Aanvraag 2017 – 2020/Conform advies richtlijn/PTE = Parktheater Eindhoven

En sinds 1964 bestaat de Stadsschouwburg Eindhoven, vanaf 2007 Parktheater Eindhoven genoemd.
Een theaterhuis met een Grote zaal (944 plaatsen), een Philipszaal (510 plaatsen) en een Kameleonzaal
(150 plaatsen).
Inleiding en terugblik
PTE heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van vooral aanbieder van voorstellingen in eigen huis
voor eigen publiek naar ook co-creator van activiteiten, voorstellingen, initiatieven die mensen raken
en verbinden. Zowel in eigen huis als buiten het eigen huis, voor zowel het bekende als het nog niet
gekende publiek, voor zowel theaterliefhebbers als liefhebbers met een afstand tot de theatermarkt.
Al bij de geboorte in 1964 kreeg Parktheater (PTE) de missie mee om inwoners van stad en regio te
voorzien van meerdere perspectieven, culturen, smaken en kleuren. Tot de dag van vandaag is dat, in
ruimste zin, de missie. De woorden die we hiervoor symbool maakten: ‘Raak Elkaar’.

Als theater kiezen we al jaren door niet te kiezen: we zijn alles voor iedereen. Als gesubsidieerd huis,
als plek voor iedereen, als inspiratiebron voor een raakbare samenleving en als oprechte kansdenkers
voelen we dat we tegen niemand nee kunnen zeggen. Iedereen is welkom. Iedereen moet geraakt
worden. We willen open en bereikbaar zijn voor de hele Eindhovense samenleving. We willen elke
kans op een aanraking met cultuur en creativiteit benutten en dat kan niet als we alleen een vooraf
afgebakend en gekend terrein bewandelen.

Wie er voor kiest om ‘alles voor iedereen’ te willen zijn, loopt de kans om op sommige dagen ‘niets
voor niemand’ te zijn. Ongetwijfeld overkomt dat het Parktheater ook. Maar door alert te zijn en
creatief te reageren op de wereld en de mensen om ons heen en ons telkens opnieuw daartoe te
verhouden, zitten we vaak wel op het juiste spoor: de juiste benadering met de juiste voorstelling
voor de juiste mensen op het juiste moment: raak!
En om die ‘holistische’ taak zo goed mogelijk te vervullen hebben we een programma dat zowel de
top als de breedte laat zien, dat talent de kans geeft zich te ontwikkelen, dat voortdurend durft te
vernieuwen, dat nog niet gekend publiek naar binnen haalt en zelf veel vaker naar buiten treedt.
Om de samenleving vanuit het theater verder te betoveren en veroveren en om van meer betekenis te
kunnen zijn in die samenleving, werkt PTE in de periode tot en met 2020 werken aan
 meer programma, projecten & productie.
 meer publiek, deelname & verbinding.
 meer liefde & geluk & creativiteit voor de samenleving in en rondom Eindhoven.
In de meer dan 50-jarige geschiedenis van PTE is sprake geweest van zowel bloeiperiodes als minder
goede periodes. We volgen daarin normale S-groeicurves. In 2007 kende het theater een grote
financiële malaise. Het beleid werd daarna gebaseerd op de zogeheten cultural scorecard.
Deze cultural scorecard hanteert het uitgangspunt dat er een balans (relatie/verhouding/conversatie)
dient te zijn tussen een vijftal krachten: cultuur, gasten, organisatie, financiën en innovatie. In een
gebalanceerde situatie is er sprake van
- een sterke culturele strategie met een passend, aantrekkelijk, stimulerend cultureel
programma;
- dat wordt bezocht door een optimaal te bereiken en te raken aantal bezoekers en deelnemers;
- verzorgd door een flexibele organisatie met deskundige, creatieve en enthousiaste
medewerkers;
- waargemaakt door financiële mogelijkheden, voor korte en langere termijn;
- met voortdurende aandacht voor innovatie, experiment en onderzoek.

Zodra er disbalans is, beweegt de organisatie richting een (soort van) balans. Zodra er balans is of
wordt gevoeld, start de organisatie met het bewust creëren van disbalans, te beginnen in het veld
‘cultuur’, zoals nieuwe producten, nieuwe festivals, nieuwe series en ruimte voor talent. Dit zet een
nieuwe zoektocht naar balans in gang. De organisatie is op deze wijze altijd in beweging.

In 2007 was er sprake van
- een programma met een stevig, maar eenzijdig profiel;
- een groot en trouw, maar vergrijzend publiek;
- een deskundige maar strak hiërarchische organisatie die onvoldoende creativiteit aansprak;
- een dramatische financiële situatie;
- en dientengevolge veel te weinig aandacht voor innovatie.
In de periode daarna, tot pakweg 2014, is het Parktheater langs de lijnen van de cultural scorecard meer
in balans gekomen:
- het programma was, ondanks de gevoelde crises, nog altijd groot, maar nu ook veelzijdiger
(opera in balans, meer jeugdtheater, meer internationaal);
- het publiek bleef, per saldo, prima overeind, al zaten er verschillende ontwikkelingen tussen
de verschillende gebruikers; meer jong publiek werd bereikt voor met name cabaret, musical
en dans;
- de organisatie kende een groot werkplezier, veel creatieve flow, een sterk dalend
ziekteverzuim, groeiende deskundigheid en ontwikkelzin en won diverse prijzen;
- de negatieve financiën waren omgebogen naar positieve jaarcijfers, een sterker Eigen
Vermogen en een voor Nederland uniek innovatiefonds (thinX). Ondertussen werd een
opgelegde structurele huurverhoging van ruim € 2 ton opgevangen binnen de exploitatie en
ruim € 7 ton teruggegeven aan de gemeente;
- de innovatiedrang spoot van de muren, er werd talrijk uitgeprobeerd, geleerd, verzonnen en
verbonden. Bij momenten werd er briljant mislukt.
In de voorbije periode mocht PTE zich verheugen in een prijzenregen: marketingprijzen (2x Gouden
Struis, 1x Zilveren Struis); Beste Werkgever van Brabant 2011 (BZW/Tilburg Universiteit/Brabantse
media); Slimste Bedrijf van Nederland 2012 (Kamer van Koophandel/Syntens), Theater van het Jaar
2014 (VvTP), Beste theater backstage 2016 (artiestenonderzoek Volkskrant). Vanzelfsprekend zijn we
blij met deze waardering en weten we dat te vieren. Tegelijkertijd zijn we ons bewust van de grootste
valkuil van een gevulde prijzenkast: niet meer voldoende leren en ontwikkelen. We zien de prijzen
dan ook niet als bekroningen, maar als aanmoedigingsprijzen om de ingeslagen routes verder te
ontwikkelen.
De jaren 2014 -2016 laten zich kenmerken als belangrijke kanteljaren (‘ondertussenheid’) met een
nieuwe opdracht: van betekenis worden in de raakbare samenleving. Onderstaand de schets langs de
S-curve, die aangeeft hoe iets komt, groeit, op z’n top is en weer verdwijnt.

