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BESTUURSVERSLAG 

I
n september bestond Theater Walhalla tien jaar 
en dat markeerde een periode waarin het theater 
bewezen heeft een welkome aanvulling te zijn op 
het theateraanbod in Rotterdam. Het was ook het 
jaar waarin de succesvolle start van Werkplaats 

Walhalla plaats vond, het nieuwe productiehuis van 
Theater Walhalla. Het bestuur spreekt zijn waardering 
uit voor de behaalde inhoudelijke en programmatische 
resultaten over 2018. Op artistiek niveau was de pro-
grammering net zoals in de afgelopen tien jaar breed, 
goed en creatief en waren de bezoekersreacties positief. 
Er zijn in 2018 in totaal 375 voorstellingen gerealiseerd, 
waarvan 92 op conto van Werkplaats Walhalla. In  
totaal zijn er 34.944 bezoekers op de voorstellingen  
afgekomen. Het gemiddelde bezettingspercentage 
kwam uit op 82.54%.

In dit tweede jaar van de cultuurplanperiode 2017-2020 
heeft Theater Walhalla in 2018 de positie als vaste cul-
turele waarde in het Rotterdamse veld van culturele 
instellingen verder geconsolideerd. Dat doet het op 
basis van de specifieke artistieke programmering en 
de keuze voor zowel beginnende als gevestigde thea-

termakers. Daarnaast manifesteert Walhalla zich nog 
steeds door haar rol als initiatiefnemer, deelnemer of 
ondersteuner van activiteiten, festivals en tal van mani-
festaties op Katendrecht. 

Naast de gemeentelijke subsidie slaagde Walhalla erin 
een aanzienlijke kring van sponsoren aan zich te (blij-
ven) binden, ook al staat dit constant onder druk. De 
Stichting Droom en Daad ondersteunde inhoudelijk 
en financieel het initiatief van de Werkplaats. Ook de 
gemeente Rotterdam maakte de start mogelijk, onder 
andere door als verhuurder i.s.m. Walhalla de ruimte 
in de oude gymzaal van de Tolhuisschool te renoveren, 
isoleren en geschikt te maken als theaterzaal. Hoewel 
de Werkplaats nog in ontwikkeling is, heeft die in het 
eerste jaar reeds een belangrijke bijdrage aan de ont-
wikkeling van jonge theatermakers in Rotterdam kun-
nen leveren. De Werkplaats werd in een aparte stich-
ting ondergebracht. Het bestuur van Theater Walhalla 
vormt ook het bestuur van de Werkplaats.

Samenwerking is voor Walhalla een vanzelfsprekend-
heid, niet alleen met de diverse (culturele) instellingen 
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in de onmiddellijke omgeving, maar ook met andere  
organisaties. Een voorbeeld is het Platform Katendrecht, 
waarin diverse projectontwikkelaars en de gemeente 
Rotterdam zitting hebben. Walhalla is interconnectief 
en was betrokken bij de oprichting van de BIZ (Bedrijven- 
investeringszone) Hart van Katendrecht en heeft zit-
ting in het bestuur. De planvorming rondom de entree 
van Katendrecht (het zogenaamde polsgebied) en de 
Rijnhaven wordt op deze manier goed gevolgd en waar 
mogelijk gevoed. Het besluit van de gemeente Rotter-
dam om de Fenixloods 2 over te doen aan de Stichting 
Droom & Daad die aldaar een landverhuizersmuseum 
gaat maken, zette een streep door de rekening van de 
planvorming voor een gewenste middenzaal (voor 350 
á 400 bezoekers). Dit streven naar een middenzaal blijft 
echter wel hoog op de agenda van zowel de directie als 
het bestuur van Walhalla staan. De herontwikkeling 
van de aangrenzende Fenixloods 1 wordt in de komen-
de jaren gevolgd door nieuwe bouwprojecten voor wo-
ningen, winkels, horeca en (culturele) instellingen. Dat 
had ook in 2018 gevolgen. Gedwongen door de overlast 
van bouwactiviteiten bleef de FC Walhalla, het café-res-
taurant van Kantine Walhalla, het gehele jaar gesloten. 

Na een professionaliseringsslag ontstond in 2018 een 
betere balans tussen activiteiten en organisatie. De 
wijzigingen in met name de personele bezetting en 
de bedrijfsvoering dragen bij aan het behoud van het 
positieve imago van Walhalla, alsmede de ontwikkelin-
gen rondom publieksbenadering en marketing en het 
kunnen leveren van een expliciete bijdrage aan talent- 
ontwikkeling. 

Het resultaat van Theater Walhalla over 2018 bedraagt 
€10.266. Dat bedrag werd toegevoegd aan de reserves. 
Het resultaat van de Werkplaats ad -/- €505 is ten laste 
van de reserves gebracht. In de balans van Theater Wal-
halla is een aantal bestemmingsfondsen opgenomen 
waarvan de standen t.o.v. 2017 zijn gemuteerd. Werk-
plaats Walhalla heeft nog geen reserves opgebouwd. 

De samenstelling van het bestuur onderging in 2018 
geen wijzigingen. Het rooster van aftreden wordt net 
als de samenstelling van het bestuur in dit verslag 
weergegeven en op de website bekend gemaakt. Het 
bestuur heeft in 2018 vijfmaal over zowel het Theater 
als de Werkplaats vergaderd. Het stelde de jaarstukken 
over 2017 en de begroting voor 2019 vast. Op basis van 
kwartaalrapportages werd de ontwikkeling in de loop 
van het jaar gevolgd om te zien of er bijgestuurd zou 
moeten worden. In december stelde de directie, samen 
met het bestuur, de nieuwe begroting voor het komen-
de jaar op. 

Walhalla volgt de landelijke governancecode cultuur, 
wetend dat het bestuur verantwoordelijk is voor het 
in acht nemen daarvan. Theater Walhalla geeft op zijn 
website informatie over de wijze waarop het de code 
toepast. Uit het overzicht van nevenfuncties van be-
stuursleden en directie blijkt dat geen sprake is van 
belangenverstrengelingen. Het bestuur hanteerde in 
2018 voor zowel het Theater als de Werkplaats het be-
stuursmodel omdat in het geval van Walhalla en zijn 
kleine organisatie behoefte bestaat aan een meewer-
kend bestuur. Vanuit het bestuur vond ondersteuning 
van het management plaats bij overleg met politiek en 
bestuur van Rotterdam, werving en selectie en de finan-
ciële bedrijfsvoering. Alle bestuursleden hebben overi-
gens, binnen hun portefeuille en aandachtsgebied,  
extra inspanningen geleverd.

Het bestuur bedankt de beide directeuren voor hun cre-
atieve en tomeloze inzet voor (nieuwe) initiatieven van 
Katendrecht en de stad. Dat geldt ook voor de medewer-
kers, dit jaar specifiek die van de Werkplaats.

Rotterdam, maart 2019 
Jos van der Vegt (voorzitter)
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1) TOELICHTING OP HET PRESTATIERASTER 
PROGRAMMERING

Voorstellingen in 2018 
Er zijn in 2018 totaal 375 voorstellingen gerealiseerd, 
waarvan 92 door Werkplaats Walhalla. In totaal zijn er 
34.944 bezoekers op de voorstellingen af gekomen. Het 
gemiddelde bezettingspercentage komt uit op 82.54%.   

