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1 

DE  KRAKEL ING 

DAAGT JE  U IT!

1.1   FOCUS 2017-2020:  D E  KR AKEL I NG DA AGT U IT

In dit ondernemingsplan daagt De Krakeling 
makers, publiek en samenwerkingspartners uit.  
We kiezen voor hoge kwaliteit en urgentie in 
inhoud en vorm. We dagen makers uit om te kiezen 
voor de nieuwe verhalen voor alle Amsterdamse 
kinderen. We dagen scholen uit om ons aanbod te 
verankeren in het eigen leerprogramma. Bovenal 
dagen we onszelf uit om de grenzen te laten verva
gen tussen regulier publiek en schoolpubliek.
Vanuit een integrale aanpak van programmering, 
educatie, publiciteit en marketing is De Krakeling 
er voor kinderen en jongeren uit groot Amsterdam, 
zowel voor individuele kinderen en jongeren als 
voor gezinnen en schoolklassen. 
Over uitdagingen gesproken: met grote inspanning 
is het de laatste jaren gelukt om de activiteiten 
op peil te houden. Inmiddels is de grens bereikt. 
De ambitie is financieel meer armslag voor de 
komende periode, in een mix van meer subsidie en 
meer eigen inkomsten.

Ambities
• Focus in programmering met twaalf partner

gezelschappen en huisgezelschap
• Integrale benadering educatie
• Onderscheid opheffen tussen schoolpubliek en 

vrij publiek
• Organisatieveranderingen

GROTER GROEIEN

De Krakeling wordt gedreven door de over-
tuiging dat jonge mensen groter groeien van 
theater. Live theater is ‘oer’: de directe over-
dracht van emoties, gedachten en verbeelding. 
Dit ervaren op jonge leeftijd draagt bij aan de 
persoonlijke ontwikkeling. Je wordt er rijker, 
blijer en gelukkiger van.
De jeugd verandert, de omgeving verandert en 
De Krakeling speelt daarop in. Theater daagt 
kinderen en jongeren uit om anders naar zich-
zelf en de wereld om hen heen te kijken. De 
theatermaker stelt vragen over hoe ze zich ver-
houden tot hun stad en school, vader en moe-
der, broers en zussen, vrienden en vijanden.  
De theatermaker is een bondgenoot die hen 
laat lachen of ontroert, laat nadenken of 
enthousiasmeert. In De Krakeling zie je jonge 
mensen meegaan in de wereld van het theater 
en opgaan in de verbeelding. Juist als ze niet 
bezig zijn met het leren van nieuwe woorden 
en het oplossen van sommen, juist dan zie je 
ze groter groeien. In De Krakeling stijgen jonge 
mensen boven zichzelf uit en wordt hun refe-
rentiekader ruimer. Je ziet ze glimmen als dat 
gebeurt. Want groter groeien, dat wil ieder 
kind.

Kees Blijleven, directeur De Krakeling
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1.2   ONZE M ISS I E:  U ITDAG EN

De Krakeling daagt kinderen uit door ze een 
theatrale ervaring te bieden die hun wereld 
groter maakt.

De Krakeling is een huis voor publiek en makers 
waar beide elkaar verstaan en verrijken, zichzelf 
kunnen zijn en herkenbare verhalen delen die hen 
uitdagen om anders naar zichzelf en de wereld te 
kijken. Daarmee staat De Krakeling voor de ver
rijking van (kinder)levens. De voorstellingen in 
De Krakeling bieden nieuwe perspectieven, geven 
je een kijkje in een andere wereld en geven je een 
ervaring voor het leven. 
Wij werken vanuit de overtuiging dat je van het 
meemaken van een theatervoorstelling rijker, blijer 
en wijzer wordt. Zorgvuldig kiest De Krakeling 
voorstellingen die de verbeelding prikkelen, het 
inlevingsvermogen vergroten en de ontwikkeling 
van een eigen mening stimuleren. Door te investe
ren in de jeugd, investeren wij in de toekomst van 
de samenleving.

1 .3   POS IT ION ER I NG:  10 0% VOOR D E J EUGD

Als hét jeugdtheaterpodium van Nederland stelt De 
Krakeling kinderen en jongeren centraal. Wij nemen 
de jeugd 100% serieus. Alleen in De Krakeling staat 
het programma, het gebouw en het personeel (onze 
experts) uitsluitend ten dienste van kinderen en 
jongeren. Alleen hier is er 24 uur per dag, 7 dagen 
per week de ruimte voor de jeugd. Bovendien dragen 
we de merkbelofte ‘Jouw Theater’ uit tot ver buiten 
ons herkenbare huis, onder meer in de artistieke 
dialoog met toonaangevende makers en met talrijke 
projecten onder de noemer ‘De Krakeling op locatie’ 
en ‘Krakeling & School’. 

Voor jonge Amsterdammers
Wij bieden het beste jeugdtheater voor jong 
Amsterdam. Wij willen dat zoveel mogelijk jonge 
mensen in de eerste achttien jaar van hun leven 
een keer in De Krakeling komen. Hierbij zorgen 
wij dat ons publiek een goede afspiegeling vormt 
van de populatie, zowel voor wat betreft leeftijd 
en stadswijk, als etnische en sociaaleconomische 
achtergrond. Dit geldt ook voor de diversiteit van 
de makers en de onderwerpen van voorstellingen 
en projecten.

‘Ik zou een kind graag vleugels geven, 
maar het aan hen zelf overlaten  
om te leren vliegen.’
GAB R I EL  GARC IA M ARQ U EZ

1.4   KWAL ITE I T  EN TOEGAN KEL I J KH E I D

Het team van De Krakeling werkt met experts 
uit binnen en buitenland. Wij zorgen ervoor 
dat De Krakeling dagelijks het beste van het 
Nederlandse jeugdtheater laat zien. Daarbij is het 
aanbod voor peuters vanzelfsprekend anders dan 
voor jong volwassenen. Wat alle voorstellingen 
en programma’s gemeen hebben is kwaliteit en 
toegankelijkheid. 
De Krakeling biedt kwaliteit door ruimte te bieden 
aan acteurs en dansers, schrijvers en choreografen, 
makers van beeld en decor. De Krakeling is toegan
kelijk door aan te sluiten bij elke levensfase en de 
belevingswereld van jonge mensen. Dit betekent 
dat De Krakeling kiest voor herkenbare grootstede
lijke thema’s en weerspiegeling van diversiteit van 
het publiek in het werk van onze theatermakers. 
We zoeken actief naar nieuwe schrijvers en nieuwe 
regisseurs die hun verhalen vertellen, bijvoorbeeld 
in de samenwerking met Likeminds en ons huis
gezelschap De Toneelmakerij.

1 .5   D E  WEEK VAN D E KR AKEL I NG,  FEBRUAR I  2017

De volgende pagina toont de programmering 
voor eind januari, begin februari 2017. Dit pro
gramma staat al grotendeels vast en geeft een 
realistisch beeld van een Krakelingweek. Al onze 
ambities komen erin terug. Huisgezelschap De 
Toneelmakerij is de hele week in huis, er staat een 
goede combinatie van school en vrije voorstel
lingen, er zijn voorstellingen in huis en op loca
tie te zien en verschillende doelgroepen uit heel 
Amsterdam worden bediend. Deze week biedt 
volop mogelijkheden voor een integrale aanpak van 
programmering, educatie en marketing en kansen 
om de samenwerking met het gezelschap, in dit 
geval De Toneelmakerij, te versterken. 
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WEEKCIJFERS
Totaal aantal bezoekers: 1782 kinderen en 
jongeren uit Amsterdam 3-15 jaar
6 schoolvoorstellingen 1050 bezoekers  
(12 basisscholen met Groep 3, 4 en 5)
4 vrije voorstellingen theaterzaal 561 
bezoekers (bezettingsgraad 78%)
3 vrije voorstellingen kleine zaal in 
souterrain 117 bezoekers
2 voorstellingen op locatie 54 bezoekers 