In 2016 rollen we, naar onze beleving, weer uit het dalletje van de ene S-curve in de nieuwe. We gaan
weer gestaag omhoog. Dat zal duren tot 2020, maar houdt dan niet perse op. De sterkte van dat
moment zal bepalen hoe we de curve vervolgen: of nog iets verder omhoog of alvast weer in een
hernieuwde ontwikkelfase. In de stijgende lijn van de S-curve ontstaat de oogst (artistiek, financieel,
creatief).

De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat we veel ondernemen. Wellicht teveel. Toch denken we dat
die drukke dynamiek nodig is om ook de broodnodige Schwung in onze organisatie te houden. We
zien dat onze inzet om de jeugd te bereiken vruchten afwerpt, maar ook een vernieuwing nodig heeft
omdat ‘zenden’ van programma steeds minder effect heeft. We zien dat het samen co-creëren meer
oplevert, maar dat hier meer tijd (en menskracht) voor nodig is.
SWO-ART middels de CSC
Voor de analyse gebruiken we SWO-ART (nieuw soort SWOT). Deze analyse gaat, naast de Strenghts,
Weaknesses, Opportunities en Threaths, ook over Aspirations (wat zijn aspiraties van interne
stakeholders?) en Results (wat willen externe stakeholders zien als resultaat?). Hierdoor ontstaat een
zogeheten SWO-ART Inspiratierooster. Uit de combinatie sterkte/kansen/aspiraties/resultaten
ontstaan zogeheten ‘uitdagingen voor de toekomst’. Uit de overige combinaties ontstaan de
‘randvoorwaarden om dan rekening mee te houden’. Onderstaand schema toont de analyse van PTE,
steeds gerelateerd aan de onderdelen van de Cultural Scorecard (een grotere versie zit in de bijlagen).

Samengevat ontstaan de volgende uitdagingen: PTE heeft een trouw publiek en is in staat om nieuw
publiek te vinden en te verbinden. Dat nieuwe (en grotere) publiek is er. In de samenwerking met
andere domeinen zit nog veel potentieel. Zowel aan de aanbodzijde als de vraagzijde. Daarin
succesvol opereren maakt onze betekenis in die raakbare samenleving groter.
Kernuitdaging is: Hoe kunnen we het beste raken, verbinden en versterken?
Verbinden van oud en jong publiek, van bestaand en nieuw product, van cultuur & samenleving, van
inwoners & nieuwkomers, van oud en jong in de organisatie en van evolutie en revolutie.
Uit de rest van het inspiratierooster ontstaan de hiervoor benodigde randvoorwaarden:
Om de rol goed te kunnen vervullen zal PTE cultureel, financieel en organisatorisch gezond moeten
blijven. Continu moeten verbeteren van wat nu goed werkt. Blijvend vernieuwen waar het kan. En de
juiste dynamiek ontwikkelen tussen het bestaande (evolutie) en het nieuwe (revolutie). De grootste
dreiging is het feit dat de stad op verschillende snelheden leeft en we voor veel groepen nog niet
zichtbaar en aanraakbaar genoeg zijn.

Ambities en activiteiten
Missie:
o
o

RAAK ELKAAR
 Waardoor je in staat bent de beste versie van jezelf te zijn
VERBINDEN
 Waardoor we in staat zijn de beste versie van onze samenleving te zijn

Visie:

Dit leidt tot de ambitie om van betekenis te zijn in de raakbare samenleving. Dat doen we via twee
hoofdlijnen:
o raakevolutie  verbeteren/verstevigen van het bestaande programma van ca 450
voorstellingen;
o raakrevolutie  vernieuwen/versnellen/aanvullen van het bestaande programma
door festivalontwikkeling, samenwerking binnen en buiten het domein,
coproducties, jong talent ruimte en kansen bieden en (sociale) projecten initiëren en
mogelijk maken.
De rol die PTE aanneemt in die raakbare samenleving is een dienstbare. Dat kan op het ene moment
een leidende rol zijn, dan weer meer faciliterend, ondersteunend, versterkend, bespreekbaar makend,
als bruggenbouwer, etc.

RAAKEVOLUTIE
In de programmering worden vakmanschap, zeggingskracht, oorspronkelijkheid en vernieuwing als
volgt verankerd:
Bij de keuze van het programma kijkt PTE naar de (veelal bewezen en ervaren) kwaliteit en het
vakmanschap van de artiesten, gezelschappen en impresariaten. Wat deze toets van kwaliteit kan
doorstaan, komt op het programma. Wat daar niet aan voldoet, komt er niet op. We geven
nadrukkelijk ruimte aan kunstenaars om te testen en uit te proberen, dus de kans dat iets tegenvalt is
er ook. Toch vinden we dat we die ruimte moeten blijven geven.
Het vakmanschap is intern vertegenwoordigd in de jarenlange ervaring van de programmeurs. Zij
programmeren met regelmaat ook voor anderen. Zij zitten in (inter)nationale programmeursgremia,
bezoeken talloze festivals en voorstellingen. Medewerkers nemen met regelmaat deel aan
cultuurraden in andere steden en nemen kennis van de rapporten en visies in andere steden, teneinde
de visie op cultuur zo sterk en actueel mogelijk te houden. Voor de jonge makers maken we gebruik
van de expertise van PLAN Brabant, het scoutingapparaat van de provincie.
Voor Best of the Fest maken we gebruik van de expertise van festivals en festivalorganisaties als
Edinburgh, Avignon, Grec, Tarega, DansBrabant, Tanzmesse, Koninc.trtr, Sismograf en de culturele
contacten binnen het netwerk van de Creative Districts. Voor de projecten met andere (kwetsbare)
groepen maken we gebruik van het vakmanschap van de instellingen met wie we samenwerken.
De zeggingskracht, de impact van ons handelen, uit zich in eerste instantie in een grote schare
trouwe bezoekers en een voortdurende aanwas van nieuwe en niet eerder gekende bezoekers. Maar
ook door de steeds verder groeiende verbindingen, de wens van anderen om met ons die raakbare
samenleving kleur en dimensie te geven. Onze missie is de ander te raken, van een voorstelling in het
groot tot een één-op-één ontmoeting in het klein. Lukt niet altijd, maar vaak genoeg om impact te
hebben.
Oorspronkelijkheid vinden we in artistieke zin door aan te sluiten bij de bekende signatuur van de
kunstenaars in het seizoen en door ruimte te geven aan het verkennen en opbouwen van de signatuur
door de jonge makers. De ruimte binnen het thinX-programma voor die jonge makers is behoorlijk
uniek in theaterland.
Vernieuwing wordt gezocht in het samenstellen van de programmering, het bedenken van nieuwe
festivals, aangaan van nieuwe samenwerkingen binnen en buiten de sector. Daarnaast onderzoeken
en testen we op grote schaal allerlei projecten, initiatieven en plekken.
Het reguliere programma bestaat uit circa 450 voorstellingen per seizoen. Het is niet precies in te
schatten, zeker niet vier jaar vooruit, maar gemiddeld streven we naar de volgende minimale
aantallen artiesten en gezelschappen die dat aanbod van 450 waarmaken:
Toneel (80), dans (40), jeugd (40), opera (8), muziek/muziektheater (50), cabaret/comedy (100),
musical/show (30), circus (4), internationale producties (50), jonge makers (10).
We kiezen daarbij uitvoerig, maar niet alleen uit het (inter)nationaal aangeboden spectrum van
gesubsidieerde en ongesubsidieerde cultuur. We gaan bewust op zoek naar aanbod dat niet via de
gangbare wegen wordt aangeboden. Op festivals kiezen we nadrukkelijk voor alternatieve routes om
het meer unieke aanbod te ontdekken en naar Eindhoven te kunnen halen (voor regulier programma,
specifieke projecten of Best of the Fest).
Alle BIS-gezelschappen zijn vertegenwoordigd in de programmering. Een speciale band wordt
onderhouden met Het Zuidelijk Toneel, dat naast haar normale voorstellingen samen met PTE
coproduceert en met Opera Zuid, dat elk jaar met een productie in Eindhoven in première gaat. Op
het moment van schrijven krijgen beide gezelschappen kritiek vanuit de Raad voor Cultuur. De hoop
en de verwachting is dat beiden tot de BIS zullen blijven behoren. Met Marcel Osterop en Het
Zuidelijk Toneel wordt de voorstelling ‘Philips’ gecoproduceerd.

