
PUBLIEKS
JAARVERSLAG

2019

W
W
W
.D
EN
IE
U
W
EV
O
R
ST
.N
L



KORTE TERUGBLIK  3

PROGRAMMERING  8

SAMENWERKINGEN  16

PUBLIEK 26

OVERIGE ACTIVITEITEN 33

PERSONEEL 35

FINANCIEN 37



De afgelopen jaren heeft De Nieuwe 
Vorst zich ontwikkeld tot een eigentijds 
vlakkevloerpodium dat zich hard maakt 
voor experimentele en innovatieve 
voorstellingen. We komen van ver. Nog 
geen vijf jaar geleden zag de toekomst 
van ons theater er somber uit en was 
de programmering van professionele 
producties gering en incidenteel van aard. 
Sindsdien hebben we gebouwd aan een 
groeiend en zorgvuldig geselecteerd aanbod 
en we zien dat het publiek gestaag met onze 
ambities meegroeit.
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Theater De Nieuwe Vorst 
programmeert wat je morgen 
pas tof vindt. 
– Joep van der Geest, acteur en lid Raad van Toezicht 

KORTE TERUGBLIK
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Theater De Nieuwe Vorst gaat 
niet voor snelle succesjes maar 
voor lange lijnen.
– René Geerlings, BonteHond

De artistieke keuzes, gecombineerd met 
scherpe keuzes in doelgroepbenadering 
hebben het fundament gelegd voor een 
heldere positionering van De Nieuwe Vorst. 
We gaan voor ‘theatre that matters’, we 
zijn er niet voor iedereen, maar iedereen is 
welkom. 
Steeds meer bezoekers weten ons te 
vinden. Ze voelen aan dat ze hier met 
regelmaat terecht kunnen en ontdekken 
of herkennen het programma. Zowel in 
bezoekersaantallen, voorstellingen als 
bezettingsgraad zien we dat we op de goede 
weg zijn. 

Korte terugblik



WE KIEZEN SCHERP, EN VERTELLEN 
DAT OOK. WE GELOVEN IN THEATER 
EN ZIEN ONZE PLEK NIET ALS EEN 
KOEKJESTROMMEL MET VOOR ELK 
WAT WILS, MAAR ALS TENMINSTE 

88% PURE CHOCOLADE. DE 
LIEFHEBBER DAARVOOR ZOEKEN 
WE EN NODIGEN WE UIT OM TE 

KOMEN PROEVEN.

Theater De Nieuwe Vorst 
wil diepere banden smeden 
met publiek en makers, wat 
een verademing is in deze 
vluchtige tijden. 

– Nastaran Razawi Khorasani - theatermaker

Korte terugblik
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Theater De Nieuwe Vorst is een 
theater dat zijn publiek serieus 
neemt, juist door te durven 
programmeren wat het publiek 
nog niet kent.

– Rutger Gernandt, De Warme Winkel

We kijken terug op een positief 2019 
en zien de toekomst met vertrouwen 

tegemoet. Nu is het moment om 
door te pakken, om De Nieuwe Vorst 
hét podium van het Zuiden te laten 

worden. 

Korte terugblik
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IN 2019 BEZOCHTEN RUIM

CULTUREEL:
MAATSCHAPPELIJK:
COMMERCIEEL:
OVERIG:

18.312
6.825
2.539
1.572

MENSEN ONS THEATER
29.000
A C T I V I T E I T E N
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De eigen programmering van De Nieuwe 
Vorst is zuiver artistiek. De afgelopen 
twee jaar hebben we gewerkt aan warme 
banden met de makers, lange lijnen 
in de programmering en acceptabele 
voorwaarden voor bespeling. We willen 
een vlakkevloertheater van belang zijn, dat 
makers volgt in hun ontwikkeling. Dit sluit 
aan bij de ambitie van de stad Tilburg om 
‘stad van makers’ te zijn.
 