JAARCIJFERS
• 41.000 bezoekers per jaar
• 300 activiteiten per jaar
• 7 dagen per week
• zaalbezetting 78%
• nu 10.500 straks 13.000 leerlingen  

uit het primair onderwijs
• nu 7000 straks 8000 leerlingen  

uit het voortgezet onderwijs
• nu 1500 straks 3000 deelnemers  

educatie voortgezet onderwijs

DE WEEK IN JANUARI  /  FEBRUARI  2017

10 UUR

13 UUR

16 UUR

19 UUR

PUBLIEK /
SCHOLEN

Z ATERDAG  
28

ZON DAG  
29

M A AN DAG
30

D I N SDAG  
31

WOENSDAG  
1

DONDERDAG  
2

VR I J DAG  
3

Z ATERDAG  
4

ZON DAG  
5

JA ZZ6 JA ZZ6 JA ZZ6 JA ZZ6 SPROOK J E

JA ZZ6 JA ZZ6 JA ZZ6 JA ZZ6

JA ZZ6 NAD IA JA ZZ6 SPROOK J E

NAD IA SPROOK J E

VR I J 
PU BL I EK

VR I J 
PU BL I EK 

VERH U U R
TH EATER-
Z A AL ,
SOUTER-
R A I N,
FOYER

H E T G E I N 
ZU I DOOST
CORN EL I S 
VR I J  ZU I D
P I E TER 
J ELLES 
TROEL STR A
SCHOOL
N I EUW-
WEST
TH EO 
TH I JSSEN
CENTRUM

D R H. 
KR AEMER-
SCHOOL 
N I EUW-
WEST
DE CAPELLE 
NOORD

D E SLOO -
TER MEER-
SCHOOL 
N I EUW-
WEST
D E KL IMOP 
NOORD
LEONARDO 
DA V I NC I 
CENTRUM 
SBO 
HA SSEL-
BR A A M 
WEST

POSE IDON 
OOST 
ZEVEN S -
PRONG 
WEST

VR I J 
PU BL I EK 

VR I J 
PU BL I EK 

JA ZZ6 6+ D E TON EEL M AKER I J  TH EATER Z A AL

NAD IA 12+ D E TON EEL M AKER I J  OP LOC AT I E

SPROOK J E 3+ H E T KLE I N E TH EATER SOUTERR A I N

In negen dagen speelt De Toneelmakerij tien keer de voorstelling Jazz6, voor zowel scholen als een 
vrij publiek. De leerlingen komen met hun leerkrachten en docenten uit alle Amsterdamse stads
delen. Op school hebben deze leerlingen al voorbereidende theaterlessen gehad van een Krakeling 
Theaterdocent. Er zijn twee voorstellingen op locatie. In het souterrain staat een voorstelling voor 
het jongste publiek.
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2 

DE  KRAKEL ING 

DAAGT ART IST IEKE 

PARTNERS U IT

Als beste jeugdtheater van Nederland stelt 
De Krakeling de norm voor makers, podia en 
publiek. Wij programmeren het meest toonaan-
gevende, artistieke jeugdtheateraanbod voor 
iedereen van 2 tot en met 17 jaar. De Krakeling 
is de plek waar kinderen en jongeren naast 
herkenbare en vrolijke ook confronterende en 
ontregelende voorstellingen zien.

TERUG BL I K  2013-2016

In de afgelopen Kunstenplanperiode heeft De 
Krakeling nieuwe accenten gelegd in de program
mering. De Krakeling heeft zowel toonaangevende 
en gelauwerde makers als talentvolle beginnende 
makers de ruimte gegeven. Voorbeelden van 
spraakmakende voorstellingen waren De man die 
alles weet van Theater Artemis i.s.m. Maas Theater 
en Dans (26 voorstellingen, 4970 bezoekers), Aap 
en Beer van BonteHond (22 voorstellingen, 3968 
bezoekers) en De Tantes (9 voorstellingen, 1544 
bezoekers) van De Toneelmakerij.

Vaste gezelschappen
Een van de belangrijkste veranderingen is dat we 
sinds 2013 langere series programmeren in ons 
theater. De afgelopen jaren selecteerden we tien 
jeugdtheatergezelschappen die langere periodes in 
De Krakeling speelden en met hen ontwikkelden 
we een sterke band. Met deze vaste gezelschappen 
voerden we een dialoog over artistieke keuzes 
en ideeën voor nieuwe samenwerkingen waar

door bijvoorbeeld locatieprojecten ontstonden. 
Seriebespeling leverde zowel artistieke als publi
citaire voordelen op voor theater en gezelschap. 
De Krakeling heeft zich sterker gemanifesteerd als 
expertisecentrum voor het jeugdtheater.

Huisgezelschap
Ook de band met huisgezelschap De Toneelmakerij 
is versterkt. Het gezelschap speelde alle voorstel
lingen voor 415 jaar in De Krakeling, vaak in een 
combinatie van school en vrijevoorstellingen. We 
hebben de artistiek inhoudelijke samenwerking 
versterkt door randprogramma’s te ontwikkelen en 
het Theatre Café Festival te organiseren.

Samenwerkingen
De Krakeling heeft samenwerkingen uitgebouwd  
met Theaterfestival, Pop Arts Festival met 
Bellevue, Ostade A’dam en Feikes Huis. Er zijn 
nieuwe samenwerkingen aangegaan met partners 
als De Balie, het Parool en het Brainwash festi
val. Ook hebben we het initiatief genomen om 
nieuwe publieksgroepen aan te spreken, bijvoor
beeld met de VoorleesExpress en het project Van 
Toeschouwer naar Speler.

Nieuwe makers
Met het wegvallen van de productiehuizen was  
er grote behoefte aan coaching van talentvolle  
(jeugd)theatermakers. De Krakeling heeft mede 
door de betrokkenheid bij het Jeugdtheaterfonds 
hierin kunnen voorzien door nieuwe makers en 
gezelschappen te adviseren, premières en speel
plekken te bieden en te bemiddelen naar jeugd
theatergezelschappen. Voorbeelden zijn De Dansers, 
Annelies Appelhof en Karlijn Sonderen, Sanne 
Nouws en Vincent Brons en Anneke Sluiters. 

Festivals
Festivals vormen een niet meer weg te denken 
onderdeel van de Krakelingprogrammering en 
zorgen voor experiment, vernieuwing en diversi
teit in de programmering. Pop Arts, TF Jong en het 
Logos Festival zijn de afgelopen periode ontstaan 
en worden de komende periode uitgebreid.

Internationaal profiel
De Krakeling heeft zijn internationale positie en 
netwerk versterkt. Op festivals als Pop Arts was er 
plaats voor internationale jeugdtheatervoorstel
lingen. Sinds 2013 is De Krakeling sterk vertegen
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woordigd in Assitej (Association Internationale 
du Théâtre pour l’Enfance et la Jeunesse). Onze 
directeur is voorzitter van de Nederlandse tak 
van dit wereldwijd belangrijkste netwerk voor 
jeugdtheater.

Ambities 2017 – 2020
• Keuze voor twaalf jeugdtheatergezelschappen
• Meer artistieke diversiteit bij makers en thema’s, 

meer maatschappelijke verbinding
• Beïnvloeding innovatie landelijk speelveld
• Ruimte voor jong talent
• Gesprek met publiek
• Ruimte voor nieuwe initiatieven en festivals

2.1   KR AKEL I NG DA AGT T WA ALF 

J EUGDTH EATERG EZEL SCHAPPEN U IT

De keuze voor partnergezelschappen is de afgelo
pen jaren goed bevallen. Vanaf seizoen 20162017 
kiezen we voor twaalf gezelschappen die vanuit 
verschillende disciplines verschillende doelgroepen 
bedienen. De samenwerking wordt de komende 
jaren versterkt en uitgebreid naar een samenwerking 
op zowel artistiek (voorstellingen en educatie) als 
publicitair gebied. De series van school en vrije voor
stellingen die deze gezelschappen bij ons spelen, 
worden projectmatig benaderd. Dat biedt ruimte 
voor een gesprek tussen programmering, marketing 
en educatie. Elementen uit educatie bij schoolvoor
stellingen kunnen bijvoorbeeld terug komen in de 
randprogrammering bij vrije voorstellingen.