Locatie Aantal
voorstellingen

Capaciteit 
zaal*

Uiteindelijke 
bezetting in %

Kantine Walhalla 155 130-172 83.13%

Theater Walhalla 120 72 89.17%

FC Walhalla 13 80-100 97.78%

Werkplaats Walhalla 44 100-130 77.42%

Externe locaties * 43 29-100 52.12%

*capaciteit van de zaal kan afwijken van standaard i.v.m. decoreisen

Specificatie kaartverkoop
De kaartverkoop blijft jaarlijks een stijgende lijn door-
maken. Ook dit jaar hebben we weer meer bezoekers 
aangetrokken dan in het voorgaande jaar. Hierbij een 
overzicht van de voorstellingen, gecategoriseerd op  
genre.

Voorstellingen per categorie 2018 Bezetting in %

Toneel 102 71.87%
Theaterconcert 70 77.71%
Kleinkunst 23 88.79%
Muziektheater 14 71.22%
Jeugd 57 81.9%
Cabaret 77 101.24%
Talkshow 12 96.31%
Theaterlezing 3 77.48%
Spoken word 3 103.85%
Variété 2 100.3%
Wetenschap 2 54.86%
Gastbespeling 10 59.2%

Festivals
In 2018 heeft Walhalla in totaal zes festivals (mede)ge-
organiseerd. Daar zijn nog eens 11350 bezoekers mee 
bereikt. Dit gaat om Geen Daden Maar Woorden Festi-
val, Welkom Thuis Straattheater Festival, Royal Roller 
Disco, Kid Dynamite Festival, Nacht van de Kaap en 
Walhalla’s Verjaardagsfeest.  

Toelichting programmering 
Theater en Kantine Walhalla zijn in termen van speel-
oppervlakte het meest geschikt voor cabaret, klein-
kunst en muziek. In die genres zit het grootste aandeel 
van de totale programmering. 

Muziek/theaterconcert
Vele theaterconcerten zijn de revue gepasseerd: jong 
beginnend talent zoals Helge Slikker, Jodymoon,  
Forever 27 (studenten van de Tilburgse Rockacademie) 
en de Bullhorn Sessions, maar ook oude rotten in het 
vak zoals Danny Vera, JW Roy en Fernando Lameirin-
has. Er was Nederlandstalige programmering, (inter-
nationale) Americana van Sam Baker, Otis Gibs, Dave 
McGraw & Mandy Fer en wereldmuziek van de Naza-
ten, Maria de Fatima, Casa Ibérica en Lilian Vieira. De 
zondagmiddagen met muziek zijn booming. Ook in de 
eigen series zoals Six String Sessions en Ocobar zijn de 
stoelen niet aan te slepen. 

Cabaret/Kleinkunst
Wat betreft cabaret en kleinkunst ging Walhalla in 2018 
door op de ingeslagen weg: try-outs van “grote” namen 
zoals Ali B, Theo Maassen en Lenette van Dongen, maar 
ook veel plek voor beginnend talent zoals Benjamin 
van der Velde, Thijs van de Meeberg, Anne Neuteboom 
en verder alles wat daartussen zit aan jaren ervaring en 
publieksbereik zoals Zoutmus, Eva Crutzen, Stephanie 
Louwrier, Karin Bruers en Katinka Polderman.

Toneel/Muziektheater
Ondanks de beperkingen van het speelvlak in beide 
zalen, programmeert Walhalla wel toneel, met als ken-
merk dat het laagdrempelig maar van hoge artistieke 
kwaliteit is. Ons toneel moet communiceren met pu-
bliek en (mede daardoor) toegankelijk zijn. In 2018 had-
den we de terugkerende Theatertroep, Golden Palace, 
Firma Mes, Ausdauer, Helmert Woudenberg, Gouwe 
Pinda’s, Bodil de la Parra, TG Echo, Bellevue Producties 
en vele anderen. Met de komst van Werkplaats Wal-
halla is er letterlijk meer plek voor meer toneelmatige 
voorstellingen, maar ontstaat er als vanzelf ook in de 
reguliere programmering meer aandacht voor begin-
nende toneelmatige theatermakers. In 2018 waren dat 
o.a. Die Hele Ding, Simon Heijmans, Kompagnie Kis-
temaker, Kassett, Ausdauer, Boesjans, Nieuw Utrechts 
Toneel, Kat op het Spek/Peergroup en TG Tiefschnee. In 
2018 kan Walhalla voor deze voorstellingen aanspraak 
maken op de SKIP-regeling (Subsidie Kleinschalige en 
Incidentele Programmering) van het Fonds Podium-
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kunsten. Het toegekende bedrag voor 2018 is € 16.500,- 
en dat is voor toneelvoorstellingen en jeugdvoorstellin-
gen 8+ (zie volgende alinea).

Nieuw 
Vanaf dag 1 heeft Theater Walhalla op zondagochten-
den jeugdvoorstellingen geprogrammeerd, die immer 
een succes waren, maar in doelgroepleeftijd bleven ste-
ken bij 6+. We zagen de ouders van het eerste uur met 
hun kinderen niet meer terug en hebben daarom een 
serie jeugdvoorstellingen geprogrammeerd voor 8- tot 
en met 12-jarigen, dit jaar op de vroege avond (aanvang 
19.30 uur). Zoals de zondagochtendvoorstellingen voor-
afgegaan werden door een gezamenlijk ontbijt, is er 
ook bij de 8+serie een koppeling met Walhallahoreca 
door het van meet af aan succesvolle: “het lievelings-
eten van…”. Hierbij kookt en serveert een 8-plusser zijn 
of haar lievelingseten. Makers als Harro van Lien, Son-
nevanck en Gusta Geleijnse zijn geprogrammeerd in de 
serie 8+. Deze voorstellingen komen ook in aanmerking 
voor compensatie uit de eerdergenoemde SKIP-regeling 
van het Fonds Podiumkunsten.

Ook nieuw m.b.t. de muziekprogrammering was de  
samenwerking met Stichting Live At Rotown, die in 
Kantine Walhalla (internationale) popacts program-
meerde, zoals Broeder Dieleman en Adam Barnes.  
Rotown bekijkt voor zijn programmering per act wat de 
beste locatie is en vond in Kantine Walhalla het perfec-
te podium voor relatief kleinschalige acts, die aandacht 
en intimiteit behoeven. Walhalla werkt graag samen 
met Rotown en draagt er als nieuwe locatie ook aan 
bij dat bepaalde acts niet langer aan Rotterdam voor-
bijgaan. Ook met de Operadagen Rotterdam is een her-
nieuwde samenwerking aangegaan, wat in 2018 leidde 
tot een ‘opera’concert met de titel Mujeres Argentinas.