Muziekprogrammering staat meestal in het Muziekgebouw. PTE zet met name in op artiesten die
bewust kiezen voor een theatraler concert, waarbij het gebruik van de toneeltoren gewenst is.
Daarnaast is er ook een aantal muziekartiesten dat een speciale band heeft met het publiek van PTE
en er voor kiest om in ons programma te staan.
PTE kiest voor een groot aantal jeugdvoorstellingen omdat de theaterkans op jonge leeftijd zo groot
mogelijk moet zijn. Ook grote gezelschappen met speciale aandacht naar jeugd en jong (ROtheater,
Nationaal Toneel, Introdans) krijgen ruimte in het programma. Het aanbod wordt voorgelegd aan het
primair onderwijs (rechtstreeks of via Cultuurstation). Op verzoek van scholen boeken we extra
voorstellingen.
Het voortgezet onderwijs wordt bediend met een aantal specifiek op jongeren gerichte voorstellingen.
Een deel van het voortgezet onderwijs maakt hier gebruik van, vaak tegen speciaal tarief. Enkele
scholen treden op met hun (eind)productie.
Het aanbieden van een programma aan scholen vraagt, naar onze mening, om een andere aanpak.
Daarvoor is een samenwerking opgestart onder de noemer‘Stedelijk Programma Cultuureducatie 013 jaar’ (zie verderop). Wij zien daarin noodzaak en kansen en willen er ook extra middelen en
mensen op in zetten.
De Stichting Theaterplan is gehuisvest in PTE. Jaarlijks maken zij een musical met jongeren (rond de
jaarwisseling) en enkele werkplaatsproducties. PTE is een soort ‘coproducent’ in de zin van
ondersteuning op het gebied van techniek, licht en faciliteiten.
In het programma is, afhankelijk van hun producties, aandacht voor Eindhovense gezelschappen,
zoals Hetpaarddatvliegt, United C, Afslag Eindhoven.
PTE produceert het Internationaal Kerstwintercircus, dat 15 keer te zien is. Samen met impresario’s
en contacten in de circuswereld stelt PTE de eigen circusproductie samen. PTE was jaren terug een
van de eersten die besloot geen wilde dieren meer te tonen in het circus. Het programma is sindsdien
meer verschoven naar een combinatie van clowns, nouveau cirque, dance en theaterinvloeden. De
magie van het Kerstwintercircus weet nog altijd vele duizenden naar PTE te verleiden. Voor een deel
omdat je als kind/ouder/grootouder traditioneel gaat, voor een deel omdat nieuwe stijlen nieuw
(jonger) publiek trekken.

Deze programmering herbergt enkele speciale onderdelen:
De serie ‘Ontroerend goed ‘ bestaat uit zestien voorstellingen in de genres toneel, jeugd, dans en
cabaret. De gezelschappen en artiesten hebben zich binnen de theaterwereld op eigen kracht
bewezen, maar zijn (nog) niet bekend bij een groot publiek. Het avontuurlijke publiek dat deze
voorstelling wil, wordt beloond met een lage toegangsprijs. Deze blijft gehandhaafd tot zes weken
voor de voorstelling. Dan pas worden titel en gezelschap bekend en de toegangsprijs naar boven
aangepast.
Onder de noemer Blind Dates ( 6x per seizoen) wordt cabarettalent in het programma aangeboden.
Bezoekers kunnen tegen een aantrekkelijk tarief naar deze nog niet gekende cabaretiers. Pas op de
avond zelf wordt bekend wie de cabaretier is. De publieksreacties na afloop zijn van grote invloed op
het opnieuw boeken.
Voor ‘The Laughing Lizard’ wordt de Kameleonzaal omgebouwd tot comedy-café. Op het podium
staan 4 tot 5 standup comedians. Er zijn negen Lizards per seizoen, waarvan 4 met Engelstalige
comedians.

We gaan een bijzondere samenwerking aan met STET The English Theatre. Zij gaan 3 tot 4
Engelstalige toneelvoorstellingen per seizoen aanbieden. STET heeft als doel ‘to stimulate and
provide high-quality professional English language theatre in the Netherlands’. Eén van die
producties is Guildhall Graduates, een talentontwikkelingsprogramma waarvoor STET samenwerkt
met de Guildhall School of Music and Drama London.
Op verzoek van onze bezoekers bieden we steeds vaker busreizen naar andere voorstellingen aan.
Het gaat daarbij om busreizen naar producties die niet in Eindhoven zijn te zien, maar wel interessant
kunnen zijn voor ons publiek (denk aan stand alone musicals als Soldaat van Oranje, Anne, Sky,
Beauty and the Beast, The Bodyguard, maar ook producties in het thuistheater van
ConnyJanssenDanst en de Nederlandse Reisopera in Carré). De combinatie van een bijzondere
voorstelling, het comfort van de verzorgde reis en de service van PTE, krijgt steeds meer
belangstelling.
Bij aanvang van ieder cultureel seizoen zal een seizoensopening plaatsvinden onder de noemer ‘Hallo
Cultuur’, waarbij zo’n 30 culturele initiatieven in Eindhoven laten zien wat ze in huis hebben.
Gedurende het seizoen is de Eindhovense bevolking uitgenodigd deel te nemen aan PleinPubliek in
PTE. Dit initiatief is ontstaan tijdens het jubileumseizoen van PTE en geeft inwoners de gelegenheid
om in de foyer van PTE een optreden te verzorgen, van welke aard dan ook.
Samen met het Eindhovens Dagblad ontwikkelen we de formule ‘Debat in de stad’. Vijfmaal per jaar,
waarvan drie gepland en twee op basis van actualiteit, vindt er met medewerking van het ED een
goed gesprek plaats over nieuws dat mensen raakt. Columns, discussies en muziek vormen de
hoofdmoot van de avonden.

