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 Geachte leden van de gemeenteraad,

 

Met deze brief informeren wij u over de nieuwe invulling van het theaterprogramma in de 

Tuyter.  

 

1. INLEIDING 

 

Binnen de context van Krimpens cultuurbeleid is aan de orde de doorontwikkeling van het 

theaterprogramma in De Tuyter. Tot op heden is jarenlang uitsluitend een professioneel 

programma uitgevoerd, d.w.z. er zijn tegen betaling voorstellingen gegeven door algemeen 

bekende kunstenaars met een professionele achtergrond. De wens leeft echter de 

programmering te kantelen en voorrang te geven aan actieve kunstbeoefening door niet-

professionele burgers uit de regio. Het theaterseizoen 2011/2012 kan fungeren als opstap 

met het hoofdaccent op een amateurprogramma, zodat gaandeweg kan worden ontdekt of 

een dergelijke wijziging aanslaat bij de Krimpense burger. Het komend seizoen 2011/2012 

wordt als een overgangsjaar gezien.  

 

De invulling van het theaterprogramma zoals hier wordt omschreven kan uitgevoerd worden 

met handhaving van de eerder vastgestelde bezuiniging op het theaterprogramma. De 

voorgestane invulling vormt een uitwerking van het onderdeel Cultuur/theaterprogramma van 

de in maart 2011 door uw raad vastgestelde Notitie Combinatiefuncties en het daarin 

opgenomen bekostigingvoorstel.  
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2. SEIZOENSPLANNING 

 

Theaterseizoen 2011/2012 als overgangsperiode 

Tot aan de zomervakantie 2011 is in De Tuyter jarenlang een gevarieerd theaterprogramma 

afgewikkeld met het accent op de uitvoering door professionele toon- en kleinkunst.  

Met succes, hierop kwamen jaarlijks ruim 2.500 bezoekers af. Ook met beperkte middelen, 

namelijk ongeveer € 21.000,- bestemd voor het theaterprogramma (netto, na verrekening van 

inkomsten uit kaartverkoop), waarvan bijna € 8.000,- voor de organisatie, zijn fantastische 

voorstellingen gemaakt. 

 

Met de kanteling op basis van een gewijzigde programmering worden andere 

bezoekersstromen aangesproken. Het is de kunst hiermee meer dynamiek in de 

programmering tot stand te brengen en nog grotere betrokkenheid van de Krimpense burger. 

  

Theaterseizoen 2011/2012 

Met ingang van het theaterseizoen 2011/2012 krijgt het theater De Tuyter volgens de 

gewijzigde opzet een nieuwe invulling. Er wordt energie gestoken in het betrekken van lokaal 

en regionaal talent bij de invulling van het theaterprogramma voor de aankomende 

seizoenen. 

Het aantal professionele voorstellingen zal dalen van 25 voorstellingen, in de oude setting, 

naar ongeveer 10 professionele voorstellingen volgens de nieuwe opzet, waaronder ook 

kindervoorstellingen. De combinatiefunctionaris Theater –aan te stellen per 1 januari 2012- 

krijgt de taak mee om zowel het amateurprogramma te verzorgen als het professionele 

programma.   

 

Voordat de combinatiefunctionaris aangesteld kan worden moet er –uit praktisch oogpunt 

i.v.m. seizoenplanning van verenigingen en artiesten- al wel een invulling gegeven worden 

aan het theaterseizoen 2011/2012. In verband hiermee bestaat behoefte aan een 

kwartiermaker in 2011, vooruitlopend op het functioneren van de combinatiefunctionaris vanaf 

2012.  

 

3. DIVERSITEIT IN PROGRAMMERING 

 

Nog onbekend of er markt is voor een amateurprogramma 

Voorafgaand aan de komst van de combinatiefunctionaris wordt er al voorwerk verricht ten 

aanzien van het amateurprogramma. Zo worden amateurverenigingen op de hoogte gebracht 

van de gemeentelijke voornemens en vindt er een inventarisatie plaats van mogelijk 

geschikte amateurverenigingen. Uit dit vooronderzoek moet blijken in hoeverre amateurs 

ondersteuning behoeven.   
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Amateurprogramma 

Onder het amateurprogramma wordt verstaan lokale en regionale  amateurs. Wat bekendere 

aanbieders zijn o.a. jeugdtheaterhuis Zuid-Holland uit Gouda, jongerentheater Quint uit 

Rotterdam, Impromaniacs (improvisatietheater uit Krimpen aan den IJssel) en Arie Vuijk 

(cabaretier uit Krimpen aan den IJssel). Nagegaan moet worden welke andere kunstvormen 

in het programma een plaats kunnen krijgen, waaronder ook activiteiten van instellingen zoals 

de bibliotheek en muziekschool, et cetera. 

Ook een goede match tussen vraag en aanbod, kwaliteit en tariefstelling zijn aspecten waar 

ervaring mee opgedaan moet worden. 