Meer dan huisgezelschap
Een samenwerking verdient speciale vermelding. 
De Toneelmakerij is als hét jeugdtheatergezelschap 
van Amsterdam sinds vijf jaar ons huisgezelschap, 
en meer dan dat. Als de twee Amsterdamse instel
lingen die specifiek voor kinderen en jongeren 
werken, voelen we de verantwoordelijkheid om 
initiatieven in de stad te bundelen, het voortouw te 
nemen in nieuwe ontwikkelingen en allianties, en 
een doorlopende bijdrage aan het beleidsmatige en 
inhoudelijke gesprek te leveren. 
Onze medewerkers werken intensief samen om 
het jeugdtheater in heel de stad te verankeren. 
De samenwerking met de scholen zijn voor beide 
organisaties van levensbelang en hierin werken 
we nauw samen. We stemmen de contacten met 
de scholen en educatieve programma’s zorgvuldig 

af. We organiseren inspiratiebijeenkomsten voor 
leraren met voor hen interessante sprekers. We 
stellen een klankbordgroep van ouders en leraren 
samen om feedback te krijgen over onze koers en 
over ontwikkelingen binnen het onderwijs. 
Daarnaast starten we het Pabo en Toneelschool
project. Hierin maken aankomende theatermakers 
en leraren kennis met het jeugdtheater. We co  
produceren de Van Toeschouwer naar Spelerserie, 
waarin leerlingen van verschillende scholen samen 
met de acteurs een eigen versie van een voorstelling 
van De Toneelmakerij maken en opvoeren voor 
ouders, vrienden en klasgenoten. Ook op interna
tionaal vlak werken we samen in het Theatre Cafe 
festival en het internationale jeugdtheaterfestival 
dat bij het veertigjarige bestaan van De Krakeling 
wordt georganiseerd. De Toneelmakerij krijgt een 
vaste plek in het theater om activiteiten en nieuws 
onder de aandacht te brengen. De Krakeling pro
grammeert waar mogelijk kleine voorstellingen in 
het theater van De Toneelmakerij en coproduceert 
de locatievoorstellingen. Wij presenteren een 
antwoord op de vraag wat het voor kinderen bete
kent om in Amsterdam te leven. Zo coproduceren 
we in 2016 Enkeltje Amsterdam, een interactief 
avontuur waarbij bezoekers zelf hun ideale stad 
bouwen, in een grote tent op het NDSMterrein 
in Noord. En ook voor de komende periode staan 
twee grote locatieprojecten op stapel, in Nieuw
West en Zuidoost.

2.2  MEER CU LTU RELE  D IVERS ITE I T 

M AKERS EN TH EM A’ S 

Het is onze ambitie om samen met deze twaalf 
partners het publiek een totaalervaring te bieden én 
nieuwe impulsen te geven aan het jeugdtheater in 
Nederland. Omdat we een substantieel aantal voor
stellingen van de gezelschappen afnemen, kunnen 
we invloed uitoefenen op de inhoud van het aan
bod. Juist niet om de artistieke vrijheid te beperken, 
maar om te praten over de stad en het publiek. Dit 
zijn de onderwerpen waarin wij expertise hebben 
opgebouwd en waarover de gezelschappen graag 
met ons van gedachten wisselen. Het belangrijk
ste onderwerp hierbij is hoe voorstellingen zich 
verhouden tot de veranderende maatschappij 
en aansluiten bij de diversiteit van het publiek. 
Bijvoorbeeld doordat grootstedelijke onderwerpen 
centraal staan en er acteurs met verschillende  
culturele achtergronden op de planken staan.
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LEEF T I J D G EZEL SCHAP ART IST I EKE  LE I D I NG PL A ATS D ISC I PL I N E

2+ BONTEHON D REN É G EERL I NGS AL MERE F YS I EK TH EATER

4+ H E T F I L IA AL 
TH EATERM AKERS MON IQ U E CORVERS UTRECHT BEELD EN D 

MUZI EK TH EATER

H E T L A AG L AN D I N EZ D ERK SEN S IT TARD EP ISCH 
TH EATER

H U ISG EZEL SCHAP
D E TON EEL M AKER I J

L I ESBETH COLTOF 
V.A .2019 PAUL KNIER IEM A MSTERDA M TEK ST TH EATER 

M A A S 
TH EATER EN DAN S MON I EK MERK X ROT TERDA M EIG ENT I J DS TH EATER 

EN DAN S

D E DAN SERS
GUY CORN EI LLE  EN 

JOSEPH I N E VAN 
RH EEN EN

UTRECHT DAN S

H E T HOUTEN H U IS EL I EN VAN D ER HOEK G RON I NG EN BEELD EN D 
MUZI EK TH EATER

TH EATER ARTEMIS J E TSE  BATEL A AN D EN BOSCH ONTREGELEND THEATER

NTJONG NOEL F I SCH ER D EN HA AG EIG ENZI N N IG TH EATER

D E KOPERG I E TERY JOHAN D E SME T G ENT (BE ) VL A A MS TH EATER

12+ DOX H I LD EGARD D R A AI J ER UTRECHT DAN STH EATER

DAN STH EATER 
AYA WI ES BLOEMEN A MSTERDA M DAN STH EATER

PARTNERGEZELSCHAPPEN
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Nu divers, straks divers
Wil je een breder publiek, dan moeten de verhalen 
en vormen resoneren met hun belevingswereld. Het 
jeugdtheater heeft meer verhalen nodig die aanslui
ten bij de leefwereld van een divers publiek. Daarom 
investeren we in de toekomst in schrijvers en regis
seurs met een artistiek en cultureel diverse achter
grond. De twaalf partnergezelschappen spelen hierbij 
een belangrijke rol. Juist deze gezelschappen, die wij 
hebben gekozen op basis van hun artistieke kwali
teit, vragen wij om zich te verhouden tot een divers 
publiek. Daarnaast is culturele diversiteit onder 
nieuwe makers van essentieel belang (zie ook 2.4).

2.3  BE Ï NVLOED I NG I N NOVAT I E  L AN D EL I J K  SPEELVELD

Voor gezelschappen is het steeds lastiger om risi
covolle producties te produceren. De Krakeling wil 
dit soort producties toch mogelijk maken omdat ze 
essentieel zijn voor de ontwikkeling van de sector. 
Wij zetten alle middelen (gebouw, medewerkers 
en programmageld) in om verandering aan te jagen 
in het jeugdtheater. Door onze rol in de keten van 
publiek, makers en podia hebben wij impact op de 
programmering op andere plekken in Nederland. 
Zo kunnen we met elkaar werken aan publieksont
wikkeling en volle zalen blijven trekken.

2.4  RU IMTE VOOR JONG TALENT

Voor een krachtige keten van talentontwikkeling 
binnen het jeugdtheater zijn nieuwe initiatieven 
nodig. Op dit moment is er weinig aandacht voor 
op de kunstvakopleidingen. Het verdwijnen van 
Lab Utrecht heeft de keten verder verzwakt. De 
Krakeling, De Toneelmakerij en Likeminds star
ten een nieuw driejarig stimuleringsprogramma 
voor nieuwe schrijvers en regisseurs in het jeugd
theater. De ambitie is gericht op duurzame resul
taten. Hierbij gaat het zowel om concrete output 
(nieuwe theaterteksten, nieuw regietalent) als om 
een afstemming met het kunstvakonderwijs om 
jeugdtheater weer in de curricula op te nemen. Wij 
gaan vooral investeren in schrijvers en regisseurs 
met een artistiek en cultureel diverse achtergrond. 
Om de artistieke diversiteit van het aanbod in de 
toekomst te kunnen garanderen, is culturele diver
siteit een fundamentele voorwaarde.

De drie partners vullen elkaar perfect aan. 
Likeminds heeft het netwerk en de expertise om 
de makers en schrijvers te scouten en coachen. 
De Toneelmakerij heeft de kennis en de ervaring 

met produceren van teksten voor de jeugd. De 
Krakeling brengt de fysieke plek en de verbinding 
met het publiek in. We betrekken overal in de stad 
stakeholders op het gebied van scouting, produc
tie, presentatie en verkoop: jeugdtheaterscholen, 
De Gasten, Nowhere, STIP theaterproducties, De 
Tekstsmederij, Theater Bellevue, Podium Mozaïek, 
het Bijlmer Parktheater, De Meervaart. STIP neemt 
de producende rol op zich in dit traject. Ook geeft 
STIP andere nieuwe makers de kans om hun voor
stellingen te produceren. STIP dient hiervoor een 
aparte aanvraag in. De Krakeling speelt bij deze 
nieuwe makers een grote rol, vanaf de scouting tot 
aan het bieden van een premièreplek. 

2.5  G ESPREK ME T PU BL I EK

De Krakeling is zowel expertisecentrum voor de 
jeugdtheatersector als podium voor de ontmoeting 
tussen maker en publiek. We bieden kinderen de 
ruimte om elkaar en ons te vertellen wat hen bezig
houdt. Hiervoor sluiten we coalities met een initi
atief als stichting Discussiëren Kun Je Leren en de 
VoorleesExpress. Hierdoor kunnen we de ervarin
gen van kinderen en jongeren op een ander niveau 
bespreken. Ook werken we samen met makers die 
een sterke buurtbinding hebben, zoals Studio 52nd 
uit Amsterdam Oost (zie ook 4.3).