RAAKREVOLUTIE
Hier kiest PTE voor experiment en uitproberen. Uiteindelijk zijn er drie uitkomsten: het initiatief
stopt/verdwijnt, het ontwikkelt zich door naar het reguliere programma van PTE of het ontwikkelt
door in een vorm buiten PTE. Het functioneert daarmee als een soort ‘productielab’, voor anderen en
voor onszelf.
thinX
Parktheater introduceerde in 2012 het innovatiefonds/innovatietraject thinX. Dit staat voor ‘theater
innovatie 10.0’. Het theater is de uitdaging aangegaan om de toekomst van theater te onderzoeken en
ondertussen dat theater ook al te gaan vormgeven. Daar zijn middelen, mensen en energie op ingezet.
In feite het begin van de raakrevolutie. In de periode 2017 -2020 willen we dit traject verder
uitbreiden. Het gaat daarbij om het:
- ondersteunen van nieuwe makers;
- coproduceren van voorstellingen;
- opzetten en uitbouwen van een nieuw festival: Best of the Fest;
- verbinden van theater en samenleving (participatie);
- verbinden van theater en generaties (participatie/educatie);
- verbinden van theater en wetenschap/onderwijs (educatie);
- uitbreiden van onderzoek en experiment.
Het ondersteunen van nieuwe makers
Jonge, talentvolle theatermakers zijn een belangrijk onderdeel van onze toekomst. We bieden hen een
speel- en oefenplek en ondersteunen hen in hun ontwikkeling. Ook reeds bekende makers die een
andere route in willen slaan, vinden het Parktheater aan hun zijde. We gaan in principe een traject
aan met een maker voor meerdere seizoenen.

De makers krijgen van het Parktheater repetitieruimte ter beschikking, speeldata in de Kameleonzaal
van het theater, technische, facilitaire en publicitaire ondersteuning en een kleine financiële bijdrage.
Daarnaast worden zij ondersteund in het zoeken naar extra financiële middelen, om hun producties
te kunnen bekostigen. Artistieke begeleiding wordt van buitenaf aangetrokken en gedaan door
mensen uit het werkveld.
Sinds seizoen 2014-2015 zijn we met thinX aangesloten bij PLAN Talentontwikkeling Brabant. Dit is
een samenwerking tussen Festival Cement, Theaterfestival Boulevard, DansBrabant, Het Zuidelijk
Toneel, De NWE Vorst, Podium Bloos , Circo Circolo, United Cowboys en Parktheater Eindhoven.
Omdat de makers die we binnen thinX ondersteunen nog aan het begin van hun carrière staan en hun
leertraject soms verassende wendingen neemt, plannen we steeds maar één of enkele seizoenen
vooruit. We houden bewust plaatsen beschikbaar voor talenten die gedurende het seizoen opkomen.
De makers die we vanaf seizoen 2016-2017 ondersteunen zijn: Michèle Rijzewijk, Leonie van Andel,
Inge Wannet, Hanna van Mourik Broekman, Lisah Baert, Sample Culture en The Ruggeds.
Zonder het al helemaal dicht te willen plannen, zou de periode t/m 2020 er zo uit zien:

Het coproduceren van voorstellingen
Met twee dansgezelschappen starten we coproducties op: zowel met The Ruggeds als Sample Culture
(Johnny Lloyd en André Grekhov, oud thinX-deelnemer). Beide gezelschappen maken urban dans
voorstellingen en zijn ontstaan vanuit de Eindhovense urban scene. Het Parktheater vindt het
belangrijk om voorstellingen van talentvolle gezelschappen binnen dit genre mogelijk te maken,
omdat het een genre is wat aantrekkelijk is voor een jong publiek. Het genre is echter relatief nieuw
binnen de theaterwereld en voor urban dansers zijn er nog weinig officiële dansopleidingen,
waardoor deze gezelschappen het moeilijk hebben met het verkrijgen van subsidies van fondsen voor
hun theaterproducties. De gezelschappen willen echter graag theaterproducties maken, omdat zij in
het theater hun talent verder kunnen ontwikkelen en verdieping kunnen zoeken.
Met Het Zuidelijk Toneel coproduceren we het ‘Philipsproject’, een serie voorstellingen, gemaakt
door Marcel Osterop (oud-thinXer). Marcel is als maker verbonden aan Het Zuidelijk Toneel en van
zijn hand kwamen reeds ‘Waterdragers’ (over politiek Eindhoven) en ‘Waakhonden’ (over
journalistiek Eindhoven). Het stuk dat nu wordt gemaakt gaat over Philips, bedrijf en familie en hun
betekenis voor Eindhoven, en vormt het slotstuk van Marcel’s trilogie.
Al een groot aantal jaren ondersteunt PTE huisgezelschap Theaterplan bij het maken van musicals en
muziektheaterproducties door jongeren. Dit resulteert in een grote musical en enkele
werkplaatsproducties per jaar.
Samen met de GGzE coproduceren we de eerste voorstelling van Kim Leeuw (oud-thinXer) als
‘zorgkunstenaar’. Zij zal in 2017 een dansvoorstelling maken met cliënten van de GGzE. Dit is tevens
de aftrap van wat een bredere samenwerking met de GGzE gaat worden (zie verderop).

