarige jubileum Botanische tuinen in Bogor.

Aziatische première van vier voorstellingen

!

De lente en begin van de zomer 2017 stond in het teken van twee grote reizen naar Azië. Vloeistof reisde
naar China en naar Indonesië met de installatie “Interactieve Ramen”, de nieuwe voorstelling “Hellend
Vlak”, met “Ik hou van jou, maar je hindert me” en “de Autosalon”.
Bij beide reizen naar Azië organiseerden we intensieve uitwisseling met publiek, studenten of locale dansers. Op deze manier bood het verschil in cultuur en achtergrond nieuwe inzichten in de betekenis van
ons werk en werkwijze.

!
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Filmopnames Jakarta 15 juli 2017

De Interactieve dansfilm-installatie Interactieve Ramen is in 2016 ontwikkeld (getoond op o.a. Cinedans,
Fabcity (EuropebyPeople, Bkkc, Theaterfestival Boulevard, UTwente, Cultuurnacht Tilburg), maar deze installatie kan telkens worden uitgebreid, met nieuwe opnames op andere locaties. In Indonesië kreeg Vloeistof daarvoor een bijzondere kans: in samenwerking met de Indonesische EKI Dance Company maakten we
nieuwe filmopnames. Het was bijzonder om te zien hoe de dansers Nala, Refen, Yuli en Tata zich openstelden voor iets nieuws en hoe strak ze alles uitvoerden. We waren vroeg klaar met de eerste film en maakten
een tweede met een heel andere setting. We vroegen de EKI-dansers om traditionele Indonesische dans
voor ons te dansen en veranderden vervolgens daarvan de parameters tempo en verplaatsing.
Lisa Beese (danser Vloeistof): “For the ‘Interactieve Ramen’ we made a short dance movie together with four dancers of the Indonesian EKI Dance Company. Of course the most beautiful was
for me, when they showed their traditional dance skills. It was great to see that this, for us totally
new, dance style fitted into our way of moving. Even though the choreographers from Vloeistof
asked something completely different from what they knew\understand concerning dance - very
minimalistic everyday movement - they fully went for it. The experience to work with them was very
interesting and enriching for me as fellowdancer and showed again that dance is a language that
can be understood all over the world. The audience understands the message in Indonesia as well
as in the Netherlands. Thank you all for this fantastic project. We are very grateful for this exceptional experience.”
Martina Gunkel (danser Vloeistof): “For one movie I made a short duet with an Indonesian dancer,
with the task of giving weight, so it could be in physical contact with each other. And I directly felt
that the other girl was not used to give weight to another body. For me again the realization, that
something that got so normal for me, might be not normal at all in other countries and cultures.”
Bob Driessen: “Als maker heeft het Interactieve Ramen project mij een professionele boost gegeven. Vooral door de uitnodiging om dit in Indonesië uit te voeren. Het heeft een schitterende plek
binnen mijn C.V. gekregen. Mede door de publiciteit die we eromheen hebben gecreëerd via social
media, heb ik hiermee al twee vervolgopdrachten binnen gehaald.
Ik vond het verblijf in Indonesië fantastisch. We hebben ter plekke vier nieuwe dansfilms gemaakt. Westerse dansers werkten hiervoor samen met traditionele Indonesische dansers. De
invloeden van Westerse dans tegenover traditionele Indonesische dans hebben de installatie een
verdieping gegeven.
Het maken van 6 seconden dansfilms die uiteindelijk in de installatie een plaats kregen hebben
de dansers in Indonesië verbaasd, verwonderd maar zeker ook geïnspireerd. De reacties op de
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interactieve installatie waren zeer positief. Mensen vonden het heel erg tof om op zo'n speelse
manier met dansfilm om te gaan en zelf controle te hebben over de beweging binnen de dans.”