We richten ons niet zozeer op de actualiteit, 
maar op de blik naar de toekomst. We 
programmeren makers van de toekomst, 
tegen de tendens van algemenisering en 
popularisering in, om géén statische cultuur 
te krijgen.

Bij ons is er recht op 
risico, voor de bespeler 
én voor het publiek.

PROGRAMMERING
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166 VOORSTELLINGEN

BEZETTINGSGRAAD

EIGEN
PROGRAMMERING 

1.184

63%

met 13.667 
bezoekers voor eigen 

programmering 

schoolvoorstellingen

 bezoekers aan 
presentaties 

talentontwikkeling 

met 2.698 bezoekers (+55%)

met 1.529 bezoekers (-5%)



Programmering

Foto: Casper Koster
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Al vroeg in het jaar 2019 toonden we de 
voorstelling Atlantis van het jonge collectief 
La Isla Bonita. Deze voorstelling werd 
ontzettend goed bezocht en was voor ons de 
eerste bevestiging van de ingezette koers: 
ja, het lukt ons om veel geïnteresseerd 
publiek naar een voorstelling van een 
groepje onbekende jonge makers te krijgen. 
Als we nu terugkijken, staat de voorstelling 
symbool voor 
het hele jaar 
2019 en onze 
visie - nieuwe 
makers en 
gul publiek 
samenbrengen.

Programmering



Programmering

Foto: Ernst Coppejans
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We willen ruimhartig zijn in wat we voor 
makers kunnen betekenen en risico’s 
nemen. We zitten liever ‘vooraan in de 
speellijst’ dan dat we een reprise afwachten. 
De voorstelling Boys Won’t Be Boys van 
Rikkert van Huisstede is daarvan een 
mooi voorbeeld. De voorstelling won op 
Amsterdam Fringe 
Festival 2018 de 
eervolle vermelding 
(alleen toerbare 
voorstellingen kunnen 
in de prijzen vallen). 
Toch presenteerden we 
deze voorstelling met 
tien performers over alle 
mogelijke vormen van 
man-zijn, drie dagen in 
onze Rode Salon. Op verzoek van 2College 
Jozefmavo, lieten we de voorstelling ook 
nog een keer in onze grote zaal zien voor 
177 leerlingen. De Nieuwe Vorst loopt 
hierin erg vooruit; andere theaters durven 
deze voorstelling pas komend seizoen te 
presenteren, na bewezen succes.

Programmering



Programmering

Foto: Ernest Potters



Een ander werk om trots op te zijn, is de 
voorstelling Portraits van Corpo Máquina. Wij 
zijn vast premièretheater van Corpo Máquina 
en zien een groot belang in de werking van 
dit gezelschap van Guilherme Miotto. Vanuit 
de overtuiging dat in ieder mens een danser 
schuilt, werkt hij met allerlei doelgroepen. In 
Portraits waren dit ex-gedetineerden. Om hen 
te introduceren in de wereld van het theater, en 
vervolgens zichzelf te zien overtreffen voor een 
volle zaal, is van groot belang voor velen en een
eer voor ons.

1 5

Programmering
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In 2019 was De Nieuwe Vorst 
onderdeel van een aantal 

samenwerkingen op het gebied 
van talentontwikkeling. 

TALENTONTWIKKELING

SAMENWERKINGEN
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Allereerst natuurlijk Makershuis Tilburg, 
waarvan we grootinvesteerder zijn. 
We maakten veel ruimte voor repetities, 
organiseerden makersontmoetingen, 
nodigden Makershuismakers uit om 
voorstellingen te bezoeken, sloegen 
bruggen tussen hen en makers uit het 
veld, presenteerden hun voorstellingen. 
Daarnaast zijn we thuisbasis van de 
tweemaandelijkse presentatieavond Prejavu, 
die dit jaar ook voor het eerst de vleugels 
uitsloeg naar Theaters Tilburg. 