 

Professioneel programma 

De invulling van het professionele theaterprogramma voor de seizoenen 2011/2012 en 

2012/2013 wordt –in afwachting van de komst van de combinatiefunctionaris- voorlopig 

verzorgd door de heer R. de Vries, voormalig programmadirecteur. Voordeel hiervan is dat er 

een goede overdracht van kennis en contacten kan plaatsvinden tussen de voormalig 

programmadirecteur en de combinatiefunctionaris. 

 

Onderlinge verhouding 

Het accent van de programmering ligt niet langer op een professioneel programma, maar op 

een amateurprogramma. Gezocht wordt naar een goede onderlinge verhouding, bijvoorbeeld 

2/5 verenigingen, 2/5 professioneel programma en 1/5 instellingen. 

 

4. ORGANISATIE 

 

Programmering  

Voor de implementatie van de gewijzigde programmering is betrokkenheid van het culturele 

veld gewenst. Gedacht wordt aan de instelling van een programmacommissie. Deze 

commissie heeft als taak de seizoensplanning en dagelijkse uitvoering begeleiden. 

De eerste aanzet om tot een programmacommissie te komen moet gedaan worden door een 

kwartiermaker.  

 

Personele invulling 

Voor de invulling van het amateurprogramma seizoen 2011/2012 wordt voorzien in de inzet 

van een kwartiermaker.  

 

Per 1 januari 2012 moet de combinatiefunctionaris Theater (0,5 FTE) in dienst treden. Dat 

betekent dat er na de zomer geworven moet worden voor deze functie. Gedurende het 

theaterseizoen 2012/2013 loopt de combinatiefunctionaris Theater mee met de heer R. de 

Vries en vindt er een overdracht plaats voor wat betreft het professioneel programma. Ook 

neemt de combinatiefunctionaris Theater gedurende het theaterseizoen 2012/2013 de taken 

over voor wat betreft de invulling van het amateurprogramma. Gestreefd wordt om de functie 

combinatiefunctionaris Theater samen te voegen met de combinatiefunctionaris Cultuur 

(eveneens 0,5 FTE) tot een fulltime combinatiefunctionaris Cultuur.  
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5. SAMENHANG 

 

Culturele agenda 

Het amateurprogramma en de professionele voorstellingen moeten tezamen onderdeel 

uitmaken van de culturele agenda. Op deze agenda moeten alle culturele activiteiten 

genoemd worden, dus ook concerten, evenementen en activiteiten van instellingen zoals de 

bibliotheek, muziekschool en streekmuseum. De inventarisatie ten behoeve van de agenda 

staat als actie omschreven voor wat betreft het amateurprogramma en moet vanaf 2012 

uitgevoerd worden door de combinatiefunctionaris Cultuur en/of Theater. Deze inventarisatie 

kan tevens van pas komen bij het op te stellen evenementenbeleid. Inwoners moeten dan 

eenvoudig kunnen zien welke activiteiten er in hun gemeente gaan plaatsvinden. 

In lijn met de uitgangspunten voor het evenementenbeleid zal de culturele agenda aansluiten 

bij de geformuleerde ambities. 

 

6. KOSTENBEWAKING 

 

Financiën 

De invulling van het theaterprogramma zoals hier omschreven kan uitgevoerd worden met 

handhaving van de eerder vastgestelde bezuiniging op het theaterprogramma. De 

voorgestane invulling vormt een uitwerking op het onderdeel Cultuur/theaterprogramma van 

de in maart 2011 door uw raad vastgestelde Notitie Combinatiefuncties en de daarin 

opgenomen bekostigingvoorstel.  

 

Beschikbare budgetten   

Naast een budget voor invulling van het professionele programma van € 15.511,- heeft de 

combinatiefunctionaris Theater/Cultuur vanaf 2012 een budget van € 10.000,- ter beschikking 

voor de uitvoering van het amateurprogramma. Het budget is noodzakelijk om de te maken 

kosten van uitvoeringen te dekken. Hierbij kan tevens een optie zijn het faciliteren van de 

grote zaal van De Tuyter met een laag tarief. Onderzocht moet worden of het huidige tarief 

een drempel vormt bij de totstandkoming van andersoortige voorstellingen. Er is een jaarlijks 

budget beschikbaar van € 25.000,- voor de personele invulling door de combinatiefunctionaris 

Theater als aangegeven. 

 

Uitgaande van de vorengenoemde budgetten wordt aan het seizoensprogramma een 

bedrijfsplan gekoppeld. Immers, de aandacht voor investeringen in marketing en 

communicatie, ondersteunend personeel, mogelijke voorstellingen en educatieve 

programma's voor scholen, de mogelijkheden van amateurverenigingen e.d. moet financieel 

worden vertaald. 

 

Wij vertrouwen erop u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, 

De secretaris,  De burgemeester, 

 