Indonesische en Chinese Première Ik hou van jou, maar je hindert me
Deze Aziatische première was tevens de eerste keer dat we deze voorstelling in een land met een islamitische bevolking speelden. En daarmee een dubbel spannende gebeurtenis.
Al bij binnenkomst, waarbij het publiek tussen twee dansers door moet lopen om de zaal binnen te worden
gelaten, was duidelijk voelbaar hoe timide deze mensen zijn. Ze passeerden de dansers met een glimlach,
wegduikend of met een kleine buiging.
Het laatste deel van voorstelling (de zogenaamde ‘Hin & her’ scène) bestaat uit contactimprovisatie waarbij je als kijker heel gauw seksuele associaties krijgt. Deze scene was voor enkele toeschouwers te confronterend. Ze verborgen hun gezicht in hun hoofddoek. Maar gelukkig gold dit niet voor iedereen. Er werd
gegniffeld, er werd gelachen en zelfs een beetje ‘meegedaan’ in het interactieve deel.
Achteraf kwamen mensen vragen stellen en schreven erover in hun blogs op sociale media. Het bracht ons
het besef dat waar het bij ons gewoon en geaccepteerd is om zo vrij met dit thema om te gaan het voor
Indonesische gedragsnormen vulgair, onvriendelijk en grof gedrag blijkt dat minachting oproept.
Deze scene - die zelfs het Westerse publiek in Zwitserland behoorlijk uit hun comfortzone haalde-, confronteerde in Jakarta daarom zeker, terwijl het publiek toch zo hoog opgeleid en kunstminnend was.
Publieksreactie op social media, voorstelling Jakarta: “Provocative, emotionally and physically
intense...awesome performance !! ”
In Nanjing (China) was de voorstelling een groot succes. We traden op in een Universiteit voor de Kunsten.
Er waren meer dan 300 mensen in een stampvolle zaal. Er heerste een bijzondere spanning. Bij de ‘Hin &
her’-scène begon de zaal - naar mate de scène vorderde - steeds meer de gniffelen en barstte op een gegeven moment in een uitgelaten lachen uit. Bij het interactieve deel deed na eerst wat vreemde blikken,
uiteindelijk de hele rij mee met de beweging van de dansers, zo’n 30 mensen die als een geheel heen en
weer deinden. Het was de uitbundigste reactie die we ooit hebben gehad op een plek waar je die het minst
verwacht. In de ‘artist-talk’ na afloop waren de studenten en docenten zeer geëngageerd en stelden interessante vragen. Je proefde veel interesse en een soort ‘honger’ naar andersoortige en nieuwe nog onbekende performances. Een docent kwam met de term ‘behavioural dance’. Een mooie term die ons bewust
maakt, dat de leesbaarheid die we zoeken met onze bewegingstaal ongewoon is maar wel wordt ‘begrepen’
in andere contexten en culturen.

Kilian Haselbeck (danser Vloeistof) : “Even that most of the audience members have never seen
art in this way it reaches out and evokes -in my eyes- something positive.
I had this experience with both pieces I performed there. Also the show ‘Ik hou van jou maar je
hindert me’. Even though that this piece has a very “sexual” scene in there made me a bit scared
or ashamed to show it. We tried to be a bit discrete during the show and not go “all the way”. I
guess we found a good way because also the mainly muslim audience was fine with it and laughed along. So to find a common ground on different layers and topics was for me very beautiful to
experience”.
Na afloop, tijdens een feestelijk ‘meet & greet’ met het publiek en verdere presentatie van de Interactieve
Ramen, werden Kilian Haselbeck en Anja Reinhardt geïnterviewd door Tempo Magazine. Er volgde een fotoshoot en diverse ontmoetingen en we ontvingen een bijzonder afscheidscadeau van het Erasmushuis.
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Autosalon

Autosalon hebben we 2 dagen kunnen uitvoeren in Nanjing, China. Het interessante was dat de setting
heel anders was dan in Nederland. De shopping Mall waar het festival de voorstelling had geplaatst was
geen verborgen locatie, dus buiten de auto vormde zich een nieuwsgierige groep toeschouwers die de
voorstelling vanaf de buitenkant bekeken. Een politieagent die de eerste voorstelling vanuit de auto had
beleefd, bleef de hele dag erbij staan en zorgde met het wuiven van zijn hand, dat niemand van de passanten in de zichtlijn bleef staan. Op die manier was het erg goed geregeld. We hoefden geen mensen te
werven, want er waren altijd mensen die het ook van binnenuit mee wilden maken. Een ‘live-blogger’
kwam in de auto meekijken samen met zijn 70.000 volgers online meekijkend via de camera van zijn
telefoon. Hij liet ons na afloop op het scherm de “reactie-regen” zien (veel hartjes en positieve
emoticons). Daardoor had de, normaal gesproken erg exclusieve, voorstelling ditmaal een enorm bereik.
Videolink Vloeistof in China: https://youtu.be/HZp-ahxXcYc

pagina 7
! van 17
!