Wat goed was, bleef
Nieuw talent op het gebied van cabaret in kleinkunst 
vond ook in 2018 een plek in Walhalla. Denk hierbij aan 
festivaldeelnemers van Cameretten, Leids Cabaret Fes-
tival, Amsterdams Kleinkunstfestival, Fringe Festival, 
Groninger Studenten Cabaret en als frisse nieuwkomer 
Het Café Theater Festival, waarvan de twee winnaars 
(dans en kleinkunst) hun voorstelling presenteerden in 
FC Walhalla. The Stand Up Club bleef het maandelijks 
podium voor de eerste stappen van stand-up comedi-
ans en natuurlijk was er Het Nieuwe Lied, waarin de 
beste kleinkunstenaars hun nieuwe werk uitproberen. 
Verder in 2018:
Oude rotten in het vak, zoals Theo Nijland (kleinkunst), 
De Tunes (kleinkunst), Theo Maassen (cabaret) Helmert 
Woudenberg (toneel) en Bram v/d Vlugt (toneel).  
Ontbijtvoorstellingen, elke twee weken op zondagoch-

tend, voorafgegaan door een ontbijt voor het hele ge-
zin. Walhalla programmeert een jeugdvoorstelling in 
de leeftijdscategorieën 2+, 3+, 4+ of 6+. Speciale vermel-
ding verdient de unieke Walhallaproductie Sinterklaas-
voorstellingen, die in één weekend zes keer uitverkoch-
ten.  
Vrijdagmatinee: elke tweede vrijdagmiddag vindt een 
voorstelling plaats om 14.00 uur. Van der Vlugt en Co 
met Vasalis, Altijd Vandaag (Toneel), De Tunes (cabaret/
kleinkunst), De Grote Harry Bannink Podcast Show On 
Tour (Kleinkunst) , Zijlstra en Tjitske Janssen (muziek 
en poëzie), Mathilde Santing (muziek) en Gerhard en 
Faber (verhalen en muziek).
Rotavond is een maandelijkse avond met Jan Rot waar-
in hij zijn omvangrijke oeuvre bespreekt en speelt.
Zondagseries: Ocobar en Six String Sessions o.l.v. Joris 
Lutz.
De Uitdaging is een serie van drie prachtige concerten 
o.l.v. Thijs Borsten, waarin verschillende genres elkaar 
ontmoeten, zoals Sarah Jane & Shishani Vranckx en 
Kim Hoorweg & Nawras Altaky.
Holland-Americana: in samenwerking met Lucky Dice 
Management werd er eens per maand een buitenlandse 
artiest geboekt.

WERKPLAATS WALHALLA

Inleiding
Theater Walhalla startte in 2018 een eigen productie-
huis onder de naam Werkplaats Walhalla. Het is geves-
tigd in een oude gymzaal in de Tolhuisstraat vlak bij 
Theater Walhalla en is ingericht als volwaardige repe-
titieruimte en theaterzaal. Aanleiding voor de oprich-
ting van de Werkplaats was groeiende vraag van ma-
kers om ondersteuning op productioneel, financieel 
en facilitair gebied, en de vraag naar een fysieke plek 
voor verdere ontwikkeling. Walhalla steunde deze ta-
lentvolle makers tot nu toe zo goed als het kon, maar 
kampte met beperkte capaciteit. Met de komst van 
Werkplaats Walhalla kan de organisatie zich volledig 
op deze taak storten. Werkplaats Walhalla heeft in zijn 
korte bestaansperiode met een viertal producties al be-
wezen aanvullend te zijn op de (Rotterdamse) culturele 
infrastructuur en is de schakel in de keten tussen talent 
en professioneel vakmanschap. De Werkplaats is gekop-
peld aan Theater Walhalla, maar is wel een eigen stich-
ting met een eigen ANBI-status, die de eigen werving 
verzorgt. De organisatorische kern van Werkplaats Wal-
halla wordt gevormd door zakelijk leider Inge Kruithof, 
programmeur Floor Nicolas en de directie van Theater 
Walhalla bestaande uit Harry-Jan Bus en Rachel van 
Olm. Daarnaast werken we met een flexibele schil van 
theatertechnici en vrijwilligers. De Werkplaats wordt 
voor minimaal drie jaar financieel ondersteund door 
de Stichting Droom & Daad, waarmee een prestatiecon-
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tract is afgesloten voor minimaal vier producties per 
jaar. Het is de opzet om vanaf 2021 opgenomen te wor-
den in het Cultuurplan van de Gemeente Rotterdam.

De missie van Werkplaats Walhalla is het exploiteren 
van een productiehuis voor professionele talentont-
wikkeling dat publiek, artiesten en de stad Rotterdam 
aan zich weet te binden met authentiek en persoonlijk 
kwaliteitstheater. De Werkplaats wil een plek zijn voor 
talentontwikkeling en experiment, waar jonge makers 
ervaring op kunnen doen en waar meer gevestigde 
vernieuwende makers met hun ambacht, creativiteit, 
energie en passie het theaterveld versterken en zichzelf 
verder ontwikkelen. De Werkplaats begeleidt en onder-
steunt hen op een manier die nieuwe ideeën en dyna-
miek omzet in producties. Vervolgens wordt de verbin-
ding met publiek en de stad gelegd door voorstellingen, 
waarmee de werkwijze van de werkplaats aansluit op 
de in het startdocument van de VVP genoemde keten 
productie–presentatie–publiek op lokaal, regionaal en 
nationaal niveau.

Gerealiseerde Werkplaats  
Walhalla-producties 2018

The Kid Dynamite Story 
The Kid Dynamite Story was een Rotterdamse muziek-
theatervoorstelling voor kinderen in de leeftijd 8-12 
jaar, in samenwerking met Verhalenhuis Belvedère. De 
voorstelling trok een parallel trok tussen de belevings-
wereld van kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog 
en de belevingswereld van kinderen vandaag de dag. 
De voorstelling ging niet zozeer over het Rotterdam-
se bombardement en de gevolgen daarvan, maar over  
racisme, fascisme en verzet tijdens de Duitse bezetting. 
De voorstelling was gebaseerd op de Surinaamse musi-
cus en tenorsaxofonist Kid Dynamite (1911–1963), die 
een markante rol speelde in de rijke geschiedenis van 
de onverzettelijke jazzscene in bezet Rotterdam. 
Ruim 2700 basisschoolleerlingen bezochten The Kid 
Dynamite Story en daarnaast werden 828 kaarten ver-
kocht in de vrije verkoop.

Werkplaats Walhalla Pitch
Direct na de start van Werkplaats Walhalla werd De 
Pitch in het leven geroepen, om in contact te komen 
met ondernemende jonge makers met een plan voor 
een avondvullende professionele voorstelling. Zo wil-
len we een eigenzinnig theateraanbod ontwikkelen 
en ondersteunen, dat goed past bij Theater Walhalla. 
Werkplaats Walhalla wil juist die makers ondersteu-
nen die zichzelf al voor een groot deel kunnen dragen. 
Een tweede stap, zo te zeggen. Het aanbod waarmee 
Werkplaats Walhalla zich tussen de Rotterdamse pro-
ductiehuizen onderscheidt, kenmerkt zich door een 
zekere luchtigheid in presentatie en toegankelijke 
communicatie met het publiek. De oproep voor de 
Werkplaats Walhalla Pitch leverde 76 reacties op, van 
amateurs met een klein idee tot aan professionals die 
voor hun reeds gemaakte voorstelling een speelplaats 
zochten. Er zat een flink aantal bijzondere en kansrijke 
initiatieven tussen. Er werden zes makers uitgenodigd 
voor de Werkplaats Walhalla Pitchavond op 18 septem-
ber. Met de winnaar wordt in 2019 een professionele 
voorstelling gemaakt.  