Foto: William van der Voort

Samenwerkingen



PRIJSWINNENDE
VOORSTELLINGEN

Davy Pieters won de
Mimeprijs 2019 voor
How to build a universe

Karlijn Kistemaker 
won de BNG Nieuwe 
Theatermakersprijs 2019 
met Missie Marquez

WINNAARS VAN
BESTE BIJROLLEN

ROSA VAN LEEUWEN
EN MARK KRAAN 

Nederlands Theater Festival: De 
Verse Tijd, Vincent Rietveld gaat 
voor de Louis d’Or, Citizen K., A 
Seat at the Table, Hin und Her
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Ik vind De Nieuwe Vorst als plek uniek 
en zonder te elitaire pretenties. Met 
een theaterzaal waar je dolgraag 
je montageweek besteedt. Gelukkig 
krijgen mijn artistiek team en ik steeds 
weer de gelegenheid hier te monteren

– Eva Line de Boer, oud PLAN-maker

Ten tweede zijn we onderdeel van PLAN 
Brabant, talenthub voor podiumkunsten. 
PLAN is een uniek samenwerkingsverband 
waar we ontzettend trots op zijn. We 
presenteren zoveel mogelijk werk van PLAN-
makers en oud-PLAN-makers. 

Samenwerkingen
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Ook is De Nieuwe Vorst 
partner in een aantal landelijke 
talentontwikkelingssamenwerkingen. Met de 
verenigde vlakkevloerpodia organiseerden 
we in 2019 als CoProducers een tweetal 
uitgebreide tournees voor makers die aan 
de landelijke stap toe zijn. Tevens zijn we 
huis van reizend dans- en choreografie 
talentfestival Moving Futures en hebben 
we de uitreiking gehost van de BNG Nieuwe 
Circusmakersprijs in samenwerking met 
Festival Circolo.

De Nieuwe Vorst is een van de weinige 
Brabantse huizen die een band met ons 
aangaat. Ons publiek groeit in Tilburg 
dankzij de continuïteit die ons wordt 
geboden. 

– Jasper van Luijk, CoProducers-maker

Samenwerkingen
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In 2019 omarmden we de eerste indoor 
theatereditie van Festival Circolo. De Nieuwe 
Vorst was festivalhart en profileerde zich in 
samenspraak met het festival als de plek voor 
het jonge, nieuwe werk. We presenteerden 
premières van Tilburgs eigen TeaTime 
Company (in 2019 makers in het Makershuis, 
in 2020 zullen ze toetreden tot een voortraject 
van PLAN), en van ‘Monki’ Benjamin 
Kuitenbrouwer. In De Nieuwe Vorst was ook 
backstage, artiestencatering en kantoor van de 
festivalorganisatie. Dit was voor ons een groot 
succes en plezier. We kijken er naar uit om in 
2021 een nog beter festivalhart te zijn. 

Het grootste deel van onze dansprogrammering 
ontstond in samenwerking of samenspraak met 
huisgenoot en partner DansBrabant. Samen 
presenteren we reizend danstalentfestival 
Moving Futures. We ontvangen jaarlijks de 
International Choreographers Week in ons 
huis, waar we dit jaar bijzonder gecharmeerd 
waren van de voorstelling Hope Hunt van Oona 
Doherty die DansBrabant naar ons theater en 
Tilburg bracht.

Foto: Jostijn Ligtvoet Fotografie

Samenwerkingen
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In 2019 intensiveerden we onze 
samenwerking met Het Zuidelijk Toneel. 
We programmeerden een aantal prachtige 
voorstellingen van het gezelschap, zoals 
Over de natuur van de dingen (Suze Milius) 
en Een democratische avond voor bijna 
iedereen (Lucas De Man). Daarnaast waren 
we thuisbasis voor een aantal sociale 
projecten van het gezelschap, zoals het 
schitterende en uitverkochte Toen mijn 
vader nog een gastarbeider was. 