Het opzetten en uitbouwen van een nieuw festival: Best of the Fest
We ontwikkelden in 2013 internationaal theaterfestival Best of te Fest. Het festival werd geboren uit
onze zoektocht naar meer internationaal aanbod en vernieuwing in ons programma.
Best of the Fest is een jaarlijks (theater/dans) festival dat als uitgangspunt heeft: verbinden,
vernieuwen en ontmoeten. Het is een meerdaags festival dat The Districts of Creativity (DC’s)
cultureel verbindt met Brabant, dat vanaf 2015 zelf is aangesloten als Brabant District of Creativity.
Het festival laat Brabanders genieten van smaakmakende voorstellingen uit andere culturen en laat
Brabantse gezelschappen kennis vergaren om zodoende een culturele uitwisseling tussen Brabant en
de andere Districts te starten. Waar binnen het festival niet alleen gekeken wordt naar
theatervoorstellingen, maar voor professionals ook verdieping kan plaatsvinden over cultuur en
nieuwe ontwikkelingen in het theater onderzocht kunnen worden.
Best of the Fest is het enige theaterfestival dat een directe relatie legt tussen Brabant en de andere 12
DC’s. Voor de programmering en organisatie van het festival werken we samen met verschillende
Eindhovense (United Cowboys, EMOVES), Brabantse (Dans Brabant) en internationale partners
(Tanzmesse Düsseldorf, Grec festival Barcelona, Edinburgh Festival, Avignon festival, alsmede
culturele vertegenwoordigers uit de DC’s). Voor de periode 2017 – 2020 staan om en om een
theaterversie en dansversie op het programma. Het festival wordt ondersteund door Fonds Brabant
C.
Het verbinden van theater en samenleving (participatie)
We willen het theater nog meer verbinden met de samenleving en de samenleving met het theater.
Dat betekent voor de periode 2017 – 2020
 Uitbreiding cultureel programma rondom ‘Geluk’. Niet omdat we ‘heilig’ geloven in geluk,
maar wel omdat we de kracht van theater zien om aan het geluk van mensen bij te dragen.
Samen met Fontys Hogescholen heeft PTE het initiatief genomen tot een cultureel
programma met het thema ‘Geluk’, dat ieder jaar plaatsvindt rondom de internationale dag
van Geluk (20 maart). Naast het aanbieden van een programma op meerdere locaties in
Eindhoven (naast PTE en Fontys ook Muziekgebouw, Natlab, vanAbbe, Dynamo, Pand P,
Catharinakerk), wordt er onderzoek gedaan naar Geluk onder de inwoners (die hun




















Geluksplekken aanleveren) en onderzoek naar Geluk onder het bedrijfsleven (samen met
Erasmus Universiteit Rotterdam/EHERO);
PTE heeft samen met Jeugdtheatergezelschap Hetpaarddatvliegt en amateurstichting Het
Nieuwe Theater de coöperatie Pand P opgericht. Deze coöperatie verzorgt sinds oktober 2015
de programmering en activiteiten van het voormalige Plaza Futura gebouw aan de
Leenderweg. In Pand P wordt nieuw aanbod geprogrammeerd (jeugd, jong talent en
amateur) in een zeer toegankelijke omgeving en de buurt uitgenodigd activiteiten te
ontplooien. Naast algemeen coöperatielid is Parktheater met name gericht op het aanbieden
van jonge makers die (nog) niet in het grotere theater staan. Er wordt grotendeels nieuw (en
jong) publiek mee bereikt;
De samenwerking met de GGzE zal verder vorm krijgen door het gezamenlijk produceren
van voorstellingen, gezamenlijk onderzoek doen naar de theaterbeleving bij specifieke
doelgroepen en trajecten waarbij thema’s uit de geestelijke gezondheid bespreekbaar worden
gemaakt aan de hand van theater. PTE is nauw betrokken bij de ontwikkelingen van
Brainport Park, waartoe ook het landgoed van de GGzE behoort. Brainport Park zal de
komende jaren worden ontwikkeld tot het derde stadspark van Eindhoven. Eén van de
speerpunten is het te ontwikkelen theater op het landgoed. PTE zal hier samen met de GGzE
vorm aan gaan geven, waarbij een belangrijk deel de ontmoeting tussen makers en cliënten
zal zijn;
We organiseren ieder jaar een RAAK-project, een talentshow zonder wedstrijdelement. In
RAAK! werken we samen met School 23 en Dynamo. De leerlingen die op School 23 zitten
zijn kinderen die niet mee kunnen doen met het reguliere onderwijsprogramma, bijvoorbeeld
omdat zij de Nederlandse taal niet goed beheersen of het moeilijk vinden om te leren. Dit zijn
vaak ook kinderen die een afstand hebben tot het deelnemen aan cultuur. In de aanloop naar
de voorstellingen worden de leerlingen gecoacht door docenten van Dynamo, op
bijvoorbeeld het gebied van dans en zang. Samen met de coaches maken de leerlingen een
act, waarin ze zichzelf kunnen uiten en zichzelf kunnen laten zien. Die acts presenteren zij op
het podium van de Philipszaal.
We verbinden ons aan ‘Dance for Health’, dat wekelijks danslessen verzorgt voor mensen
met Parkinson;
Samen met stichting Vier het Leven begeleiden we bezoekers om (weer) een keer naar het
theater te gaan;
We ondersteunen in deze periode één of twee producties van NEOS daklozenopvang en één
of twee producties van Vitalis Woonzorg;
We zenden jaarlijks 4 a 5 voorstellingen in PTE live uit in 5 a 6 tehuizen van Vitalis Woonzorg
(zie ook bij generaties);
Via Creative Impact Bonds (zie verderop) ondersteunen we een reeks van voorstellingen van
jonge makers die maatschappelijke thema’s als uitgangspunt nemen (in PTE, Pand P of
elders);
We blijven ruimte bieden aan de verplegingsomroep ERVO, die vanuit hun studio in PTE
uitzendingen verzorgd met cultuur, sport en nieuws;
We blijven ruimte bieden aan en deelnemen aan de Trudo Weekendschool;
In samenwerking met seats2meet bieden we in de foyer flexplekken aan voor wie zijn werk
wil doen in een theatrale omgeving;
Naast de twee bestaande businessclubs (Club Cultuur en Quadrant) willen we verder
invulling geven aan de bedrijvenformule ‘24U’. Samen met ‘24U in bedrijf’ worden
ondernemersontbijten en talkshows georganiseerd in/vanuit PTE;
We willen de Vriendenvereniging verder ondersteunen en helpen om de komende jaren een
vernieuwingsslag te kunnen maken.