Echt Waar?!?
‘Echt Waar?!?’ was een locatievoorstelling in het kader 
van 50 jaar Fabeltjeskrant, gemaakt door Sjaak Hartog 
en Gerard Olthaar. Bezoekers gingen met de bus op 
theatertour van de tentoonstelling Fabeltjesland naar 
Vreewijk, de bakermat van de Fabeltjeskrant. Hartog en  
Olthaar, twee Rotterdamse makers, hadden de knowhow 
om de theatrale tour op te zetten en uit te werken en 
daarbij te werken met techniekstagiaires van de MBO 
Theaterschool. Voor deze productie ging Werkplaats 
Walhalla tevens een bijzondere samenwerking aan met 
de opleiding Podium- en Evenemententechniek van De 
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MBO Theaterschool voor de realisatie van een soundscape  
bij de voorstelling. Echt Waar?!? genereerde veel aan-
dacht in de pers. Bijna iedere speeldag ging er een 
journalist, vlogger of radiomaker mee op pad. Over het 
algemeen werd de voorstelling bezocht door theater- 
bezoekers die op de ‘theatertijdstippen’ de voorstellin-
gen wilden bijwonen: ’s middags en dan met name in 
het weekend.

F*KE IT
F*KE IT was de kerstvoorstelling van theatergroep De 
Gestampte Meisjes, met als thema: “Wat is echt in de 
wereld van social media, en hoe verhoud je je tot de op-
gepimpte opgewektheid van de profielen van iedereen 
om je heen?” De voorstelling speelde in december 2018 
14 keer en was alle keren geheel uitverkocht. Bijdragen 
waren er van de Stichting Bevordering van Volkskracht 
en het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland. Ook 
was er een sponsoravond voor de financiering van de 
voorstelling.  

VERS
Walhalla programmeerde tot 2018 de zogenaamde Poe-
try Slams in samenwerking met House of Poets. Toen 
die samenwerking tot een eind kwam, ging de deur 
open voor een nieuwe samenwerking met de succesvol-
le Rotterdamse dichter Chris Blok, die het programma 
VERS introduceerde in FC Walhalla. Tijdens een vega-
nistisch diner met VERS eten, presenteren per gang 
verschillende artiesten hun ‘VERS’, in de breedste zin 
van het woord. VERS was vanaf de eerste aflevering uit-
verkocht en trok een interessante mix van vast Walhal-
la-publiek en veel nieuwe jonge gezichten met uiteen-
lopende culturele achtergronden.

Talkshow Gelül
In navolging van de succesvolle productie Feyenoord 
De Opera (een samenwerking tussen professionals en 
Feyenoordsupporters) is Theater Walhalla voornemens 
om in de toekomsteen vervolg te produceren met twee 
nieuwe delen: De Toekomst en Het Verleden. In aanloop 
hier naartoe is in 2018 de Talkshow Gelül bedacht, om 
de gevoelens van supporters te inventariseren, de ver-
halen te verzamelen en kennis te maken met suppor-
tersgroepen waarvan je niet wist dat ze bestonden. De 
talkshow vindt plaats op maandagavond en valt samen 
met de verschijning van de nieuwe Hand In Hand, het 
blad van Feyenoordsupportersvereniging en samen-
werkingspartner De Feijenoorder. De maandelijkse 
talkshow in Kantine Walhalla startte op maandag 17 
september en bleek al direct vanaf de eerste editie een 
spraakmakende avond, gepresenteerd door voormalig 
SP-voorman, plaatsvervangend burgemeester in Heer-
len en diehard Feyenoordsupporter Emile Roemer. 
Andere medewerkers waren actrice en Feyenoord- 
persoonlijkheid Gerda Lems, woordkunstenaar Chris 
Bok, schrijver Jan Oudenaarden, acteur Martin van 
Waardenberg en oud-burgemeester Ivo Opstelten. De 
eerste drie afleveringen van de praatshow waren een 
goede spreekbuis voor de supporters, die afgewisseld 
met beroemdheden en stervoetballers zelf aan het 
woord kwamen. De talkshows hebben telkens een  
ander onderwerp, zoals sfeer, muziek en diversiteit.

Door Werkplaats Walhalla overgenomen  
producties 2018

Tussen Kunst & Kids
Tussen Kunst en Kids is een maandelijkse zondag-
middagserie voor en over kinderen en kunstbeleving. 
Deze gratis toegankelijke talkshow voor bovenbouwers 
bestond al langer en werd in 2018 geproduceerd door 
Werkplaats Walhalla. Presentator Joris Lutz presenteert 
samen met kinderen van de basisscholen in de buurt. 
Hierdoor komt hun achterban mee. Dat betekent heel 
veel kinderen en families in de zaal, die normaliter 
niet de weg naar het theater vinden. De talkshow is een 
succes, de zaal zit iedere aflevering vol. In 2019 zullen 
naast de talkshow meer voorstellingen voor deze leef-
tijdsgroep geprogrammeerd worden, vanuit de overtui-
ging dat Walhalla met name met deze groep een match 
heeft die het begin betekent van een nieuwe generatie 
cultureel geïnteresseerden. 
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Coproducties Werkplaats Walhalla  
en intensieve samenwerking

Ausdauer Muziektheater – De Eeuw van Ariane
Ausdauer Muziektheater is een collectief van makers 
dat de productie De Eeuw van Ariane realiseerde met 
de productionele ondersteuning van Werkplaats Wal-
halla voor vergunningen, financiën en publiciteit. Er 
werden drie voorstellingen gespeeld op de kade voor 
Kantine Walhalla.

Kompagnie Kistemaker – Missie Márquez 7, 8 en 9
Deze theatergroep streek een maand lang neer in 
Werkplaats Walhalla en kon er werken aan het thea-
trale drieluik Missie Márquez 7, 8 en 9. Deze drie uur 
durende theatervoorstelling werd gepresenteerd op het 
Oerol Festival. De maand werken werd afgesloten met 
een allereerste try-out van de voorstelling, die voor het 
gezelschap van grote waarde bleek in aanloop naar de 
première op locatie. 

Muziek Theater Groep Nieuw Niks – Barst, extra  
opbrengst Oproep Pitchavond
MTG Nieuw Niks bestaat uit Rotterdamse muzikanten 
Arend Niks, Mick Pauwe en actrice Roos Drenth, die al 
enkele jaren in verschillende samenstellingen voorstel-
lingen produceren. Hun plan ‘Barst’, dat zij pitchten bij 
de Werkplaats, was zo af en zo rijk aan potentie dat we 
direct contact hebben opgenomen om de voorstelling 
met hun eigen stichting in (co-)productie te nemen. De 
vraag van Nieuw Niks was organisatorisch van aard: on-
dersteuning bij fondswerving, publiciteit en verkoop.   

Werkplaats Walhalla als presentatieplek  
voor jonge en succesvolle makers

Jonge succesvolle makers zoeken naar presentatie-
plekken, ruimte om te repeteren en hun voorstelling 
te monteren. Hiervoor hanteerde de werkplaats een 
vriendschappelijk cultureel tarief. Zodra het kon werd 
de werkplaats gebruikt door enkele bijzondere makers:

December 2017 – Alex Klaassen gaf de allereerste try-
outs van de voorstelling Showponies, alvorens met de 
officiële try-outs van start te gaan.

Januari 2018 – Ali B. gaf de allereerste try-outs van de 
voorstelling Koorts, alvorens met de officiële try-outs 
van start te gaan.