Samenwerkingen

Foto: Cloakture
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We startten onze samenwerking met 
De Kennismakerij, via een zij-project 
dat FutureLab organiseerde rondom de 
voorstelling Stadsastronaut van Marjolijn 
van Heemstra. Haar volgende project leidde 
indirect tot het samen programmeren 
van De Première van Eveline van Rijswijk. 
Rondom die voorstelling ontstond een 
grotere samenwerking met partners als 
de Provinciale Vrouwenraad en Feniks 
Emancipatie Expertise Centrum. Met 
Feniks zijn we een blijvend partnerschap 
aangegaan.

Samenwerkingen

Foto: Anne van Zantwijk
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In 2019 was De Nieuwe Vorst één van 
de partners en locaties van Spruit 
Kinderfestival. De samenwerking verliep 
weer uitstekend, en we concludeerden 
dat De Nieuwe Vorst toch wel een ideaal 
festivalhart zou zijn. Dat is dus de ambitie 
voor 2020.

Met Theaters Tilburg intensiveerden 
we de samenwerking. In 2019 ontvingen 
we een aantal voorstellingen van het 
theater, waardoor het gesprek nog beter 
op gang kwam hoe samen voor een sterk 
theaterklimaat in onze stad te zorgen.
 
In het aanbod aan jeugd- en 
jongerenvoorstellingen hebben we grote 
sprongen kunnen maken. Samen met 
Theaters Tilburg is een mooi kernaanbod 
neergezet, dat via Cultuur in School Tilburg 
(CiST) ook naar scholen wordt gebracht. In 
2019 zijn er in totaal 2698 leerlingen naar 
22 schoolvoorstellingen in De Nieuwe Vorst 
geweest (PO en VO). 

Samenwerkingen



2 5

 Tilt Festival trok volle 
zalen met een kwalitatief 
hoogstaand programma

 PREJAVU was voor 
het eerst te zien in 
Theaters Tilburg

1105 mensen bezochten de 
zomerfilms van PopUp Cinema 
in de binnentuin

PechaKucha groeide zo hard 
dat ze met hun jubileumeditie 
eenmalig naar Poppodium 
013 verkasten

 DE EERSTE PODCAST VAN
KORT & LAAT WERD OPGENOMEN 

IN SAMENWERKING MET TILT, 
OMROEP TILBURG EN DE 

BIBLIOTHEEK



T ICKETS  EN  MEER  INFORMATIE :  DENIEUWEVORST.NL

T
H
E
A
T
E
R  

D
E  

N
I
E
U
W
E  

V
O
R
S
T 

W
ILLEM

 II-STRAAT 49 TILBU
RG

ZOMER’19

PUBLIEK



2 7

•  durft uitdagingen aan te gaan

•  omarmt het onbekende

•  kijkt met gulle blik

•  komt om iets nieuws mee te maken

•  laat verwachtingen bij de drempel achter

•  komt 5 minuten voor aanvang binnenrennen :-)*   

* Typisch De Nieuwe Vorst:
Lage voorverkoop en uiteindelijk 

een volle zaal trekken. 
Gezelschappen noemen het
‘Het Mirakel van Tilburg’. 

EEN BEZOEKER
VAN DE
NIEUWE VORST:

Publiek
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In 2019 bouwden we verder aan de 
positionering van De Nieuwe Vorst. 
We gaan voor ‘theatre that matters’, 
voorstellingen die aan het denken zetten, 
uitdagen en inspireren. We volgen makers 
in hun ontwikkeling van nieuwe maker tot 
‘gevestigde naam’ en nemen het publiek 
mee in deze ontwikkeling. Steeds meer 
mensen weten ons te vinden en we zien de 
zaalbezetting van ons kernaanbod groeien. 

Publiek
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We maken scherpe keuzes in de 
doelgroepen waar we ons op richten, om 
zo de beperkte financiële middelen zo 
effectief mogelijk in te zetten. 