2.6  RU IMTE VOOR N IEUWE IN IT IAT I EVEN EN FEST IVALS

Vanzelfsprekend blijft er naast de partnergezel
schappen ruimte voor nieuwe initiatieven en 
andere makers met spraakmakende voorstellin
gen en concepten die van onmiskenbare waarde 
zijn voor ons publiek. Een nieuw initiatief waar 
De Krakeling graag bij aansluit, is bijvoorbeeld 
de Theatertroep, een collectief dat de grens van 
het jeugdtheater opzoekt vanuit een filosofische 
insteek met een eigenzinnig humoristische stijl.  
De vrije ruimte in de programmering vullen we  
met deze nieuwe initiatieven en festivals waar
binnen we letterlijk en figuurlijk de grenzen  
kunnen opzoeken. 

De Krakeling daagt uit met nieuwe disciplines
Literatuur en filosofie voor de jeugd zijn disciplines 
die de komende jaren worden toegevoegd aan de 
Krakelingprogrammering. Jong Amsterdam Leest 
(i.s.m. Het Parool en Scheltema) vindt zes keer per 
jaar plaats. Ook het Brainwash Junior Festival en 
Logos Festival biedt het Krakelingpubliek meer dan 
theater alleen.
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De Krakeling daagt uit op locatie
In de komende periode brengen we drie voor
stellingen op locatie in Amsterdam. In mei 2016 
gaan we van start met Enkeltje Amsterdam op 
het NDSMterrein in AmsterdamNoord, in 
coproductie met De Toneelmakerij. We zorgen 
er ook voor dat de jongerenvoorstellingen van 
Oostpool in een trailer in Amsterdam te zien zijn. 
Locatievoorstellingen van vaste bespelers halen 
we naar Amsterdam, zoals Theater Artemis (i.s.m. 
Warme Winkel) met De Meest Zwaarmoedige 
Voorstelling die ooit gemaakt is, in 2016. Om het 
publiek ook in de zomermaanden een goed aanbod 
te bieden, bieden we samen met het Amsterdamse 
Bos daar een voorstelling aan.
Onder de noemer ‘De Krakeling op locatie’  
programmeert De Krakeling voorstellingen  
gedurende het jaar in de centrale OBA.

De Krakeling bundelt programmering in festivals 
De Krakeling daagt uit met festivals om theater 
dichter bij jonge mensen te brengen. Festivals bie
den ruimte om disciplines uit te lichten, onderwer
pen in te kaderen, succes en experiment gelijktijdig 
neer te zetten en om de afdelingen binnen De 

Krakeling te integreren. Educatie, randprogramme
ring en marketing versterken elkaar optimaal  
tijdens een festival. Op festivals laten we cross
overs zien, tonen we dwarsverbanden en brengen 
we samenwerkingen tot stand. Hiermee bereiken 
we een grotendeels nieuw publiek. De afgelopen 
jaren hebben we nieuwe festivals ontwikkeld, 
waardoor we met recht kunnen zeggen dat De 
Krakeling het heel jaar door een festivalprofiel 
heeft. Zo ziet ons festivalseizoen eruit:

TF Jong
Sinds 2005 presenteert De Krakeling de jeugd
editie van het Nederlands Theaterfestival met de 
beste jeugdtheatervoorstellingen van het seizoen. 
De keuzes van de Gouden Krekeljury, van de 
Amsterdamse theaters en van de Kinderjury zijn te 
zien in De Krakeling en in de cultuurhuizen.
Vanaf 2016 wordt hier een internationaal 
bezoekers programma aan toegevoegd.

Peuterfestival
De Krakeling organiseert samen met Twee Turven 
Hoog een makersfestival met internationaal 
aanbod om een kwaliteitsimpuls te geven voor de 

FEST IVALKALENDER

AUG U ITM ARK T J U N IOR

SEPT TF  JONG J EUGD ED IT I E  N ED ERL AN DS TH EATER FEST IVAL

OK T PEUTERFEST IVAL  T WEE TU RVEN HOOG

OK T H ERFST VAK ANT I ESPEC IAL

NOV I NTERNAT IONA AL FEST IVAL  I . S .M .  TH EATER BELLEVU E,  SSBA EN D E TON EEL M AKER I J ,  VA 2018

D EC/JAN KERST VAK ANT I ESPEC IAL

FEB JONG EREN FEST IVAL  I . S .M .  JONG E M AKERS

MRT LOGOS FEST IVAL  I . S .M .  D E BAL I E

APR I NTERNAT IONA AL POPARTS XL  I . S .M .  TH EATER BELLEVU E,  OSTAD E A’ DA M EN FE I KES H U IS

APR BR AI NWA SH J U N IOR F I LOSOF I EFEST IVAL  I . S . M .  H UM AN EN SCHOOL OF L I FE
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allerjongste doelgroep. Behalve in De Krakeling 
vindt dit festival plaats op diverse locaties in 
Amsterdam zoals Podium Mozaiek, Oostblok en 
het Bijlmer Parktheater.

Internationaal Festival
Op 28 maart 2018 bestaat De Krakeling 40 jaar. 
Dit wordt gevierd met een nieuw internationaal 
jeugdtheaterfestival i.s.m. SSBA, Theater Bellevue 
en De Toneelmakerij. Dit tiendaags festival brengt 
het beste aanbod van Nederland, inclusief pre
mières, grotezaalproducties, jonge makers en  
een selectie van voorstellingen uit het buitenland.
Internationaal heeft De Krakeling al jaren een 
sterke reputatie als hét jeugdtheater van Nederland. 
Onze directeur is voorzitter van de Assitej NL, ver
sterkt in opdracht van het Fonds Podiumkunsten 
het internationale netwerk en promoot het 
Nederlandse aanbod in het buitenland. Dit netwerk 
wordt onder andere ingezet om het nieuwe interna
tionale festival van 2018 tot een succes te maken.

Jongerenfestival 
In het begin van het jaar geeft De Krakeling de 
touwtjes uit handen en mogen gastprogrammeurs 
een hele week invullen voor een publiek vanaf  
12 jaar. In 2016 zetten Erik en Thomas Bos van  
155 een jongerenfestival neer. 

Logos
Met De Balie organiseren wij jaarlijks vanaf 2013 
het Logos Festival, het festival van het woord met 
debatten, workshops, literatuur en voorleesapps. 
Het festival krijgt jaarlijks een specifiek thema, 
zoals in 2016 propaganda, verleiding en reclame.

Pop Arts
Pop Arts is een jaarlijks festival voor eigentijds 
poppen en objecttheater, met inmiddels een 
interna tio nale status, georganiseerd door De 
Krakeling, Theater Bellevue en Ostade A’dam/
Feikes Huis. 

Brainwash
Vanaf april 2016 organiseren wij jaarlijks met 
HUMAN en de School of Life een speciale jeugd
editie van het Brainwash Festival.

3 

DE KRAKEL ING 

DAAGT HET 

ONDERWIJS  U IT 

De Krakeling geeft zoveel mogelijk Amster-
damse kinderen ten minste één keer in hun 
schooltijd een positieve theaterervaring. 

TERUG BL I K  2013-2016

Cultuureducatie is van oudsher een belangrijk 
onderdeel van het takenpakket van De Krakeling. 
De afgelopen jaren boden we basisscholen het 
Krakeling Theaterproject aan. De Krakeling kiest in 
dit project passende voorstellingen en geeft om 
kaderende theaterlessen. Deze lessen worden gege
ven door professionele Krakeling Theater docenten. 
Voorwaarde voor deelname aan dit project was dat 
de hele school deelnam. Op deze manier maak
ten alle kinderen van groep 1 t/m groep 8 via De 
Krakeling kennis met theater en dans. Hiermee 
bereikten wij de laatste jaren 10.500 leerlingen 
uit het primair onderwijs (PO). Ook bereikten 
we 8.000 leerlingen uit het voortgezet onderwijs 
(VO), waarvan 1500 leerlingen per seizoen een 
educatieprogramma volgden. We zien kansen om 
dit uit te breiden.