Human 2.0, de Rotterdamse band bestaande uit Eric 
Magnée, Robin Koops, Willem de Booij en Robin Eg-
gers is vooral bekend van de Smartphone Orchestra. 
Met hun nieuwe album Colour Thinking wilden zij in 
samenwerking met celliste Maya Fridman een theatra-

le première neerzeten in Theater Rotterdam, locatie 
Schouwburg. Montage van de presentatie was op die 
plaats niet mogelijk, maar kon in twee dagen gebruik 
van de Werkplaats wél worden gerealiseerd.

Zangeres Joia, die zich met haar band presenteerde op 
Walhalla’s Preview Show, maakte drie dagen gebruik 
van de werkplaats voor haar voorstelling.

Cabaretduo Joosen en De Jager huurde de werkplaats 
voor een week tegen een schappelijk tarief, om hun 
nieuwe voorstelling af te monteren en ermee te try- 
outen.

Stageplaatsen Werkplaats Walhalla
Werkplaats Walhalla bood stageplaatsen voor studen-
ten van de opleiding Artiest van De MBO Theaterschool 
bij de voorstelling The Kid Dynamite Story en voor  
studenten van de opleiding Podium- en Evenementen-
techniek bij de locatievoorstelling Echt Waar?!?

Werkplaats Walhalla netwerken
 − MBO Theaterschool – stageplaatsen, presentatie 

voorstellingen, realisatie eindexamenvoorstelling in 
de werkplaats (realisatie in juni 2019)

 − Codarts Muziektheater – presentatie theatrale con-
certen in de werkplaats (realisatie in februari 2019)

 − Basisschool De Globetrotter. Kerstviering Globetrot-
ter in december 2018

 − Kinder Kunst Kalender. Regelmatig overleg met 
scholen en partijen die zich richten op het culture-
le aanbod voor kinderen op Katendrecht (realisatie 
vanaf augustus 2018)

 − Rotterdamse theaterproductiehuizen. Met elkaar 
afstemmen van het landschap voor productiehui-
zen in Rotterdam, om jonge makers zo goed moge-
lijk door te verwijzen, en te behouden voor de stad 
(realisatie vanaf juni 2018; dit overleg verloopt vrij 
moeizaam)

 − Productiehuizen op Zuid, onder aanvoering van 
de Gemeente Rotterdam. Aanloop naar beleid 
voor de regio Rotterdam op het gebied van theater  
(éénmalig)
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2) TOELICHTING OP DE JAARREKENING 
EIGEN INKOMSTEN

Sponsoring
De sponsorinkomsten van Walhalla zijn teruggelopen 
omdat hoofdsponsor woningcorporatie Woonstad en 
de Rabobank zijn gestopt. Dientengevolge nemen de 
sponsorinkomsten met € 35.000 af. Het was vooraf be-
kend dat Woonstad vanwege de nieuwe woonwet vanaf 
2018 niet meer financieel mocht bijdragen aan maat-
schappelijke en culturele projecten/instellingen. De di-
rectie heeft hierop geanticipeerd door in te zetten op 
het werven van nieuwe leden voor Club Walhalla, het 
zoeken van nieuwe subsponsors en het terugdringen 
van de kosten voor sponsoring, waardoor per saldo de 
netto-opbrengst ongeveer gelijk bleef. 

Club Walhalla 
Het is gelukt om meer vrienden te werven voor Club 
Walhalla. De directie is ook dit jaar weer erkentelijk 
voor de inspanning daartoe van haar Raad van Advies, 
o.l.v. de heer Dick van Well. Tweemaal werden de leden 
en de vijf hoofdsponsors voor een grote bijeenkomst 
uitgenodigd. In april 2017 werd hiertoe een zogenaam-
de theatrale camping georganiseerd met in de Kantine 
korte voorstellingen van groepen die in het nieuwe the-
aterseizoen te zien zijn in Walhalla. Dit format werd 
zeer gewaardeerd door de leden.

Suikerooms en -tantes
Onder het publiek bleven zich steeds nieuwe donateurs 
aanmelden als Suikeroom en Suikertante. De dona-
teurs werden getrakteerd op diverse leuke avonden, 
waaronder de bekende preview-revue die twee keer per 
jaar wordt gehouden. Op deze avonden zijn er zes kor-
te stukjes te zien van voorstellingen die in het nieuwe 
seizoen in Walhalla staan en waarop het publiek zich 
vooraf kan inschrijven. 

Fondsen
Walhalla kon zoals eerder in dit verslag al wordt ge-
meld beschikken over de Subsidie Kleinschalige en 
Incidentele Programmering (SKIP) van het Fonds Podi-
umkunsten. De subsidie heeft als doel een gevarieerd 
podiumkunstenaanbod in Nederland te bevorderen en 
stelt de kunst van het programmeren centraal. Theater 
Walhalla ontving de subsidie op basis van de kwaliteit 
van haar bedrijfsvoering, programmering en publieks-
visie. De regeling kwam ten goede aan de programme-
ring van zowel gesubsidieerd aanbod, als aanbod dat 
weinig overheidsmiddelen voor productie ontvangt. 

Door de financiële risico’s te verkleinen werd het voor 
Theater Walhalla aantrekkelijker om bepaalde hoog-
waardige voorstellingen en concerten te programme-
ren. 

Fair Practice Code
In 2018 heeft Theater Walhalla onderzocht of het zich 
adequaat aan cao’s en honorariumrichtlijnen houdt. 
Dat bleek grotendeels het geval en waar nodig zijn 
salarissen aangepast. Ook de betaling aan (freelance)
medewerkers bleek marktconform. Walhalla werkt 
met eerlijke auteursrechtvergoedingen op basis van de 
auteurswet en andere auteursrechtorganisaties zoals 
Buma/Stemra. Theater Walhalla werkt veel met vrijwil-
ligers en stagiairs. Voor de vrijwilligers is er een heldere 
omschrijving opgesteld voor de diverse functies met 
daaraan gekoppeld het beleid voor onkostenvergoedin-
gen. Inzake stageplaatsen heeft Walhalla het beleid dat 
een stage vanuit de organisatie een goede begeleiding 
vereist en daarom is het aantal plaatsen afgestemd op 
de mogelijkheden om die begeleiding optimaal te laten 
plaatsvinden. Ook is er voor stagiaires een passende on-
kostenvergoeding opgenomen.

Pensioenen
In 2018 is het bestuur gestart met een verkenning naar 
de (financiële) haalbaarheid voor een pensioenplan 
voor de medewerkers van Theater Walhalla, mede 
met het vooruitzicht op het aankomende Cultuurplan 
waarin naar verwachting goed werkgeverschap en fair 
practice belangrijke speerpunten zijn. Het stellige voor-
nemen is uitgesproken om een pensioenregeling daad-
werkelijk te implementeren.  

Code Culturele Diversiteit  
(Publiek, Programmering, Personeel en Partners)
Theater Walhalla onderschrijft de Code Culturele  
Diversiteit door cultuur voor iedereen toegankelijk te 
maken. Walhalla doet het goed als het aankomt op  
diversiteit bij drie van de vier P’s; programma, publiek 
en partners. Het vernieuwende programma-aanbod en 
de laagdrempelige sfeer geven Theater Walhalla een 
uniek profiel en dragen bij aan de aanboddiversiteit in 
Rotterdam. Het programma-aanbod heeft een directe 
weerslag op de diversiteit in de publieksstromen, zo 
blijkt uit het Mosaic-rapport 2018 (zie p.16).
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RESULTAAT
In het jaar 2018 heeft Stichting Theater op Katendrecht 
een positief resultaat geboekt van € 10.266, hoewel 
blijkens de begroting werd gestreefd naar een volledig 
evenwicht. Als oorzaken van het positieve resultaat 
kunnen worden genoemd: 

 − Een subsidiebijdrage van de gemeente Rotterdam 
die in 2018 € 6.000 hoger was dan in 2017;

 − Een hogere marge bij de verhuringen; Een hogere 
marge op de voorstellingen, omdat er meer toe-
schouwers waren en de kaartprijzen iets waren ver-
hoogd;

 − Lagere activiteitenlasten zowel voor personeel als 
voor de voorstellingskosten.