Het verbinden van theater en generaties (participatie/educatie)
We willen generaties meer verbinden met het theater en het theater meer met generaties. Dat betekent
voor de periode 2017 – 2020:
 We werken samen met de opleiding Pedagogisch Werk Kinderopvang van het Summa
College. Hun studentes ontwikkelen activiteiten rondom jeugdvoorstellingen in het kader
van werkplekleren, om onze jongste bezoekers ook rondom de voorstellingen te vermaken.
 Ook aan onze bezoekers die het theater niet meer kunnen bezoeken wordt gedacht. Zo
zenden we een aantal keer per seizoen voorstellingen (opera, ballet, cabaret) die in het
Parktheater spelen live uit in woningen van Vitalis WoonZorg Groep. Deze voorstellingen
worden geregistreerd door Studio 040 en vervolgens op de verschillende locaties getoond via
live-stream. Daarbij proberen we de ervaring voor de bezoekers op locatie net zo speciaal te
maken als een bezoek aan het theater. Er zijn medewerkers van het Parktheater aanwezig.
Ook wordt de rode loper uitgerold en worden tijdens de pauze beelden van het publiek in het
theater uitgezonden. Kinderen, kleinkinderen en buurtbewoners zijn te gast bij deze
uitzendingen.
 Met Hetpaarddatvliegt organiseren we samen ‘Weiland’. Dit is een theaterwerkplaats waarin
kinderen tussen 8 en 15 jaar onder leiding van theatermakers van Hetpaarddatvliegt, zelf een
theatervoorstelling of performance maken. Zij werken een aantal middagen aan de
voorstelling en presenteren die vervolgens in het Parktheater of in Pand P. Met Weiland
willen we kinderen een podium geven en hun creativiteit stimuleren.
 We ondersteunen basisscholen met de opvoering van hun groep 8 musical. Niet alleen door
de uitvoering in PTE te laten plaatsvinden, maar ook door begeleiding en coaching in spel en
technische ondersteuning;
 Samen met Korein Groep , Platform Samenwerkende Kindcentra en de culturele partners van
Abbe, Bibliotheek, Eindhoven Museum en CKE zijn we bezig met een ‘Stedelijk Programma
Cultuureducatie 0-13 jaar’. Op het moment van schrijven lopen de gesprekken nog, maar doel
is om met het culturele aanbod aan te sluiten bij de pedagogische infrastructuur en het
concept ‘Talent & Ik’;
 Samen met ‘Kunstuithetvuistje’ willen we de leerlingen en docenten in het voortgezet
onderwijs beter bereiken en van dienst zijn middels het platform Kunstuithetvuistje.nl,
waarbij (CKV)voorstellingen digitaal worden toegelicht.
Het verbinden van theater en wetenschap/onderwijs (educatie)
We willen de wetenschap meer in het theater krijgen en het theater meer in de wetenschap. Voor de
periode 2017 -2020 is dat:
 We stellen we samen met theatermaker Jan van den Berg meerdere keren per seizoen een
programma samen, ‘ professoren op het podium’, waarin wetenschappers zich presenteren
aan het publiek en op een toegankelijke manier hun kennis delen;
 We sluiten aan bij ‘Creative Lab Brainport’: een project waarbij Baltan Laboratories, Brainport
Development, Avans Hogeschool, Fontys, Sint Lucas en creatieve maakbedrijven de krachten
bundelen om gezamenlijk hét kennis en opleidingscentrum voor de creatieve maakindustrie
in Zuid-Oost Brabant te realiseren. In dit ‘Creative Lab Brainport’, centrum voor innovatief
vakmanschap, worden creatieven (studenten, makers, organisaties) samengebracht om
vragen en uitdagingen uit bedrijfsleven en (maak)industrie van oplossingen te voorzien. Het
initiatief wordt (financieel) ondersteund door het ministerie van OCW. Parktheater brengt
haar creativiteit in, maar zal ook gebruik maken van het platform voor de eigen uitdagingen.
 De samenwerking met SintLucas wordt verder uitgebreid: studenten volgen lessen in PTE en
krijgen jaarlijks een opdracht om de vormgeving te doen van een of meerdere voorstellingen
in de Kameleonzaal en van enkele kleedkamers;

Het uitbreiden van onderzoek en experiment
We willen de komende periode onze kennis van cultuur, maar ook marketing en human resource
verder uitbreiden en delen, door
 Ruimte te bieden aan een groot aantal stagiaires en scriptieopdrachten vanuit het MBO, HBO
en WO;
 Samen met VSB en MIcompany ons dataonderzoek te verfijnen in het project
‘Publieksbinding’;
 Samen met ‘Publiek geeft sterren’ en onze eigen onderzoeken met diverse doelgroepen de
klanttevredenheid blijven monitoren;
 Aansluiten bij de activiteiten van We Are Public Brabant, om publiek voor specifiek aanbod
beter te kunnen te bereiken;
 Medewerkers te scholen en trainen via onze eigen Parktheater Academy;
 Onze samenwerking met de NHTV Breda verder te verdiepen en te benutten. In 2013
begonnen we een eigen opleidingstraject, PACESI genaamd, de Parktheater Academy for
Creative Entrepreneurship and Social Innovation. In dit traject vindt er een uitwisseling
plaats van kennis en kunde, waarbij medewerkers colleges volgen met studenten van de
NHTV en studenten van de NHTV betrokken zijn bij onderzoeken in PTE. Een aantal
medewerkers heeft in dit kader een eigen onderzoeksproject gestart en dat leidt de komende
periode tot de volgende ‘labs’:

Deze medewerkers nemen het voortouw met hun lab, zetten projecten op, halen er andere partijen bij,
onderzoeken en testen hun ideeën. Ieder in zijn eigen tempo. De stand per lab verschilt dan ook. Het
meest vergevorderd zijn: Pand P, thema Geluk, Best of the Fest en De Lange Tafel. Alleengaanden
worden uitgenodigd om aan De Lange Tafel in het Theatercafé plaats te nemen en andere (al dan niet
alleengaanden) te ontmoeten rondom de voorstellingen. De Lange Tafel wordt begeleid door
medewerkers PTE en vrijwilligers.
We willen inzetten op verder onderzoek over ‘sense of belonging’, na een eerste verkenning in 2016.
Tenslotte willen we onderzoeken of en hoe onze organisatie flexibel, divers en sterk genoeg kan zijn
om op het juiste moment de juiste beweging te kunnen maken op de S-curve en in ons ecosysteem.
Het onderzoek gaat plaatsvinden onder leiding van professor Peter Robertson, deskundige op het
gebied van organisatie-ecologie.