De afgelopen jaren hebben wij door teruglopende 
subsidieinkomsten het aantal schoolvoorstel
lingen moeten beperken, terwijl de vraag juist 
groeide. Een voorstelling voor scholen levert min
der inkomsten op dan een voorstelling voor een 
vrij publiek. De keuze voor schoolvoorstellingen 
is voor De Krakeling een kostbare, maar tegelijker
tijd zeer belangrijke, zo niet noodzakelijke keuze. 
Door middel van educatie bereiken we een nieuw 
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publiek voor (jeugd)theater. Het draagt bij aan een 
positieve theaterervaring en bovenal geven we 
kinderen een inkijkje in een andere wereld, laten 
we ze kennismaken met andere meningen en ver
ruimen we hun referentiekader. Daarom kiezen wij 
ervoor om de komende jaren sterk op educatie in te 
zetten. Om aan de vraag van de scholen te kunnen 
voldoen en een gemiddelde van minstens 13.000 
leerlingen per jaar te behalen is het nodig om de 
activiteiten voor educatie in deze aanvraag ruimer 
te budgetteren.

Ambities 2017 – 2020
• Verbinding programma en educatie
• Passende/flexibele educatieprojecten 
• Groter bereik voortgezet onderwijs
• Samenwerking met partnerscholen

3.1   VERB I N D I NG PROG R A MM A EN EDUC AT I E

Door de activiteiten van de educatieafdeling uit 
te breiden met projecten voor zowel PO als VO 
kunnen wij van grotere betekenis zijn in het leven 
van leerlingen en de verbinding maken tussen pro
gramma en educatie. Waar educatie in voorgaande 
jaren vooral een standaardproject was, gaan we nu 
in PO en VO investeren in contacten en maatwerk 
bieden. Door programma’s samen met de school 
te ontwikkelen kunnen we duurzame relaties 
opbouwen.

Onze twaalf partnergezelschappen staan vijf tot 
negen dagen geprogrammeerd in een combinatie 
van vrije voorstellingen en schoolvoorstellingen. 
Deze serieprogrammering (zowel voor kinderen 
als voor jongeren) stelt ons in staat om educatie 
bij schoolvoorstellingen en randprogrammering 
bij vrije voorstellingen op elkaar af te stemmen en 
elkaar te laten versterken. De langere speelperiode 
biedt mogelijkheden voor inhoudelijke verdieping, 
randprogrammering en een uitdagende dialoog 
tussen gezelschap en publiek. Ook de samenwer
king tussen de afdelingen marketing, programme
ring en educatie wordt versterkt.

3.2  PA SSEN D E EDUC AT I E

Met de schoolvoorstellingen bereikt De Krakeling 
het meest diverse publiek van Amsterdam, onze 
stad met inwoners van ruim 180 nationaliteiten. 
Als gesubsidieerd podium zien wij het als onze 

taak om in de programmering rekening te hou
den met de cultureel diverse achtergrond van de 
kinderen en jongeren. Wij zien het ook als onze 
taak om het (gesubsidieerde) jeugdtheater ervan 
te doordringen dat hun aanbod recht dient te doen 
aan de diversiteit van het publiek. Educatie kan 
hier een belangrijke rol bij spelen. De Krakeling 
Theaterdocenten die het Amsterdamse onderwijs 
goed kennen, schrijven programma’s op maat 
met de twaalf partnergezelschappen. Zo sluit de 
educatie optimaal aan bij de belevingswereld van 
de leerlingen, de wensen uit het onderwijs en 
de thema’s uit de voorstelling. We verbinden de 
lesstof aan hun leven in de steeds veranderende 
maatschappij. 

‘Jeugdtheater trekt een diverser 
publiek dan het theater voor 
volwassenen. ... Kinderen die van 
huis uit niet met toneel in aanraking 
komen, maken er op deze manier 
toch kennis mee. Via school bereikt 
het jeugdtheater, naast de reguliere 
voorstellingen, per jaar honderd
duizenden kinderen en jongeren.’
‘OV ER H E T VO E T L I CH T,  NA AR EEN G ROT ER EN D IV ER S ER TO N EELPU -

B L I EK ’,  R APP O RT COM M I S S I E  T ER H O R ST,  D ECEM B ER 2015

De Krakeling verzorgt al jaren een intensief edu
catieprogramma voor het PO rond voorstellingen, 
onder de noemer het Krakelingtheaterproject. De 
komende jaren breiden we dit uit naar het VO om 
meer jonge Amsterdammers uit te dagen. Omdat 
veel kinderen en jongeren bij De Krakeling voor het 
eerst kennismaken met theater, bieden we daarnaast 
(voorbereidende) educatie en ontwikkelen we ver
diepingsprojecten als Van Toeschouwer naar Speler. 

Van Toeschouwer naar Speler
Een succesvol voorbeeld van een verdiepings
project dat is ontstaan uit de vraag van scholen 
is Van Toeschouwer naar Speler. Leerlingen die 
normaal gesproken niet of nauwelijks met theater 
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EDUCATIE

PROJ ECT I N HOUD

VAN 
LEERL I NG 
NA AR 
TOESCHOUWER 

( VOORH EEN 
H E T KR AKEL I NG 
TH EATERPROJ ECT ) 

Het bezoek aan de voorstelling staat centraal. In de bijbehorende theaterlessen 
bieden we verdieping van de thema’s uit de voorstelling. Alle lessen en workshops 
worden ontwikkeld met theatermakers en gegeven door gediplomeerde theater
docenten. In de lessen ervaren leerlingen hoe het is om zelf toneel te spelen, te 
presenteren, te kijken en te luisteren naar elkaar en leren hierover te reflecteren.

PO - LEERL I NG EN Krijgen twee theaterlessen voor de voorstelling en een afrondende les erna. 

VO - LEERL I NG EN Bezoeken een voorstelling waarbij ze deel uitmaken van het reguliere publiek. 
Zij krijgen een voorbereidende workshop die aansluit bij de inhoud van de 
voorstelling

SPELER /DAN SER 
VOOR 
EEN DAG! 
> VO

Geïnspireerd op een voorstelling werken leerlingen aan scènes daaruit,  
mogelijk in het decor. Zo maken ze zich het materiaal eigen en leren ze zich  
ertoe te verhouden.

VAN 
TOESCHOUWER 
NA AR 
SPELER 
> PO & VO

Leerlingen uit verschillende stadsdelen beleven een voorstelling en werken vervol
gens onder leiding van een Krakelingregisseur toe naar een eigen voorstelling. Deze 
spelen ze voor familie en vrienden. De komende jaren staat er jaarlijks een versie van 
Van Toeschouwer naar Speler gepland i.s.m. De Toneelmakerij. Daarnaast ontwikke
len we vanaf 2017 een muziektheaterversie met Silbersee voor het VO.

EDUC AT I E- 
M I DDAG 
VOOR 
LEERKR ACHTEN

De Krakeling voedt leerkrachten en (aan komende) docenten met kennis.  
Zij ontmoeten de makers van de voorstellingen, zien fragmenten uit de voorstel
lingen en doen zelf mee aan educatieve workshops. Het doel van deze dag is hen te 
enthousiasmeren voor het aanbod aan hun leerlingen.

OP H ET 
TON EEL! 
>  PO

Leerlingen van groep 8 repeteren hun eindmusical in De Krakeling en krijgen 
feedback van theaterdocenten/makers. In deze workshop leren kinderen zichzelf 
te presenteren, naar elkaar te kijken en luisteren, elkaar feedback te geven, zichzelf 
te verbeteren en acteervaardigheden te ontwikkelen. 

I N  H E T 
TH EATER- DAG 
> PO & VO

Leerlingen krijgen een kijkje achter de schermen van De Krakeling, De Toneel
makerij en de Stadsschouwburg, zien een voorstelling, praten met acteurs en  
doen een acteerworkshop.

KR AKEL I NG - 
SCHOOL 
> PO EN VO

De school die Krakelingschool wordt, kiest voor een intensieve educatieve  
samenwerking. Leerlingen, ouders en leerkrachten worden zowel binnen als  
buitenschools betrokken bij De Krakeling, via nieuwsberichten, voorstellings
bezoek en platformoverleg.

‘In de lessen verkondigen we geen waarheden, maar laten we kinderen 
en jongeren ervaren dat meerdere interpretaties mogelijk zijn.’ 
H I S KE D I J K ST R A ,  H O O FD ED U C AT I E  D E  KR AKEL I N G
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in aanraking komen bezoeken een voorstelling in 
De Krakeling. Op basis van dit bezoek maken de 
leerlingen onder begeleiding van een Krakeling 
Theaterdocent hun eigen versie van deze voorstel
ling. Hierdoor ontstaat een kwalitatief hoogstaande 
voorstelling gebaseerd op de leefwereld van deze 
kinderen. Ouders en leerkrachten zijn verrast 
door de talenten van de kinderen en ook zij maken 
op een positieve manier kennis met theater. De 
komende jaren ontwikkelen we jaarlijks een Van 
Toeschouwer naar Speler met een voorstelling van 
ons huisgezelschap.