!

Voorstellingen bestaand werk

Door voorstellingen lang op het programma te houden is het bereik groot en kunnen we, door de vele
soorten voorstellingen die we aanbieden, inspelen op opportuniteiten. We zijn ook blij dat goed aangeschreven festivals bij ons aankloppen en we zelf benaderd worden.
Een korte opsomming van de voorstellingen die we afgelopen jaar toonden:

1 > We Wachten op de Grens
De interactieve ervaringsvoorstelling heeft alleen al door de trailer (video) veel interesse bij programmeurs gewekt Zo hebben we de voorstelling ‘ongezien’ op twee festivals kunnen verkopen: Oerol op Terschelling en Het Parcours in Maastricht. De reacties op Oerol waren fantastisch: “Dit is de beste voorstelling die ik op heel Oerol heb gezien” (publieksreactie).
We hebben in het najaar veel tijd geïnvesteerd festivals te benaderen ook in het buitenland: Duitsland,
Zwitserland, België en Frankrijk. Dit heeft nog niet tot nieuwe uitnodigingen geleid vanuit het buitenland,
maar wel nieuwe interessante contacten opgeleverd en speelbeurten in Nederland in 2018.

2 > Dood op de Boot
“Locatietheater om van te smullen” kopte de krant eerder over Dood op de Boot. De voorstelling op een
roeibootje blijft erg in trek bij de festivals. De voorstelling beleefde in 2016 haar 100ste vertoning. In
2017 speelde Vloeistof Dood op de Boot tijdens Doetinchem Buitengewoon, op het Zomerfestival te
Diksmuide, het Festival Westwaarts te Amsterdam in het Amsterdamse Vondelpark.
In vergelijking met andere projecten is Dood op de Boot relatief ‘licht’ qua productie en bemensing en
levert daarom een positieve financiële bijdrage aan Vloeistof’s jaarbegroting.

3 > Autosalon
Nanjing, China. Doordat deze voorstelling met weinig moeite een kosten weer actief op het programma
kon worden gezet, konden we van de bijzondere mogelijkheid gebruik maken in China een voorstelling in
de publieke ruimte te plaatsen (volgens een Cunsong Xu, (initiatiefnemer van het festival) een uitzonderlijke situatie: normaliter geven de Chinese autoriteiten geen toestemming voor een performance waarbij
in de openbare ruimte een samenscholing kan ontstaan. Door andere setting hadden we groot publieksbereik.
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4 > Jukeboxcity
In het kader van dansfestival Lift me up! (i.s.m. Odeon/De Spiegel) toonden we Jukeboxcity in Zwolle. Ook
was Jukeboxcity geprogrammeerd in Theater Tilburg tijdens het openingsweekend van de dansmaand. De
locatie was prachtig; het publiek zat in de foyer van de Concertzaal en keek vanuit de hoogte de passanten
op straat toe. De reacties van het publiek waren erg positief. Graag zouden we deze voorstelling vaker
brengen bijv. in de Randstad.

5 > Nader te benoemen
De interactieve schoolvoorstelling Nader te Benoemen blijft succesvol en veel gevraagd. 2017 was alweer
het dertiende achtereenvolgende jaar (!) dat we deze succesvolle interactieve voorstelling dansten. We
speelden de voorstelling op OBS De Vuurvogel in Tilburg en diverse malen in 3 Zwitserse steden tijdens
het Fète de la Danse (Genève, Sankt Gallen en Fribourg).

6 > WegWerpWereld

Wegwerpwereld toonden we in 2017 een aantal malen, in Bladel op het Totaal festival en in Enschede op
festival ‘Andersom’. De voorstelling is inmiddels zo goed ingewerkt dat de uitvoering optimaal is en snel
en goed kan worden gepresenteerd.
Er zijn voor deze voorstelling veel contacten gelegd op internationaal gebied (o.a. via het Tweetakt visitors
program) maar dat heeft in 2017 nog niet geleid tot concrete uitnodigingen. Wel is er een nieuwe mogelijkheid om in 2018 in Brussel te spelen.