Co-creatie en verbinding
Deze aanvraag is tot stand gekomen naar aanleiding van vele gesprekken en ontmoetingen met
interne en externe betrokkenen. De weerslag hiervan is terug te vinden in de vele samenwerkingen in
dit activiteitenplan. Uit die opsomming blijkt de mate van verbinding binnen het ecosysteem (zoals
van Abbe, Bibliotheek, CKE, Natlab, Effenaar, Eindhoven Museum, Hetpaarddatvliegt, Het Nieuwe
Theater, Afslag Eindhoven, United C, via Pand P alle amateurs van Eindhoven, Het Zuidelijk Toneel,
Opera Zuid, Theaterplan). Nadrukkelijk wordt de samenwerking ook gezocht buiten het ecosysteem
(zoals Vitalis, GGzE, NEOS, Fontys, NHTV, SintLucas, Summa, ERVO, Studio040, Trudo,
Eindhovens bedrijfsleven, Lumens, Internationale School Eindhoven, Eindhovens Dagblad,
basisscholen, middelbare scholen, Platform Samenwerkende Kindcentra Eindhoven, Korein
Kinderplein, Ergon). Door deze samenwerking, vaak in tastbare projecten en producten, is PTE meer
zichtbaar en aanraakbaar in de samenleving. Daarmee kunnen we ook de rol vervullen zoals we die
voor ons zien: van betekenis zijn in de raakbare samenleving.
De relaties in de regio zijn uitstekend. Met de theaters van Veldhoven en Helmond bestaat een ‘drie
musketiers overleg’ over de programmering. Bij De Hofnar in Valkenswaard wordt de
programmering verzorgd door PTE. Regionaal maakt PTE onderdeel uit van Zebralim (overleg
theaterdirecties Zeeland, Brabant, Limburg) en landelijk van de Vereniging Schouwburg en
Concertzaal Directies. PTE is tevens lid van de P20, een overleg van programmeurs van de 20 grotere
schouwburgen. Daarnaast maakt PTE onderdeel uit van de P4, zijnde de directies van de vier grote
Brabantse theaters, waarmee met enige regelmaat wordt gesproken over gezamenlijke projecten en
verlangens. Medewerkers zijn met regelmaat bestuurlijk betrokken in het culturele veld en nemen
deel in cultuurraden van andere grote steden. Het internationale aanbod wordt op de voet gevolgd
door bezoeken van internationale festivals en het onderhouden van een uitgebreid netwerk in het
internationale culturele veld. De directie is als RvT-lid betrokken bij Cultuur+Ondernemen.
Daarnaast zijn veel medewerkers bestuurlijk en/of organisatorisch betrokken bij een veelheid van
initiatieven en organisaties in Eindhoven, variërend van het onderwijs, zorg, welzijn, buurtwerk tot
sport.
Meerwaarde voor de stad Eindhoven
Het niet kiezen, het alles willen zijn voor iedereen, heeft als groot voordeel dat PTE veel kleuren
invult van het culturele spectrum in Eindhoven. Ook tegen een verbinding of verzoek tot
samenwerking wordt altijd in eerste instantie ‘ja’ gezegd. Dit betekent niet alleen dat er veel gebeurt,
maar ook dat er echt nieuwe connecties en trajecten kunnen ontstaan, binnen en buiten het culturele
veld, die de stad extra glans geven.
Het effect van de activiteiten is velerlei. De bezoekers die al komen worden geraakt, verrast, wakker
geschud, ontroerd. Door de activiteiten ook buitenshuis uit te breiden en te praten met elkaar over
‘sense of belonging’ wordt er een grotere mate van binding gevoeld met PTE. Naast de bezoekcijfers
is het vooral dat PTE (mee)werkt aan een fijnere stad. We gaan de komende periode gebruiken om
ook die meerwaarde zichtbaarder te maken.
PTE heeft veel plezier van de goede naam die Eindhoven (inter)nationaal heeft. Op onze kleinere
schaal dragen we bij aan de uitstraling van Eindhoven, door PTE succesvol in het licht te krijgen. PTE
won meerdere marketingprijzen en werd achter elkaar Beste Werkgever van Brabant, slimste Bedrijf
van Nederland en Theater van het Jaar. Hoewel geen doelen op zich, hebben ze bijgedragen aan de
goede naam van PTE als een Eindhovens product. Landelijk worden we gezien als een innovatief
theater, voor velen een logisch gevolg van onze vestigingsplaats.
Internationaal gezien merkt PTE dat het steeds makkelijker wordt om gegadigden en
geïnteresseerden te krijgen voor bijvoorbeeld Best of the Fest. Omgekeerd weet men ook dat het goed
verblijven is in Eindhoven, gezien de artistieke, publieke, facilitaire en bedrijfsmatige
omstandigheden.

Publieksbereik en -ontwikkeling
PTE bereikt grofweg 260.000 bezoekers, verdeeld in zo’n 165.000 (voorstellingen) en 95.000
(verhuringen). Dit ligt bijna altijd op hetzelfde niveau, grote crises daargelaten. Het publiek is voor
70% afkomstig uit Eindhoven en voor 30% uit de regio. Bij een aantal internationale voorstellingen
(zoals La Fura dels Baus, Best of the Fest) komt er ook veel publiek van buiten de regio.
Het doel voor de komende periode is het publieksaantal uit te breiden, door
 In stand houden bestaande totale bezoek aan PTE: 260.000
 Uitbreiding door speciale projecten en voorstellingen: 5.000 - 10.000
 Nieuw publiek op andere locaties
o Pand P:
15.000 - 20.000
o GGzE:
2.500 – 5.000 (vanaf 2018)
In 2020 zou er dan sprake zijn van zo’n 282.500 – 295.000 bezoekers aan voorstellingen en activiteiten
van PTE.
Het publiek van PTE is gesegmenteerd naar persona’s: Willem (komt 5x of vaker). Daphne (2-4x) en
Isa (1x). Van deze bezoekers weten we heel veel. Het marketingbeleid en gastvrijheidbeleid is dan ook
afgestemd op ieder van deze drie persona’s. Hen vasthouden, verwennen en verleiden tot meer
bezoek en deelname is de voornaamste taak.
Daarnaast proberen we steeds meer de mensen in beeld te krijgen, die PTE (nog) niet bezoeken.
Via Pand P richten we ons op specifiek publiek voor jeugdtheater en jonge makers en leren we vooral
de amateurbezoeker en de buurtbewoner steeds beter kennen. Via de eerdergenoemde labs wordt
speciaal ingezoomd op doelgroepen als ‘alleengaanden’ en ‘expats/people with an international
mind’. In gesprekken en ontmoetingen met hen wordt afgestemd hoe we het beste hun
theaterbelevenis en –betekenis kunnen vormgeven.
In het marketingbeleid wordt naast het aanbieden van het programma en de wens om kaarten te
verkopen, nadrukkelijk ook het verhaal van PTE gedeeld over ‘sense of belonging’ (via traditionele en
nieuwe media). We willen de bezoekers die al komen, laten zien hoe we denken over en voelen bij de
stad. We willen inwoners van de stad via dat gevoel laten aansluiten bij activiteiten van PTE. We
merken dat mensen aanhaken op het thema en willen samen met hen (culturele) activiteiten opzetten.
De algemene bezettingsgraad van PTE is ruim 70% (grote zaal circa 75%, Philipszaal circa 55% en
Kameleon circa 80%). We rekenen er relatief weinig mee. Het percentage zegt alleen iets over het
aantal stoelen dat je hebt en het aantal waar iemand op zat. Het zegt niets over de kwalitatieve
overdracht of de mate van geraaktheid.
We willen kansen bieden aan mensen met een afstand tot de theatermarkt. Omdat ze niet (meer)
kunnen, ons en onze mogelijkheden niet goed genoeg kennen, ons minder waarderen, etc.
In het theater is een NetAndersWerken ruimte ingericht (samen met seats2meet), waar mensen
kunnen werken in de foyer (gratis koffie, wifi en contacten). Elke maand worden er expertmeetings
gehouden om mensen in contact met het theater en met elkaar te brengen.
Via de uitzendingen naar Vitalis kan publiek dat ons niet meer kan bezoeken toch nog van
voorstellingen genieten. Met behulp van de stichting Vier Het Leven worden bezoekers voor wie het
niet makkelijk is, begeleid in een bezoek aan het theater.
Via Pand P wordt de theaterliefhebber en buurtbewoner bereikt die in een andere sfeer van
voorstellingen wil genieten. Via het project ‘De Lange Tafel’ creëren we voor alleengaanden een extra
ontmoetingsplek in het theater.