‘Kunstvakken ... werpen vragen op 
in plaats van antwoorden te bieden. 
Ze kietelen onze nieuwsgierigheid 
naar onbekend terrein, naar wat 
achter de horizon ligt.’
R A M S E Y NA S R ,  AC T EU R EN S CH R I J V ER ,  2015

3.3   G ROTER BERE I K  VOORTG EZE T ON D ERWI JS

Onder de nieuwe noemer Krakeling & School 
ontwikkelt De Krakeling samen met de theater
gezelschappen, samenwerkingspartners en andere 
Amsterdamse theaters educatieprojecten voor het 
PO en VO. De Krakeling selecteert voorstellingen 
speciaal voor het onderwijs en op leeftijd/school
klas/ bouw. 

Het onderwijs weet De Krakeling goed te vinden. 
Toch willen we verdiepen en groeien. In het PO is 
het vanzelfsprekend om het voorstellingsbezoek te 
combineren met educatie. In het VO blijft het door
gaans bij het bezoek aan de voorstelling, niet omdat 
de scholen geen interesse hebben, maar vooral 
om financiële redenen. Alleen een voorstelling 
bezoeken is eigenlijk een gemiste kans. Educatie 
biedt jongeren een kader om de voorstelling vanuit 
thema’s te bekijken waardoor de ervaring en de 
‘boodschap’ beter beklijft. Om dit te kunnen reali
seren heeft De Krakeling een steviger budget nodig 
voor het VOeducatieprogramma.  
De komende jaren ontwikkelen we een passend en 

volwaardig educatieprogramma voor deze doel
groep. Dit doen we samen met partnergezelschap
pen die voorstellingen maken voor jongeren vanaf 
12 jaar. Dit zijn DOX, Aya, De Toneelmakerij, 
NTJong, Maas en De Dansers.

3.4  PARTN ER VAN ON D ERWI JSPROFESS IONAL S

Wij willen met de educatieprojecten meer scholen 
bereiken in stadsdelen waar theaterbezoek voor 
kinderen minder voor de hand ligt. De Krakeling 
werkt samen met PO en VOscholen, makers, 
podia en centra voor de kunsten aan een infrastruc
tuur voor duurzame theatereducatie.

We spelen actief in op de behoeftes van diverse 
scholen en investeren in de samenwerking met 
onderwijsprofessionals. We bieden de Cultuur 
Coördinator ondersteuning bij de integratie van 
het theaterprogramma in het cultuurbeleid van de 
school. We leveren maatwerk voor project matig 
werken. Daarnaast treedt De Krakeling op als 
makelaar in kennis en vaardigheden. We stimule
ren verbindingen tussen leerkrachten die theater 
en dans in hun lesprogramma willen integreren, en 
de educatieve programma’s van gezelschappen en 
andere theaters. Ook creëert De Krakeling i.s.m.  
De Toneelmakerij mogelijkheden om studenten 
van de pabo/Hoge Scholen voor de Kunsten tijdens 
hun stage te betrekken bij de educatie trajecten. 
Zo dragen we bij aan de deskundigheid en vak
bekwaamheid op school.



O N D ER N EM I N GS PL AN D E KR AKEL I N G 2017 –  2020 13

4 

DE  KRAKEL ING 

DAAGT DE STAD U IT 

De Krakeling werkt aan de verspreiding van pro-
fessioneel jeugdtheater in de stad. De Krakeling 
is sterk verbonden met alle stadsdelen van 
Amsterdam. De Krakelingdocenten komen op 
tientallen scholen, we verwelkomen duizenden 
leerlingen uit de hele stad in ons theater.

TERUG BL I K  2013-2016

In de periode 20132016 faciliteerden wij de pro
grammering van Podium Mozaïek en het Bijlmer 

Parktheater. Door festivals en projecten als TF Jong 
en de VoorleesExpress is de inhoudelijke samen
werking met de cultuurhuizen op een hoger plan 
gekomen. Dit is een eerste stap naar een sterkere 
verbinding met de cultuurhuizen.

Ambities 2017 – 2020
• Meer waarde voor de stad
• Versterken jeugdtheater in de stad  

in samenwerking met de cultuurhuizen
• Samenwerking maatschappelijke partners 

4.1   MEER WA ARD E VOOR D E STAD

Amsterdam groeit snel en wordt steeds populair
der onder gezinnen. Waar mensen die kinderen 
kregen, voorheen wegtrokken, kiezen ze nu bewust 
voor de stad met haar gelaagde culturele en sociale 
profiel. Voor veel jonge gezinnen is De Krakeling 
een waardevolle optie in het cultuuraanbod aan 
hun kinderen. We zien ons belang als vitale schakel 
tussen publiek, makers en andere theaters toe
nemen. We hebben de ambitie om onze expertise 
op het gebied van publiek en makers te delen met 
partners in de stad, zoals de cultuurhuizen en de 
openbare bibliotheek.

VAN TOESCHOUWER NA AR SPELER
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4.2   VERSTERKEN J EUGDTH EATER I N CU LTU U RH U IZEN

Scholen in het basisonderwijs worden overspoeld 
met kunsteducatieaanbod. De Krakeling, de 
Stads schouwburg, De Toneelmakerij, Podium 
Mozaïek, de Meervaart, Tolhuistuin en het Bijlmer 
Parktheater nemen het initiatief om hier meer 
structuur en helderheid in te brengen. Samen 
vormen we een cluster van kwaliteitsaanbieders 
voor jeugdtheater en jeugddans in Amsterdam. Dit 
cluster streeft enerzijds naar een op maat gemaakt, 
stadsbreed theateraanbod voor het primair onder
wijs, met één aanbod, één site, één boekje en gelijk
getrokken prijzen. 
Op dit moment biedt de ene partij een voorstel
ling met drie begeleidende lessen, de ander heeft 
één les, en sommige hebben geen budget om een 
workshop of les aan te bieden. Hierin willen we 
inhoudelijk meer lijn brengen. Een tweede ambi
tie is om het educatieaanbod meer toe te spitsen 
op de realiteit waarin de kinderen opgroeien. 
Een aanbod waarin de verhalen van hier en nu 
zijn verweven, aansluitend bij onze brede pro
grammering, verhalen die echt aankomen bij de 
kinderen van nu.

Gezamenlijk bieden de samenwerkende partijen 
op dit moment jaarlijks circa 20.000 POleerlingen 
een voorstelling op onze locaties. Dat is 30% van 
de Amsterdamse populatie. Doelstelling is om 
te groeien naar een bereik van 50% van de basis
scholieren (32.000) in 2020. Met de beoogde 
aanpak bereiken we op een effectieve manier meer 
scholen en kunnen we een inhoudelijke en orga
nisatorische kwaliteitsslag maken. Dit draagt bij 
aan onze ambitie om in goede afstemming alle 
kinderen van de stad kennis te laten maken met het 
theater in De Krakeling, de Stadsschouwburg, de 
eigen wijk, en De Toneelmakerij. Op deze manier 
maken we het rijke culturele leven in Amsterdam 
voor iedereen al op jonge leeftijd toegankelijk.
Als partner die de meeste kinderen bereikt, neemt 
De Krakeling inhoudelijk en logistiek het voor
touw. De Krakeling faciliteert de inschrijvingen en 
coördineert de afstemming. Voor de logistiek en 
de verwerking van alle inschrijvingen vraagt De 
Krakeling ook een extra bedrag aan.

4.3  SA MENWERK I NG M A ATSCHAPPEL I J KE  PARTN ERS

De afgelopen jaren heeft De Krakeling de samen
werking gezocht met maatschappelijke partners 
die dicht bij ons publiek staan. We vullen elkaar 

aan en versterken elkaars aanbod. Met Stichting 
Discussiëren Kun Je Leren stimuleren we discussie 
onder het jonge publiek rond geselecteerde voor
stellingen en thema’s. Samen met De Meervaart, 
Podium Mozaïek, De Toneelmakerij, het Bijlmer 
Parktheater en SSBA programmeren we voor
stellingen op basis van boeken die in gezinnen 
worden voorgelezen door vrijwilligers van de 
VoorleesExpress. Deze gezinnen krijgen korting 
op deze voorstellingen. Ook met de Theatertroep 
bereiken we gezinnen die normaal gesproken niet 
of nauwelijks naar theater kunnen komen. 
Met hen organiseren we Sinterklaasavond voor 
gezinnen met een laag inkomen. Gezinnen krij
gen voor € 1 per persoon met hun stadspas een 
voorstelling, een diner en alle kinderen krijgen 
een cadeautje. Dit wordt mede mogelijk gemaakt 
door de Stadspas en diverse sponsors. In september 
2016 starten we een samenwerking met Studio 
52nd en Urban Myth, op basis van teksten van 
jongeren uit de gesloten inrichting de Koppeling. 
Voor 2017 staat een project met kinderen uit AZC’s 
gepland.
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5
 

DE  KRAKEL ING 

DAAGT HET 

PUBLIEK U IT 

De komende jaren houden we vast aan de mar-
ketingbelofte ‘De Krakeling, Jouw Theater’. Juist 
deze belofte maakt dat we verfijnder moeten 
en kunnen communiceren met (toekomstig) 
publiek. Waar in voorgaande jaren één manier 
van communiceren werd gehanteerd, gaan  
we de communicatie meer toespitsen op de 
verschillende doelgroepen.