De marge op de horeca rond de voorstellingen is  
teruggelopen. Oorzaak hiervan waren hoge kosten 
i.v.m. ziekte en arbeidsongeschiktheid van het bar-
hoofd, waardoor er extra personeel ingehuurd moest 
worden. Ook spelen groepen en artiesten steeds vaker 
zonder pauze, waardoor de bruto-omzet terugliep en 
personeel toch hetzelfde aantal uren maakte. 
Het bestuur heeft besloten een bedrag van € 100.232 
toe te voegen aan het bestemmingsfonds Tribune. Deze 
bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van de 
toekomstige investering in een nieuwe tribune in Kan-
tine Walhalla. In 2018 heeft er een crowdfundingactie 
plaatsgevonden waarbij de ontvangen bedragen aan 
deze reserve zijn gedoteerd. Het in 2018 gerealiseerde 
positieve resultaat ad € 10.266 wordt toegevoegd aan 
het eigen vermogen (overige reserves). 

3) TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA’S
LEVENDIGE BINNENSTAD

Vrijdagmiddagmatinee  
Theater Walhalla is in 2018 doorgegaan met vrijdag-
middagvoorstellingen omdat het programma – inhou-
delijk en in termen van publieksopkomst – een succes 
was. De populaire naastgelegen Fenix Food Factory 
waar het publiek vooraf kan lunchen heeft aan de stabi-
lisatie van het succes bijgedragen. Er wordt in meer the-
aters in het land gewerkt met doordeweekse matinees. 
Die richten zich vaak op ouderen. Walhalla doet dat 
niet; het is geen doelgroepprogrammering. Er wordt 
geprogrammeerd vanuit de inhoud, op aantrekkelijke, 
relatief korte toneel- en kleinkunstvoorstellingen.

Festivals  
Theater Walhalla is initiatiefnemer van diverse “Kaap-
se” festivals die de binnenstad en specifiek het nieuwe 
culturele cluster Wilhelminapier/Katendrecht verrij-
ken. Directeur Harry-Jan Bus is lid van het bestuur van 
het Kid Dynamite Jazz Festival. Samen met artistiek di-
recteur Rachèl van Olm en programmeur Floor Nicolas 
was hij tevens lid van het artistieke team van De Nacht 
van de Kaap, het Welkom Thuis Straattheaterfestival, 
de Royal Roller Disco op Koningsdag en was Walhalla 
partner van Pop op de Kaap (i.s.m. Codarts Rotterdam) 

en het Geen Daden maar Woorden Festival. In 2018 
heeft Walhalla op deze wijze in totaal zeven festivals 
(mede)georganiseerd. Daar zijn totaal nog eens 11350 
bezoekers mee bereikt inclusief Walhalla’s Verjaardags-
feest op zaterdag 15 en zondag 16 september, in het ka-
der van 10 jaar Theater Walhalla.
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4) ONDERNEMERSCHAP EN  
TOELICHTING OP BEDRIJFSVOERING 

SPONSORING
In 2018 heeft Theater Walhalla gewerkt aan het verkrij-
gen van nieuwe subsponsors en dat is gelukt door ont-
wikkelaar BPD (het voormalige Bouwfonds) in te lijven 
als subsponsor.

SAMENWERKING
Theater Walhalla is lid van het Platform Katendrecht. 
Daarin zitten de ontwikkelaars die actief zijn op Ka-
tendrecht, Stichting Droom & Daad, de SS Rotterdam 
en de Gemeente Rotterdam. Het platform heeft als doel 
om betrokken te zijn bij de nieuwe ontwikkelingen 
in het zogenaamde polsgebied – de entree van Katen- 
drecht – en de Rijnhaven. Met name de plannen voor 
de ontwikkeling in de Rijnhaven, waarbij een deel van 
de haven gedempt wordt ten behoeve van nieuwbouw, 
is een volgend hoofdstuk in de ontwikkeling van Katen- 
drecht en de Wilhelmapier. Die zal haar eigen dyna-
miek kennen, maar de verbinding en wisselwerking 
met het hart van Katendrecht (en de rest van het rond-
je Rijnhaven) zal een grote rol spelen bij de beleving 
van de bewoners, ondernemers en bezoekers. Ook op 
andere delen van Katendrecht staan er nog bijzonde-
re ontwikkelingen op de rol zoals het door Heijmans 
te ontwikkelen Havenkwartier. Optimaal is dat al deze 
nieuwe ontwikkelingen iets toevoegen aan de Kaap (zo-
wel in aanbod, netwerk als publiek) en tegelijk voort-
bouwen op de kracht die er al is. Walhalla wil hier, door 
samen te werken, een rol in spelen.

BIZ HART VAN KATENDRECHT
Theater Walhalla heeft zich in 2018 actief ingezet voor 
de oprichting van de zogenaamde Bedrijven Investe-
ringszone (BIZ) Hart van Katendrecht. Directeur Harry- 
Jan Bus heeft zitting genomen in het bestuur hiervan. 
In Bedrijveninvesteringszones bundelen ondernemers 
hun krachten om de economische waarde van hun ge-
bied en daarmee van hun bedrijven te versterken. Het 
gebied omvat het Deliplein plus de naastgelegen Fenix1 
en Fenix 2 loods. Het bestuur heeft in samenwerking 
met de leden van de BIZ vier doelen vastgesteld: 

1. De samenwerking tussen de ondernemers in het ge-
bied en met die op de Wilhelminapier intensiveren.

2. Meer grip/invloed krijgen op/bij verdere ontwikke-
lingen in het gebied.

3. Het Deliplein en de directe omgeving aantrekkelijk, 
onderscheidend en herkenbaar profileren en positi-
oneren bij relevante doelgroepen.

4. Het bevorderen van extra bij het karakter van de 
buurt en de verwachtingen van de bezoekers passen-
de levendigheid en bedrijvigheid in het gebied.

HORECA
Sinds januari 2018 is er een bedrijfsleider aangesteld 
die zich vooral richt op de horecatak. Ondanks dat 
er flink aandacht is besteed aan de personeelsuren in 
2018, blijft de marge van de horeca relatief klein, om-
dat de kosten van het personeel zwaar drukken op het 
resultaat. Per voorstelling verschilt het flink of er veel 
publiek nablijft. Daarbij speelt nog mee of het doorde-
weeks is of een weekend en is het direct merkbaar als 
er geen pauze in de voorstelling zit. In de loop van 2018 
zijn we begonnen met maaltijden rondom voorstellin-
gen. Zo is er iedere zondag na de matinee de mogelijk-
heid om te dineren. Ook verzorgt Walhalla lunches 
voorafgaande een matineevoorstelling doordeweeks: 
ontbijtjes op zondag als er een kindervoorstelling is 
en koken met een 8-jarige voorafgaande aan een 8+ 
voorstelling. Aangezien dat concept bijdraagt aan de 
levendigheid in het foyer-café en het kostendekkend 
en soms zelfs winstgevend is, zal dat concept mogelijk 
uitgebreid worden. Ook zijn er in 2018 plannen ontwik-
keld om de publieksstroom door het foyer-café te laten 
lopen. Dit zal uitgewerkt worden in 2019. Wellicht dat 
daarmee de horeca-omzet mogelijk wordt verhoogd. 
Ook plannen om hapjes aan te bieden zodat de borrel 
na afloop aantrekkelijker wordt, zullen in de loop van 
2019 vorm krijgen.