Experiment en onderzoek
Vloeistof vindt het belangrijk te investeren in en ruimte maken voor onderzoek en experiment. Het is essentieel
voor haar ontwikkeling maar het blijft iedere keer zoeken naar financiële middelen hiervoor.

1 > Korte dansfilm I bumped my head

Samenwerking met filmmaker Gonny Jüngst, componist Jesse Koolhaas & dansers. Drie opname dagen in
Rotterdam. De film werd een complex geheel waarin wordt ‘gespeeld’ met tijd, met persoons- en perspectief wissel.

2 > Dansfilm Lab met Maia Sørensen / Goleb Amsterdam

Anja en Yuri hebben geparticipeerd in een Dansfilm-onderzoeks-Lab van Goleb. Een tiental kunstenaars
met ambitie en interesse in dansfilm werkte tijdens het Lab samen een aantal opdrachten uit om zichzelf
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op die manier uit te dagen en te scholen. De uitkomst was zeer inspirerend. Op uitnodiging van de initiatiefnemer de Deense filmmaakster Maia Sørensen, heeft Vloeistof het Lab voor de eerste sessie in 2018
geleid.

3 > Grond / Hersenvakantie
Samen met de dansers Ulrike Doszmann en Martina Gunkel is er een vervolg georganiseerd op de eerste
research voor het ‘grondproject’. Het bewegingsconcept van twee lichamen die synchroon over de grond
bewegen hebben we door verschillende experimenten te doen getest. Dit is het uitgangspunt voor een
nieuwe voorstelling getiteld Hersenvakantie (eerdere titel Ter nagedachtenis aan de aarde). Door dit onderzoek hebben we onze ideeën kunnen aanscherpen en concreter kunnen maken. De voorstelling zal in
2018 in première gaan.

Interventies voor (private) organisaties en workshops voor opleidingen

Soms wordt Vloeistof benaderd om workshops te geven en interventies te maken buiten het reguliere
kunstcircuit. Denk aan bijeenkomsten, congressen, openingen, galeries en musea. Vloeistof maakt hier voor met bewegingsmateriaal van bestaande voorstellingen ‘custom-made’ dansinterventies. De workshops in opdracht van beroepsopleidingen worden altijd speciaal ontwikkeld.

1 > Swarming
Vloeistof werd gevraagd om tijdens Lift me up! iets te tonen tijdens de opening van het festival: een interactie
in de foyer van het theater te verzorgen tussen de 900 man publiek die naar het Nationale Ballet gingen. Dit
was een mooie gelegenheid om Swarming verder uit te werken. Hiervoor vroegen we naast 2 vaste dansers
van Vloeistof ook 3 studenten van Fontys, die al eerder met het zelfde materiaal hadden gewerkt, tijdens de
Making Space-week.

!

2 > Masterworkshop Performing Public Space
Vloeistof is gevraagd om een workshop te geven op de gloednieuwe masteropleiding Performing Public
Space tijdens een ‘bootcamp’/intensieve werkweek.