TERUG BL I K  2013-2016

De Krakeling kiest al bijna 40 jaar als enige theater 
onvoorwaardelijke voor de jeugd. Jaarlijks bereikt 
De Krakeling ruim 41.000 bezoekers, Als een van 
de weinige theaters in Nederland bereiken wij een 
bijzonder divers publiek, op dit moment vooral bij 
schoolvoorstellingen. Uniek in de theatersector is 
onze nieuwe aanwas van publiek. Voorstellingen 
voor het jongste publiek zijn de afgelopen jaren 
steeds snel uitverkocht. Veel jonge ouders met 
kinderen van 2 tot 3 jaar staan te springen om 
voor het eerst naar De Krakeling te komen. In de 
periode 20132016 zijn we daarom begonnen met 
programmeren van voorstellingen voor die leef
tijdscategorie in het souterrain van De Krakeling. 
Een succes waardoor we de nieuwe aanwas beter 
aankunnen. De belofte ‘Jouw Theater’ is de afge
lopen jaren goed bevallen. 

Ambities 2017 – 2020
• Meer gedifferentieerde communicatie
• Publiek van de toekomst
• Thuiskomen in De Krakeling
• Grotere zichtbaarheid

D ISCUSS I ËREN KU N J E  LEREN
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5.1   MEER G ED I FFERENT I EERD E COMMU N IC AT I E 

Meer dan ooit wordt de marketing betrokken en 
geïntegreerd in de artistieke activiteiten van De 
Krakeling om doelgroepen beter aan te spreken 
en een divers publiek te bereiken. POleerlingen 
uit groot Amsterdam onder schooltijd, middel
bare scholieren uit heel NoordHolland in de 
avond, gezinnen uit Amsterdam (75%) en ver 
daarbuiten in weekenden en vakanties. Door 
de marketing meer te integreren in de artistieke 
activiteiten van De Krakeling, bijvoorbeeld bij 
festivals als het Jongerenfestival of projecten met 
De Theatertroep en Stadspas, kunnen we onze 
doelgroepen nog beter aanspreken. Door deze 
projectmatige aanpak kunnen we communicatie 
meer differentiëren. 

Doelgroepen 
• Kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 t/m 17 

jaar met hun (groot)ouders uit Amsterdam en 
ver daarbuiten.

• Leerlingen PO Amsterdam, (4 t/m 12 jaar)
• Leerlingen VO uit Amsterdam en Noord

Holland (12 t/m 17 jaar)
• Theaterprofessionals nationaal en 

internationaal
• Onderwijsprofessionals
• Financiële partners 

5.2  PU BL I EK VAN D E TOEKOMST

De Krakeling bereikt, zoals eerder gezegd, als enige 
theater in Amsterdam een zeer divers publiek. 
Waar voorgaande jaren een sterke scheiding werd 
aangebracht in het publiek dat via schoolvoor
stellingen binnen kwam en ‘vrij’ publiek, valt dat 
onderscheid nu weg. De Krakeling is er voor alle 
kinderen en jongeren uit groot Amsterdam. Deze 
visie zorgt voor een sterke interne samenwerking 
tussen educatie en marketing. Dit diverse publiek 
proberen we de komende jaren te behouden en uit 
te breiden. Enerzijds door te communiceren via 
partners, anderszijds door gerichte programmering 
en randprogramma’s. 

Samenwerkingen 
De samenwerkingen met (onderwijs)partners 
is een manier om publiek te genereren dat nor
maal niet of nauwelijks met theater in aanraking 
komen. Onze sterke relatie met Amsterdamse 
scholen zetten we in om ouders met kinderen 
naar vrije voorstellingen te bewegen. Waar De 

Krakeling voor ouders, met name in wijken verder 
uit het centrum, een relatief onbekende speler 
is, voelen de scholen voor hen zeer vertrouwd. 
Hiermee verlagen we de drempels. Ditzelfde geldt 
voor partners als De Stadspas. Dit zorgt op een 
Sinterklaasavond voor een zaal geheel gevuld met 
nieuw publiek. Ook via partners als Likeminds en 
Dox communiceren we met jongeren die normaal 
gesproken niet onder het reguliere theaterpubliek 
worden geschaard. Bij festivals als Brainwash of 
Logos richten we ons binnen de huidige doel
groepen ook op subgroepen als laaggeletterden, 
met wie we op een eigen manier communiceren. 
Hiermee creëert De Krakeling een publiek van de 
toekomst, niet alleen voor zichzelf, maar voor de 
hele theatersector.

5.3  TH U ISKOMEN I N D E KR AKEL I NG

Een belangrijk onderdeel van de belofte ‘Jouw 
Theater’ is dat onze bezoekers zich thuis voe
len in De Krakeling. We verbeteren de komende 
tijd de customer experience van het publiek. Dit 
begint bij het kopen van een kaartje en de erva
ring bij binnen komst in het theater, maar betreft 
ook mogelijkheden voor het publiek om meer te 
ervaren rond de voorstelling. We investeren in de 
servicegerichtheid van alle publieksmedewerkers, 
van techniek tot kassa en bar, De gedifferenti
eerde communicatie draagt bij aan het gevoel ‘De 
Krakeling, mijn theater’. De Krakeling is dichtbij, 
betrokken en communiceert verfijnd. Een voor
beeld hiervan is hoe we het concept ‘schouwburg 
voor de jeugd’ hanteren. Dit concept werd in het 
verleden ingezet om uit te leggen wat De Krakeling 
is. In de nieuwe strategie wordt het alleen in 
gezet bij (internationale)theaterprofessionals en 
sponsors. Naar het publiek communiceren we het 
concept ‘het huis voor de jeugd’.

5.4  G ROTERE Z ICHTBA ARH EI D 

We werken aan de merkpositionering van De 
Krakeling, communiceren meer vanuit het merk en 
minder vanuit specifieke voorstellingen en gaan de 
komende tijd op zoek naar een vaste mediapartner. 
De keuze voor twaalf gezelschappen en langere 
series betekent dat marketinginspanningen gebun
deld kunnen worden en dat De Krakeling zich 
sterker neer kan zetten. Ook de keuze voor meer 
festivals en randprogrammering zorgt voor meer 
mogelijkheden op het gebied van marketing. We 
manifesteren ons bijvoorbeeld in andere delen van 
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de stad door op locatie te programmeren en door op 
scholen en in wijken ambassadeurs te werven voor 
ons programma.
 
Zichtbaarheid bij onderwijspartners
Zoals vermeld wordt de relatie met onderwijs
professionals en scholen in het algemeen verbeterd. 
Scholen gaan een verbintenis met De Krakeling 
aan op educatief gebied. Vanaf dat moment ben je 
Krakelingschool. Dat betekent dat scholen dit label 
uiten op de site en in brieven naar ouders. Ook 
krijgen alle kinderen een aandenken mee naar huis 
na een bezoek aan De Krakeling.

5.5  M ARKE T I NGAFD EL I NG

De komende jaren wordt de afdeling publiciteit & 
marketing  van De Krakeling gereorganiseerd. We 
veranderen naar een marketingafdeling met twee 
senior marketeers en een publiciteitsmedewerker, 
zonder afdelingshoofd. In 2016 actualiseert de 
nieuw aan te nemen marketingmedewerker het 
strategisch marketingplan.

6 

DE KRAKEL ING 

DAAGT 

ZICHZELF  U IT 

We hebben de afgelopen jaren ons uiterste 
best gedaan om de bezuinigingen het hoofd te 
bieden en zo min mogelijk op onze missie in te 
leveren. Aan de ene kant is de bezettingsgraad 
hoog en is onze positionering sterk. Echter, om 
de vernieuwde ambities te verwezenlijken is een 
ruimere begroting nodig. Deze vullen we in met 
een mix van subsidie en eigen inkomsten.