VRIJWILLIGERS
In 2018 heeft Theater Walhalla weer gewerkt met kas-
savrijwilligers, een team van 15 mensen die de kassa 
bemannen bij voorstellingsavonden. In 2018 is er één 
vrijwilliger gestopt en direct weer vervangen. In 2018 
is er een tweede vrijwilliger gevonden die ons helpt bij 
hand- en spandiensten in en om de gebouwen. Ook is 
er een vrijwilliger gevonden die onze techniek onder-
steunt. Vrijwilligers krijgen hun parkeer- en reiskosten 
vergoed. Dit jaar hebben weer vier vrijwilligers hun 
BHV-herhaalcursus met succes gevolgd. Hierdoor zijn 
zij bevoegd om een stafdienst draaien.
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STAGIAIRES 
In 2018 heeft Theater Walhalla ondersteuning gekregen 
van meerdere stagiaires. Het kantoor kreeg ondersteu-
ning van één stagiaire van de opleiding Marketing, Com-
municatie & Events van het Zadkine (voorheen Wen-
tink Event Academy) en één student van de opleiding  

Mediamanagement van het Grafisch Lyceum Rotter-
dam. Bij de afdeling Theatertechniek zijn er gedurende 
het jaar meerdere stagiaires werkzaam geweest vanuit 
het Grafisch Lyceum en de MBO Theaterschool.

5) MARKETING/PUBLICITEIT
Om ons publiek te bereiken, zowel bestaand als nieuw 
publiek, maakt Theater Walhalla gebruik van diverse 
communicatiemiddelen en -kanalen. Dit zijn voor het 
grootste gedeelte onze eigen online-, offline- en social- 
mediakanalen, aangevuld met die van derden. Voor 
eigen producties zoals The Kid Dynamite Story, Echt 
Waar!?! en F*ke It wordt een op de doelgroep afgestemd 
publiciteitsplan opgesteld, dat (afhankelijk van het 
budget) bestaat uit een mix van eigen middelen, ad-
vertenties (online, offline, social), posters/flyers en free 
publicity.

EIGEN COMMUNICATIEMIDDELEN 
 
Theater Walhalla-krant
De tweemaandelijkse Theater Walhalla Krant is al van-
af het begin hét visitekaartje van Walhalla. Deze draagt 
in belangrijke mate bij aan ons imago van toegankelijk 
theater waar het altijd gezellig is, met voorstellingen 
voor iedereen. De krant werd in 2018 in een oplage van 
12.000 verspreid op zo’n 600 adressen in Rotterdam en 
de regio (8.000 stuks via de KultuurKoerier), via onze 
eigen locaties (ca. 1.000 stuks) en via huis-aan-huis ver-
spreiding op Katendrecht (2.500 stuks). Het overige deel 
wordt opgestuurd naar onze flyerbuzzers*, sponsoren 
en trouwe volgers.  

* Elke maand krijgen de in totaal 48 flyerbuzzers een stapeltje van tien Walhalla-kran-
ten opgestuurd, die zij verspreiden onder vrienden, buurtgenoten, collega’s en hob-
byclubs. Zij zorgen er op deze manier voor dat nóg meer mensen Theater Walhalla 
ontdekken. Deze flyerbuzzers zijn over het algemeen zelf trouwe bezoekers en zijn zó 
enthousiast over Theater Walhalla dat ze graag anderen willen overtuigen een be-
zoek aan ons theater te brengen. Als tegenprestatie kregen deze buzzers een speciale 
avond aangeboden: gratis toegang tot Walhalla’s Preview Revue.  

Website 
Op de website vinden (potentiële) bezoekers de volle-
dige programmering en kaartverkoop van Theater, 
Kantine en Werkplaats Walhalla. Men kan op verschil-
lende manieren zoeken: op naam, per week of maand, 
maar ook per genre (van kleinkunst tot toneel). Kaarten 
koopt men via de webpagina van de voorstelling naar 
keuze, die is gekoppeld aan ticketsysteem Stager. Ver-
der kunnen geïnteresseerden op onze website meer 
informatie vinden over zalenverhuur en de organisatie 
en zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
 

Nieuwsbrieven
Walhalla heeft inmiddels meer dan 7.300 nieuws-
brieflezers, mensen die zelf aan hebben gegeven op de 
hoogte te willen blijven van onze programmering en 
ontwikkelingen. Gemiddeld één keer per twee weken 
werd een nieuwsbrief verstuurd met daarin aandacht 
voor 3 à 4 voorstellingen en/of ander nieuws. 
 

Mailings 
Buiten de nieuwsbrief zijn er ook gerichte mailings ver-
zonden naar specifieke doelgroepen. Daarvoor werd ge-
bruik gemaakt van de koopgeschiedenis van Walhalla- 
bezoekers (met opt-in) die blijkt uit het verkoopsysteem 
Stager. Er werden mailings verstuurd naar bezoekers 
van bepaalde, eerdere voorstellingen en mailings naar 
bezoekers met een speciale interesse (bv. cabaret of fa-
milievoorstellingen). Zo konden we hen laten weten dat 
er een voorstelling gepland staat die hen zou kunnen 
interesseren. Regelmatig deden we dit in combinatie 
met een kortingsactie van 50%.   
 
Social Media 
Theater Walhalla was in 2018 actief op Facebook en 
Instagram. Het aantal volgers op Facebook steeg naar 
ruim 7.300 en op Instagram zaten we eind dit jaar bo-
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ven de 2.000 volgers. Via beide kanalen bereiken we dus 
een deel van ons (potentiële) publiek. Naast het publice-
ren van ‘gewone’ posts over voorstellingen en Walhalla 
nieuws zetten we regelmatig Facebook en/of Instagram 
advertenties in om de verkoop van bepaalde voorstel-
lingen te stimuleren. Deze richtten we op specifieke 
doelgroepen qua leeftijd en interesses waardoor we – 
naast extra kaartverkoop – veel mensen hebben bereikt 
die ons nog niet kenden. Verder plaatsten we vorig jaar 
voor het eerst ook Instagram Stories: korte verhalen die 
maar 24 uur bleven staan met live-foto’s en/of filmpjes 
van voorstellingen. 
  

COMMUNICATIEMIDDELEN VAN DERDEN
 
Uitagenda Rotterdam 
Theater Walhalla is betaald lid van Uitagenda Rotter-
dam. Daarmee worden gegarandeerd al onze voorstel-
lingen in de database van de Uitagenda opgenomen.  
Dit betekent online zichtbaarheid op uitagenda- 
rotterdam.nl, agendavermelding in het Uitmagazine 
en Uitagenda Metro en opname in de Kids Uitagenda 
(uitvouwbare kunst & cultuuragenda als bijlage in het 
Uitmagazine en losse verspreiding via musea en the-
aters). Regelmatig wordt er via een van deze kanalen 
extra redactionele aandacht besteed aan Theater Wal-
halla, door bijvoorbeeld een voorstelling uit te lichten. 
Eind 2018 is de Uitagenda weer gestart met het online 
communiceren van last-minutes, die wij wekelijks in-
zetten voor een van onze voorstellingen (die nog niet 
uitverkocht is). 
 