3 > Making Space
Dit jaar vroeg Fontys Dansacademie wederom Vloeistof om haar expertise m.b.t. werken in de publieke buitenruimte in te zetten voor het project Making Space (vervolg op het Erasmusproject Re-designing Spaces).
Samen met makersduo 100hands, Ulrika Kinn Svenson van Fontys, Dansbrabant en de participerende
BACH-studenten gaven we input aan het project Making Space. De insteek is om studenten ‘tools’ aan te
reiken hoe je de ruimte als performer ‘leest’ en die kennis meeneemt in het performen en het leren ompagina 10
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gaan met alles wat in die ruimte aanwezig is. Dit geven van handvaten heeft de prioriteit boven het maken
van een ‘affe’ voorstelling. Daarom kozen we voor een Lab situatie inplaats als docent les te geven.
Vloeistof koos voor een groep van 8 studenten en werkte met hen aan improvisatie-skills gebaseerd op het
omgaan met het ‘dominante’ aspect. Met als doel gedragingen op straat zichtbaar te maken en te becommentariëren. We werkten op twee locaties in de Tilburgse binnenstad en zijn zeer positief over het proces.
Een buurtbewoner van wijk Theresia schreef een review: “...Dan zie ik een andere jongeman, zeer schuin
tegen een lantaarnpaal geleund. hoort-ie bij de groep? of hoort-ie bij de toeschouwers? prachtig, je gaat alle
aanwezigen en alle passanten zien als acteurs in hun rol…In de wijk zijn de dansers rustig ontvangen, wellicht
met lichte verbazing, maar ook vriendelijk. de rustige, geconcentreerde, repetities gedurende een week zullen
daar zeker aan hebben bijgedragen. De aanwezigheid van de dansers doet extra goed voelen hoe jammer het is
dat de kunstopleidingen in de stad zo onzichtbaar zijn, zo opgesloten in hun gebouwen.
de choreografie van Vloeistof is bezield vakwerk: in alle stilte en concentratie – en juist ook dankzij die stilte en
concentratie – is er een voortdurende spanningsboog. De scènes ontvouwen zich steeds verrassend, de overgangen zijn snel en dynamisch, de tempi wisselen soepel en het ruimtegebruik is optimaal. En dit allemaal op
de bij toeval aangetroffen straten en pleinen…kunst heeft niet persé een kunsttempel nodig om te bloeien. ook
de dansers doen het uitstekend. Hoewel ze ernstig zijn in hun rol, voelen ze toch voor het publiek niet afstandelijk. Zij houden onze aandacht vast, zonder te willen behagen.”

!

Situatie Brabant 2017:

Samen met de dansgezelschappen united-C uit Eindhoven en Leine & Roebana uit Breda/Amsterdam hebben we gepoogd bij verschillende lagen van de provincie aandacht te vragen voor de
beperkte financiële armslag voor de dansgroepen in de provincie. Door met de andere senior
dansgezelschappen in gesprek te gaan wilden we nieuwe overlevingskansen voor de Dans in
Brabant creëren. Deze inspanningen hebben geen resultaten opgeleverd, behalve aandacht voor
dit probleem in de pers, bij politici, in de B5 gemeentes en in de Provinciale Staten met cultuur
als portefeuille. Het blijft moeilijk om een goed evenwicht tussen inspanning en resultaat te bereiken. De conclusie was om onze energie niet in een gemeenschappelijke subsidieaanvraag te
stoppen.

Positionering Vloeistof anno 2017

In de vele gesprekken met potentiële partners die Vloeistof in 2016 heeft gehouden, bleek
animo voor structurele samenwerking bij Fontys Hogeschool (master PPS), de NWE Vorst en de
locatie-festivals De Karavaan en Onderstroom. Dit krijgt langzaam meer vaste vorm. Ook de
aangesproken internationale partijen blijken geïnteresseerd in samenwerking. (Désordre Marseille, Gabor en Trefeli Genève, St.Freizeit Berlijn).
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Vloeistof wil een positief impuls geven door haar positie als specialist in het werken in de
openbare ruimte te versterken. De komende twee jaren wil Vloeistof uitzoeken hoe de plannen
voor het SubCityLab, (een internationaal Lab voor dans in de openbare ruimte) vorm kan krijgen. Vloeistof wil met dit Lab het voortouw nemen interdisciplinaire uitwisseling, inhoudelijke
groei gespecialiseerd op de openbare ruimte, in Brabant en de hele zuidelijke regio van Nederland.

!

!

Investeren in professionalisering en netwerken

Vloeistof nam ook in 2017 weer met regelmaat deel aan trainingen en netwerkbijeenkomsten.
Een paar voorbeelden te noemen: meerdaagse interdisciplinaire workshops van MuDachiefs,
intervisiedagen (Turnclub), Lezing Openbare Ruimte Pakhuis de Zwijger, Bijeenkomst CuPudo
i.v.m Kunst in de openbare ruimte Tilburg, Bijeenkomst Internationalisering (Cultuur en ondernemen/Fpk). Ook participeerde Vloeistof in netwerkbijeenkomsten en kunstenbreed overleg met
de provincie Noord-Brabant, DansBrabant en diverse collega makers in Brabant.
We zijn blij dat we steeds meer gevraagd worden onze kennis in te zetten / te delen. Door delen
van kennis en contacten wordt onze positie in het veld meer versterkt en verankert. Voorbeelden
hiervan is de samenwerking met Fontys, Goleb-Lab, MudaChiefs, Turnclub van Merlijn van
Twaalfhoven en aquisitie-overleg van Noord-Hollandse groepen actief in het buiten-circuit, waarin
we zakelijke info uitwisselen.