Eén van de prioriteiten ligt bij het trekken 
van een jonger publiek. Hierin hebben we in 
2019 concrete stappen gezet: 

• Mogelijk maken van het traject 
publiekswerking door het aantrekken van 
financiële middelen van externe fondsen. 
Twee enthousiaste publiekswerkers staan 
in de startblokken om dit per januari 2020 
handen en voeten te geven. Zij zullen zich 
in eerste instantie specifiek op jongere 
doelgroepen richten.

• Om financiële drempels te verlagen, 
introduceerden we in september een 
standaard jongerenprijs van 10 euro voor 
jongeren onder de 25 jaar en studenten. 
Inmiddels hebben 203 jongeren hier 
gebruik van gemaakt. 

Publiek
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We Are Public is een belangrijke ‘partner in 
crime’. Onze programmering past perfect 
bij het WAP-publiek, dat zich graag laat 
verrassen en uitdagingen aan durft te gaan. 
In 2019 waren we wederom de populairste 
locatie in Brabant en kwamen 1840 mensen 
met WAP-pas naar voorstellingen, een 
stijging van ruim 50% ten opzichte
van 2018. 

In februari 2019 
zijn we samen met 
Theaters Tilburg en 
Parktheater gestart 
met de Brabantse 
pilot van de 
Podiumpas. Hoewel 
het aantal bezoeken 
met deze pas bij 
ons nog beperkt is 
(113 bezoeken), is 
de pilot succesvol 
en wordt deze 
voorlopig voortgezet. 

Publiek
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1378 volgers op Instagram (+32%)

unieke bezoekers website (+60%)

maandposters

maandflyers

verspreid in Tilburg e.o. 

127.000 

2250

50.000

3784 volgers op Facebook (+12%)

Publiek
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Entreeopbrengsten 2019:
€ 77.481 (+20%)

Vorstvrijpashouders 
brachten 488 keer een 

bezoek aan ons

1840 mensen bezochten 
ons met de We Are 
Public-pas (+50%)

203 verkochte kaarten 
voor de jongerenprijs 

(nieuw vanaf sept 2019)

AANTAL BETALENDE 
BEZOEKERS STIJGT MET 12,5% 

828 FONTYSSTUDENTEN KWAMEN 
NAAR DE VOORSTELLINGEN MET 
KORTING

BEZOEKERS EIGEN
PROGRAMMA
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In 2019 zijn er 152 verhuringen geweest. 25 
meer dan begroot en 14 meer dan in 2018. 
Toch is de huuropbrengst (€ 82.721) iets 
lager dan in 2018 (€ 83.476). Reden hiervoor 
is het grotere aantal kleine educatieve 
verhuringen, waardoor de gemiddelde 
huuropbrengst daalt.
Wij vinden het belangrijk om onze zalen en 
andere ruimtes zoveel mogelijk beschikbaar 
te stellen voor partners uit Tilburg.  In 2019 
heeft de ervaring ons geleerd dat we hierin 
iets selectiever te werk moeten gaan, om 
ons personeel niet onnodig te belasten. We 
gaan het belang van verhuring - zowel voor 
onszelf als voor de stad - kritisch tegen het 
licht houden.

• 97 culturele verhuringen 
• 55 commerciële verhuringen 

OVERIG: VERHUUR
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Onze bar is rondom voorstellingen geopend. 
Hiervoor wordt ons eigen horecapersoneel 
ingezet. Vanaf juni 2019 is onze horeca ook 
overdag open. De exploitatie hiervan ligt 
in handen van Randy Hoekwater (bar) en 
Phyllis Derolur/Proeflokaal De Tuin (lunch). 
Ook konden mensen op donderdagavond 
aanschuiven bij de aanschuiftafel van 
Proeflokaal De Tuin. Dat versterkt de functie 
van De Nieuwe Vorst als ontmoetingsplek. 
Hoewel we hier blij mee zijn denken we 
dat het nog beter kan. Onze ambitie is 
dan ook om - met de verbouwing - een 
nieuwe en nog betere invulling te geven 
aan de horecafunctie van De Nieuwe Vorst, 
waarmee wellicht geld verdiend kan worden. 
Het uiteindelijke resultaat van de totale 
horeca is - € 7.271 en dat moet beter.