Ondernemerschap
PTE is een NV met een Raad van Commissarissen. Als NV legt PTE jaarlijks in de Algemene
Vergadering van aandeelhouders, verantwoording af aan de enig aandeelhouder, de gemeente
Eindhoven. PTE hanteert de Governance Code Cultuur. De rol van commissarissen/toezichthouders
is de laatste jaren aan het verschuiven. Ook de rol van RvC van PTE zal in de komende meer naar een
balans gaan, waarbij we ons richten op de ‘four levers of control’ (Simons). Naast werkgever,
toezichthouder, klankbord en criticus heeft de RvC dan meer de rol als verbinder tussen instelling en
samenleving. In 2017 willen we starten met avonden waarop de RvC in gesprek gaat met
stakeholders over de rol van theater in de stad.
De organisatie van PTE werkt met 70 vaste medewerkers (45,9 FTE), zo’n 50 oproepkrachten en een
groeiende groep vrijwilligers. De organisatie werkt niet met afdelingen, maar met bloembladen. Deze
bloembladen hebben geen chef, maar een aanjager. Die persoon kan dus wisselen. Hierdoor houden
we een goede dynamiek in de organisatie en wordt datgene uitgevoerd waarvoor verlangen en idee is
en niet omdat er iemand de baas is. Leidend is de collectieve ambitie om van betekenis te zijn in de
raakbare samenleving.
PTE gaat uit van vertrouwen en gelooft in de creativiteit van de medewerkers. Als iedereen zijn beste
versie kan zijn dan ontstaat er een bloeiende onderneming. Het ziekteverzuim is laag te noemen. De
medewerkers maken goed gebruik van de ruime mogelijkheden voor opleiding, training en
ontwikkeling. Er is een prima, constructief overleg met de ondernemingsraad.
De ontwikkeling van de medewerkers veranderd steeds meer van functies naar rollen. Om de groei
en ontwikkeling van medewerkers te stimuleren en optimaal vorm te kunnen geven is het
functioneringsgesprek vervangen door een door PTE zelf ontwikkeld GroeiGesprekSpel. Voor dit
spel is inmiddels serieuze commerciële belangstelling.
Medewerkers ontwikkelen zich graag. Inmiddels is PTE de enige organisatie in Nederland met twee
afgestudeerde Chief Happiness Officers, die zich bij de Erasmus Universiteit lieten bijscholen over het
rendement van geluk. Twee andere medewerkers bekwaamden zich in een hoger niveau van de
Engelse taal, teneinde in onze media, in de contacten met de expats en bij de internationale
rondleidingen in PTE op een hoger niveau te kunnen converseren. En daarmee nog sneller een ‘sense
of belonging’ kunnen creëren.
De bedrijfsvoering is, zeker na het financiële dal in 2007, goed op orde. Al blijft er altijd ruimte voor
verbetering, vandaar de eerder beschreven evolutieroute. Met de bedrijfsvoering van de afgelopen
jaren is PTE in staat gebleken de (zich uitbreidende) artistieke ambities waar te maken en tegelijk een
gezonde financiële basis te bouwen. Onder normale omstandigheden voldoende voor continuïteit én
vernieuwing. PTE realiseert een cultiplier (culturele multiplier) van 2,9. Dat wil zeggen dat met elke €
1,00 gemeentelijke subsidie € 2,90 totale opbrengst wordt bereikt. We vinden dit, zeker landelijk
vergeleken, een fijn getal. Dit trackrecord maakt dat we er in de uiteindelijk aanvraag voor kiezen om
de gevraagde subsidie op peil te houden. Daarmee blijft PTE op sterkte en in staat tot die grotere
totaalopbrengst. De begroting zelf zetten we niet op nul, maar op een te verwachten plus. Zodanig
dat we uiterlijk in 2020 vanuit die plus € 400.000,= terugbetalen aan de stichting Cultuur Eindhoven.
Wij geloven dat deze doelstelling ons cultureel ondernemerschap meer zal prikkelen dan een
nulbegroting. Mocht onverhoopt de plus tegenvallen, dan garanderen wij de toegezegde € 400.000,=
en zullen dat uit eigen middelen halen.
Het innovatiefonds thinX maakt een groot aantal zaken mogelijk. Het fonds is financieel opgebouwd
uit sponsoring, donaties, giften, veilingopbrengsten en de eventuele overschotten van PTE, die we
van de aandeelhouder (gemeente Eindhoven) deels hiervoor mochten bestemmen .
We zijn hoopvol over een aantal ontwikkelingen op financieel gebied. In de eerste plaats denken wij
dat het overeind houden van een breed programma weer iets beter zal landen bij het publiek, dat de
crisis voorbij lijkt . Door de waaier aan culturele activiteiten zijn we steeds meer in beeld bij andere
fondsen en dat leidt tot een groeiende bijdrage van andere subsidies.

PTE heeft de Creative Impact Bond (naar analogie van de Social Impact Bond) in het leven geroepen.
Het gaat daarbij om het stimuleren van creativiteit door drie zaken te verbinden: een (jonge) maker +
een maatschappelijk thema + een geldschieter/donateur. Waar sponsoren niet meer snel in zijn voor
grote bedragen, zijn kleinere bedragen wel bespreekbaar voor allerhande bedrijven. Direct na de start
eind 2015 zijn vanuit de eerste CIB’s drie producties mede mogelijk gemaakt. We denken hier iets
interessants te pakken te hebben en rekenen op groei van CIB’s de komende jaren.
Door de coproductie met The Ruggeds en de verbinding van deze Eindhovense talenten aan een
gerenommeerde impresario is een extra inkomstenbron ontstaan. De voorstelling speelt in meer dan
20 theaters en een deel van de revenuen komt naar PTE.
Enkele medewerkers maken van restanten van banieren speciale Parktheatertassen. Dit is in meerdere
opzichten een duurzame tas. De opbrengst komt ten goede aan thinX.
De kostenkant hebben we de afgelopen jaren goed in de greep kunnen houden. Enige zorg zit er bij
de ontwikkelingen rond de huisvestingslasten. Tevens is het de vraag of we de afspraken met
artiesten en gezelschappen blijvend op dit niveau kunnen houden.
Aan het zijn van een culturele onderneming hangen de nodige, voor iedereen bekende risico’s. Als de
wereld stil valt, vallen ook wij een beetje stil. Echter, door het beleid consequent langs de Cultural
Scorecard te leggen en ons daar toe te verhouden, zijn we in staat gebleken om artistieke ambities,
culturele opdrachten en creatieve uitdagingen te matchen met mensen en middelen. We gaan er van
uit dat het onze kracht blijft om dat te kunnen blijven doen.
De veelheid aan experimenten zoals gezegd tot drie mogelijke uitkomsten:
- het is sterk genoeg om zelf verder te groeien, buiten PTE;
- het is interessant genoeg om binnen het reguliere aanbod van PTE een plek te krijgen;
- het verdwijnt en we hebben er veel van geleerd.
In dat licht zien we de periode 2017 – 2020 met veel zin, hoop en enthousiasme tegemoet. We nodigen
Eindhoven uit om deel te nemen.