Huisvesting

Kantoorruimte > De NWE Vorst, Korte Schijfstraat 21, Tilburg
Opslag > in de Puccinihof (Tilburg Noord)
In 2017 is Vloeistof verhuisd van de Korte Schijfstraat naar de Nwe Vorst omdat het pand dat in
beheer van Stichting Atelier was, werd gesloopt. De huisvestingslasten in De NWE Vorst zijn voor
Vloeistof aan de hoge kant, maar het belang om aanwezig (en zichtbaar!) te zijn in een inspirerende omgeving met veel mogelijkheden voor het opdoen van nieuwe contacten weegt vooralsnog op tegen de relatief hoge kostenpost.

!
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Bestuur

In 2017 hadden zitting in het bestuur van Vloeistof:
Rob Doms > Econoom, werkt als adviseur en docent op het snijvlak van zorg, educatie en ICT.
Was eerder mededirecteur Nextgear, een social media en internetmarketing onderneming.
Maaike van de Wiel > Was artistiek en zakelijk leider van de Urban Explorers Festival (2006 2011) en plv.directeur Centrum Beeldende Kunst Dordrecht en is nu senior beleidsadviseur onderwijs & jeugd, gemeente Dordrecht.
Bregtje Radstake > Artistiek coördinator bij Het Zuidelijk Toneel in Tilburg, studeerde theaterwetenschap in Utrecht
Vloeistof past de Governance Code Cultuur alsmede de code culturele diversiteit toe.

!

Vloeistof in aantallen 2017
Vloeistof danste met 8 verschillende producties in totaal 69 voorstellingen waarvan er 23 in het buitenland
plaatsvonden, in China, Indonesië, België en Zwitserland. Vloeistof bereikte 7.313 live bezoekers en 70.000
online. Daarnaast waren er ook andere vertoningen zoals de interactieve dansfilm-installatie en werden diverse workshops gegeven.
Vloeistof weet zich in binnen- en buitenland steeds structureler een plek te verwerven op festivals en manifestaties die aansluiten bij haar profiel en ambities. De contacten die Vloeistof in de loop der jaren heeft opgebouwd, vertalen zich steeds meer in structurele en jaarlijks terugkerende samenwerkingen.
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Voorstellingen
•
•

Nader te benoemen > 3 x in Zwitserland en 1 x OBS De Vuurvogel Tilburg
Hellend Vlak > 23 x gespeeld in Tilburg (NWE Vorst), Alkmaar (Karavaan), Vlissingen
(Onderstroom), Maastricht (Het Parcours) Breda en in Jakarta Indonesië (Ambassade,
Bogor)
Autosalon > 10 voorstellingen in Nanjing, China
Ik hou van jou, maar je hindert me > In totaal 3x gespeeld in Nanjing, China, Jakarta
en Surakarta, Indonesië
Dood op de boot > In totaal 10 voorstellingen tijdens Doetinchem Buitengewoon, Zomerfestival Diksmuide, festival Amsterdam Westwaarts en in het Vondelpark openluchttheater.
We wachten op de grens > 10 voorstellingen op Oerol, Terschelling en 2 voorstellingen
bij festival Het Parcours, Maastricht
Jukeboxcity > 5 x in Tilburg (Opening Dansmaand) en 3 x tijdens Lift me Up! in Zwolle
Wegwerpwereld > 3 dagen (bij Totaalfestival Bladel en in Enschede)

•
•
•
•
•
•

Interventies, workshops, activiteiten en vertoning filminstallatie
·
·
·
·

Swarming dansante interventie waarin je de ruimte anders beleeft > tijdens Lipt me Up! Spiegeltheater, Zwolle
Interactieve Ramen > in Jakarta, Indonesië en vertoning in Vrijhof Utwente
Master Workshop Performing Public Space (PPS) Fontys Hogeschool Tilburg
Presentatie Making Space > 3 x in Spoorzone, Theresiawijk Tilburg

!

pagina 14
! van 17
!