OVERIG: HORECA
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Sinds juni 2017 kent Stichting De Nieuwe 
Vorst een Raad van Toezichtmodel. De 
directeur-bestuurder Maurice Dujardin is 
eindverantwoordelijk voor het beleid van De 
Nieuwe Vorst. De Raad van Toezicht houdt 
toezicht op de bestuurder en op de algehele 
gang van zaken. 

PERSONEEL
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Helaas zagen we onszelf in oktober 
geconfronteerd met een zieke directeur. Per 
28 november wordt hij voor een deel van de 
functie ad interim vervangen door Margreet 
Huizing. Overige taken worden opgevangen 
door Anneke van der Linden, Carlijn 
Engelhart en Dennis van Paassen. 

Uit deze situatie is wel gebleken dat we een 
stevige organisatie 
hebben, die tegen 
een stootje kan.
We werken heel 
hard maar wel 
met veel plezier. 
De realiteit is 
echter ook dat 
de werkdruk op 
het personeel in 
het algemeen erg 
(te) hoog is. Het 
is belangrijk om 
te zoeken naar 
mogelijkheden om de werkdruk structureel 
te verlagen. 

T ICKETS  EN  MEER  INFORMATIE :  DENIEUWEVORST.NL
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We hebben het jaar 2019 afgesloten met een 
positief saldo ad € 31.573 dat ten bate komt 
van het algemeen vermogen. Dat bedraagt 
nu € 90.699. Door te sturen op het verhogen 
van het aantal 
betalende bezoekers 
en het werven van 
extra vaste huurders 
zijn de tegenvallende 
verhuurinkomsten 
opgevangen. De 
in 2018 gedane 
investeringen in de 
branding blijken 
effect te hebben, het 
aantal betalende 
bezoekers is flink gestegen en daarmee 
ook de entreegelden. Daarnaast zorgden 
enkele incidentele posten, zoals 
lagere energiekosten en een uitkering 
ziekengelden, voor het positieve resultaat.

FINANCIËLE POSITIE
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In 2019 werd onze aanvraag bij de Gemeente 
Tilburg om ons pand te verbouwen 
gehonoreerd. Wij zijn enorm blij met deze 
mogelijkheid om ons gebouw transparanter 
te maken naar buiten toe en horeca en 
ontmoetingsruimtes te optimaliseren. 
We gaan in overleg met de gemeente over de 
timing van
de verbouwing en 
hopen nog altijd 
dat deze in 2020 
gerealiseerd zal 
worden. Tijdens 
de verbouwing 
zullen we alles op 
alles zetten om 
programmering en 
andere activiteiten 
zoveel mogelijk te 
laten doorgaan. 
Dit zal de nodige 
creativiteit en inzet 
van de medewerkers blijven vergen. 

T ICKETS  EN  MEER  INFORMATIE :  DENIEUWEVORST.NL
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We ontvingen in 2019 een toekenning 
van het VSB-fonds, Kunstloc en Fonds 21 
voor het uitdagende tweejarige traject 
van publiekswerking. In januari 2020 
gaat dit traject van start. We zien dit als 
een grote kans om een substantieel jong 
publiek aan ons te binden, maar ook onze 
maatschappelijke rol als eigentijds podium 
te verstevigen. De financiering voor dit 
traject is voor 2 
jaar gegarandeerd. 
We willen deze 
functie structureel 
inbedden in onze 
organisatie zodat 
deze deel uitmaakt 
van het beleidsplan 
2021-2024.

PUBLIEKSWERKING



Willem II-straat 49
5038 BD Tilburg
Kaarten & info

013 - 532 85 20
info@denieuwevorst.nl

Klik hier om de 
jaarrekening op onze 
website te bekijken

WWW. D E N I E U W E V O R S T. N L