JONG ERENVOORSTELL I NG
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TERUG BL I K  2013-2016

De afgelopen jaren heeft De Krakeling 300 acti
viteiten per jaar georganiseerd. We zijn ons sou
terrain intensiever gaan gebruiken als tweede zaal 
met een capaciteit van 50 stoelen. We hebben meer 
inkomsten gegenereerd uit fondsenwerving. Toch 
zijn de gevolgen van de bezuinigingen van 2012 
niet uitgebleven. De korting van 15% op de sub
sidie en het beëindigen van de sponsorrelatie met 
ABN Amro drukken op de financiële resultaten.  
De Krakeling loopt een financieel risico als we 
steeds meer kinderen kennis laten maken met  
theater zonder dat hiervoor budget is. 
De Krakeling is de afgelopen jaren enorm uitge
daagd. De bezuinigingen hebben geleid tot het 
nemen van maatregelen die in strijd waren met 
onze missie in de stad. Schoolvoorstellingen zijn 
voor De Krakeling bijzonder kostbaar, daardoor 
konden we minder schoolvoorstellingen program
meren, terwijl daar wel vraag naar was. Ook hebben 
we het aantal lessen op scholen moeten verminde
ren. De salarissen van de Krakelingmedewerkers 
staan al jaren stil en qua (technisch) onderhoud, 
investeringen en nieuwe plannen is er op dit 
moment weinig mogelijk. 
Positief is dat we erin zijn geslaagd om in 2016 voor 
het derde jaar op rij een programmeringssubsidie 
van het Fonds Podiumkunsten te verkrijgen. Mede 
dankzij deze subsidie en de keuze om te bezui
nigen op andere afdelingen hebben we het aantal 
voorstellingen op peil weten te houden. Daarnaast 
hebben we maatregelen genomen als het verho
gen van de toegangsprijzen met een programme
rings en horecatoeslag. We hebben wijzigingen 
in de interne organisatie doorgevoerd, een zakelijk 
manager aangenomen, een nieuw hoofd educatie 
en de kassaafdeling heringericht.

Ambities 2017 – 2020
• Waarborgen positie als hét podium voor 

jeugdtheater
• Focus op zakelijk management
• Zorgen voor duurzame exploitatie

6.1   WA ARBORG EN POS IT I E  AL S  H É T  POD I UM VOOR 

J EUGDTH EATER

We investeren nu in een goede zakelijke basis 
om onze positie als hét theater voor de jeugd van 
Amsterdam en onze toonaangevende rol in het 
Nederlandse jeugdtheater te versterken. De eerste 
stappen zijn gezet om ons te ontwikkelen tot een 
extern gerichte fondsenwervende organisatie. De 
komende jaren ziet De Krakeling veel kansen om 
de zakelijke organisatie en het ondernemerschap 
verder te versterken. De voorwaarden daarvoor 
zijn aanwezig door herorganisatie en vernieu
wing.  Er zijn een nieuw hoofd educatie en een 
zakelijk manager aangesteld. De afdeling publici
teit & marketing wordt opnieuw ingericht. Door 
de toevoeging van een zakelijk manager heeft de 
directeur meer ruimte voor de artistieke kant van 
de organisatie. De komende periode zullen er door 
natuurlijk verloop vacatures ontstaan. Daarbij 
besteden wij uitdrukkelijk aandacht aan een diver
ser personeelsbestand.

6.2  FOCUS OP Z AKEL I J K  M ANAG EMENT

De Krakeling hanteert een integrale artistieke en 
zakelijke visie. Beide elementen versterken elkaar en 
bieden mogelijkheden en inspiratie. De Krakeling 
behoudt en versterkt zijn positie als podium met 
een jong publiek, maakt hierbij scherpe keuzes in 
de programmering en laat zowel de top als nieuw 
talent zien. Dit krachtige programmatische profiel 
is de basis van alle zakelijke ambities en vormt een 
duidelijke boodschap naar partners, particulieren, 
fondsen en (toekomstige) sponsors.

De zakelijk manager geeft leiding aan de onder
steunende afdelingen en boort nieuwe financie
ringsbronnen aan om de financiële positie van De 
Krakeling te versterken. Deze middelen zijn ook 
bedoeld voor innovatie en nieuwe publieksini
tiatieven (projecten en pilots). We nemen deze 
verantwoordelijkheid grotendeels zelf op ons.  
De zakelijk manager zorgt samen met de hele orga
nisatie voor een bredere financieringsmix (subsi
die, inkomsten kaartverkoop en educatie, sponso
ring en donaties). Alle afdelingen dragen bij aan een 
ondernemende Krakeling, van de kassa tot tech
niek. De afgelopen jaren hebben we ruimschoots 
voldaan aan de eigeninkomstennorm van 25%.  
De ambitie voor de komende jaren is minimaal  
32% eigen inkomsten. 
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Samenwerking (maatschappelijke) partners
Samenwerking op tal van terreinen staat hoog 
op de agenda. Wij zien kansen bij maatschap
pelijke en financiële partners. Maatschappelijke 
samenwerkingsverbanden, randprogrammering, 
festivals en een uitgebreid educatieproject kun
nen zowel het publieksbereik vergroten als voor 
aanvullende financiering zorgen. Juist projecten als 
Discussiëren Kun Je Leren of de samenwerking met 
de VoorleesExpress bieden mogelijkheden voor 
een samenwerking met fondsen en/of bedrijven. 
Bestaande samenwerkingsverbanden met finan
ciële partners als Fonds 21, VSB, AMVJ, Janivo 
en bedrijven als Blue Boat en het Conservatorium 
Hotel worden de komende jaren versterkt. 

6.3  DU U R Z A ME EXPLO ITAT I E

De komende jaren verbreedt De Krakeling zijn 
financieringsmix. Naast de genoemde samenwer
king met fondsen en andere (maatschappelijke) 
partners ambiëren we om een grotere groep par
ticuliere donateurs en ten minste één bedrijfs
partner aan ons te verbinden. Begin 2016 is via een 
Wijzer Werventraject een gedegen sponsorplan 
opgesteld. De Krakeling is zich bewust van de 
grote vraag naar sponsors, toch ziet De Krakeling 
vanwege de sterke positie en de verbinding met 

jeugd en creativiteit (nog niet benutte) kansen om 
een sponsor voor drie jaar ons ons te verbinden.
We zoeken organisaties waarmee samenwerking 
mogelijk is op het gebied van educatie, talentont
wikkeling of ons gebouw.

Meer vrienden
De Krakeling heeft al 40 jaar een vriendenstich
ting, die bestaat uit circa honderd trouwe leden. We 
geven deze stichting een impuls door meer particu
liere donateurs in verschillende geef categorieën te 
werven. Het volwassen publiek van De Krakeling 
is vaak betrokken en staat open voor financie
ringsverzoeken. Deze extra impuls zal niet direct 
een bijdrage leveren aan de algemene baten van 
De Krakeling, maar biedt mogelijkheden voor het 
financieren van bijvoorbeeld onderhoud/aanpas
singen aan het gebouw. 
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RELAT IES  AMSTERDAM

POD IA PARTN ERS

M A ATSCHAPPEL I J KE  PARTN ERS

SCHOOL OF L I FE

ST I P-TH EATERPRODUCT I ES

D E GA STEN

TH EATER BELLEVU E

SSBA

H E T B I J L MER PARK TH EATER

OSTAD E A’ DA M

A MSTERDA MSE BOSTH EATER

D E MEERVA ART

POD I UM MOZ AÏ EK

FE I KES H U IS

TH EATERTROEP

BLU E BOAT CON SERVATOR I UM HOTEL

D E TON EEL M AKER I J

D I SCUSS I ËREN KU N J E  LEREN

D E VOORLEESEXPRESS

D E TEK STSMED ER I J

STUD IO 52N D

A SS ITE J  N L

D E KR AKEL I NG

H ET PAROOL

TOLH U ISTU I N
L I KEMI N DS

NOWH ERE

OBA

SCH ELTEM A

OOSTBLOK

  SA MENWERK I NG SCHOLEN 

  A MSTERDA M

 45 PR IM AI R  ON D ERWI JS

 29 VOORTG EZE T ON D ERWI JS

 4  MBO /  H BO /  WO

  REG IO

 10  VOORTG EZE T ON D ERWI JS

D E BAL I E