Financieel overzicht uitgaven en inkomsten 2017
2017

2016

2015

2014

21.973

22.538

19.035

13.859

produceren en
repeteren
loonkosten ivm
productie

5.920

783

255

328

11.277

2.908

744

2.762

decor rekwisieten
materiaal

1.363

5.121

2.041

226

huur repetitieruimte

2.450

54

171

304

kostuums en schoeisel

1.087

501

399

353

41.669

31.385

31.971

30.248

productiekosten
reiskosten ivm
repetities

voorstellingen tonen
loonkosten ivm
voorstelling
voorstellingskosten

274

373

2.123

850

2.425

4.192

4.584

7.018

549

36

71

316

loonkosten
publiciteit+educatie

2.515

3.628

4.616

1701

publiciteitskosten

2.611

1.712

1.414

1.421

238

424

918

2.876

1.835

1.485

1.661

1.158

reiskosten ivm
voorstelling
huur techniek en
apparatuur
publiciteit marketing
pr

marketing verkoop pr
algemeen
bureaukosten
huisvestingskosten

186

2.429

1.747

2.285

reiskosten algemeen

3.057

1.377

2.000

1.830

admin. en boekh.kosten

1.793

140

1.145

1.099

764

1.507

1.735

842

101.986

80.592

76.629

69.476

36.500

13.841

13.719

10.156

8.625

162

21.586

13.054

59.085

61.452

35.815

46.887

crowdfunding + giften
particulieren

570

**

**

incidentele inkomsten

2.259

3.623

1.975

303

346

104.210

78.586

75.088

72.072

2.224

-2006

-1.541

2.596

afschrijvingskosten
totaal UIT

inkomsten
subsidies (publiek)
fondsbijdragen (privaat)
opbrengst verkoop
voorstelling

sponsoring
totaal IN

resultaat
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** niet opgesplitst
Vloeistof ontving €25.000 van de Gemeente Tilburg voor dekking van de vaste kosten en als bijdrage in de
producties. Daarnaast werd € 4.000.- subsidie ontvangen van het Prins Bernhard Cultuurfonds en € 7.500 van
het Fonds voor de Podiumkunsten (internationalisering). Doordat het project Hellend Vlak pas in 2018 wordt
afgerond, zal een deel van de toegekende subsidie pas na verantwoording van dit project binnenkomen. In het
algemeen geldt dat de financiële ondersteuning middels subsidies en fondsen moeizaam en mondjesmaat tot
stand komt en ver achter blijft bij eerdere jaren. De publieksinkomsten en verkoop van voorstellingen zijn
nagenoeg gelijk gebleven. We zijn trots zijn op het hoge percentage eigen inkomsten uit de verkoop
voorstellingen.
Door omstandigheden is het dit jaar niet gelukt om de kosten en baten per project te verantwoorden. Dit zal in
2018 wel weer worden gedaan.

CREDIT

eindbalans 2017

DEBET
2016

4.364

2.870

CREDIT

2017

2016

3.816

1.592

lening lang

1.360

1.500

crediteur

2.250

2.478

nog uit te betalen via
verloning

5.770

11.575

productiemiddelen
apparatuur

2017

CREDIT

eigen vermogen incl
resultaat
reservering aanschaf
apparatuur
girorekening

207

2.909

girospaarrekening

9.683

kas

289

debiteuren

513

vooruitontvangen
bedragen

6.117

vooruitbetaalde
bedragen

178

vooruitontvangen
subsidies en
opbrengsten
nog te ontvangen
subsidie bedragen

1.216

8.625

8.036

13.196

24.478

negatief resultaat
totaal

13.196

24.478

Er is een positief resultaat behaald van € 2.224. Dit is ten gunste gebracht van het eigen vermogen van de
stichting. Deze reserve is hard nodig voor het verder uit kunnen werken van nieuwe voorstellingen en producties
en bedraagt ultimo 2017
€ 3.816.
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credits foto’s
Ammar Alkhatib, Arjen Dienske, Eric Minten, Eric Joegel, Juul Schepens,
William van der Voort (Cloakture).
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