In 2018 hebben we ook – tegen extra betaling, ter pro-
motie van The Kid Dynamite Story en F*ke It – gebruik 
gemaakt van de advertentiemogelijkheden (Uitmaga-
zine, Uitmail en uitagendarotterdam.nl) en buitenre-
clame (CAR Affichering) van de Uitagenda.
 
 
Flyers en A0-posters 
Flyers ter promotie van eigen producties zoals The Kid 
Dynamite Story, VERS, Talkshow Gelül, Echt Waar!?! en 
F*ke It. Verspreiding via eigen locaties, de Kultuurkoe-
rier en flyerbuzzers. A0-posters voor The Kid Dynamite 
Story en F*ke It werden in een oplage van 100 gedrukt 
en verspreid (via CAR Affichering).

 
Theateropleidingen 
Eind 2018 is een begin gemaakt met het aanschrijven 
van de diverse theateropleidingen in Rotterdam. Zij 
krijgen maandelijks een mail met een vijftal voorstel-
lingen van jonge makers, waarvoor 50% studentenkor-
ting geldt. Met de vraag om deze onder de aandacht te 
brengen van hun studenten.  

 Pers en free publicity
In 2018 heeft Theater Walhalla meerdere malen in de 
belangstelling van de pers gestaan. Uitschieter was de 
landelijke aandacht die Talkshow Gelül kreeg, met o.a. 
een tv-optreden van presentator Emile Roemer in De 
Wereld Draait Door en bij PAUW. Er verschenen artike-
len in onder andere het AD, Metro, Volkskrant, NRC, 
De Feijenoorder en Hand in Hand. Ook werd Gelül ge-
noemd bij Studio Sport, Radio Rijnmond en Radio 4.

De opening van Werkplaats Walhalla (door vice- 
premier en Katendrechter Hugo de Jonge) en haar pro-
ductie The Kid Dynamite Story kreeg ook aanzienlijk 
veel free publicity, zowel landelijk als lokaal/regionaal. 
Een kleine greep: Twee acteurs en scriptschrijver Bram 
Klein waren te gast bij Volgspot op Radio5, Klein werd 
geïnterviewd door het AD en was live te zien bij het 
programma De Nieuwe Maan van de NTR. Moois van 
RTV Rijnmond was op bezoek bij de repetities en het 
AD, Metro, RTL Nieuws en diverse on- en offline media 
publiceerden nieuwsberichten over de voorstelling en 
de opening.

De persbenadering voor de theatrale bustour Echt 
Waar!?! leverde artikelen op in o.a. Metro, Havenloods 
en het AD. De twee acteurs zaten bij Volgspot op Radio5 
en er werd een vlog gemaakt door Jack Kerklaan van 
RTV Rijnmond en platform My Daily Shot of Culture 
(via Uitagenda Rotterdam).

Tenslotte is de spoken word dineravond VERS goed op-
gepakt via liefhebbers en influencers op social media.

ONDERZOEK PUBLIEKSBEREIK
Theater Walhalla trekt vooral doelgroepen die cultuur 
als gebruikelijk zien (Stadse Alleseters, Klassieke
Kunstliefhebbers en Elitaire Cultuurminnaars). Dit 
bezoekersprofiel zien we zowel in Rotterdam als lande-
lijk terugkomen. Wanneer we het publieksbereik van 
Theater Walhalla vergelijken met de totale culturele 
sector en andere podia, zien we eveneens een oververte-
genwoordiging van deze doelgroepen. Toch trekt The-
ater Walhalla ook veel bezoekers met cultuur als optie 
(Randstedelijke Gemakszoekers en Actieve Families) en 
heeft hiermee een duidelijk onderscheidend publieks-
profiel. Onder de bezoekers van Theater Walhalla, zijn 
de Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters oververtegenwoor-
digd ten opzichte van het totale publiek van de cultu-
rele instellingen in de gemeente Rotterdam, maar dit 
verschil is (nog) niet significant.

Verbreden van publieksprofiel 
In vergelijking met het de aanwezigheid van de doel-
groepen in Rotterdam zien we dat er drie groepen on-
dervertegenwoordigd zijn: Digitale Kijkers, Stedelijke 
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Toekomstbouwers en Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters. 
De eerste twee zijn ook ondervertegenwoordigd t.o.v. 
de totale culturele sector. Een kansrijke doelgroep voor 
Theater Walhalla is Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters. 
Mede doordat in vergelijking met de culturele sector 
deze groep een gemiddelde interesse toont in het aan-
bod van Theater Walhalla. Samenwerkingspartners in 
de stad zijn bijvoorbeeld Verhalenhuis Belvedère (loca-
tie nabij Theater Walhalla) of Sinfonia. Dit kan een stra-
tegie zijn om het bereik te verbreden en zo tot een meer 
gedifferentieerde samenstelling te komen.

Versterken van publieksprofiel
Interessant om te zien is dat Theater Walhalla naast de 
groep die cultuur als gebruikelijk ziet, ook de groep 
met cultuur als optie bovengemiddeld trekt (Actieve Fa-
milies en Randstedelijke Gemakzoekers). Op alle plaat-
jes van Theater Walhalla (Rotterdam, Zuid-Holland, Ne-
derland en in vergelijking met andere podia en sector) 
zien we dat de Actieve Families oververtegenwoordigd 
zijn. Hiermee is deze groep een veelbelovende doel-
groep voor versterking van het publieksprofiel. Een 
oververtegenwoordiging van de groep die cultuur als 
gebruikelijk ziet, zien we terug bij het gros van de cul-
tuurplaninstellingen, maar dit geldt niet voor de groep 
met cultuur als optie. Samenwerking met partners als 
Villa Zebra, Luxor Theater of Maritiem Museum kan 
het huidige profiel versterken. Een gelijk profiel hoeft 
immers niet te betekenen dat ook dezelfde mensen 
worden aangesproken. Zo kan bijvoorbeeld instelling 
1 vooral publiek uit Rotterdam-Noord trekken, terwijl 
instelling 2 publiek uit Delfshaven trekt.

Wat maakt Theater Walhalla een interessante 
samenwerkingspartner voor anderen? 
Theater Walhalla trekt bijzonder veel bezoekers uit de 
doelgroepen Randstedelijke Gemakzoekers en Actie-
ve Families en onderscheidt zich hiermee van andere 
cultuurplaninstellingen. Theater Walhalla is dus ook 
een interessante samenwerkingspartner voor instellin-
gen die deze groep meer of beter willen bedienen. Zo 
worden er weloverwogen keuzes gemaakt wat betreft 
samenwerkende partners en wordt het publiek op die 
manier verder verbreed. Walhalla koestert de samen-
werking met het Rotterdams Wijktheater en er wordt 
ingezet op cultuureducatie door middel van samen-
werkingen met OBS de Schalm, Globetrotter en Vrije 
School de Kaap. De meeste winst valt voor Walhalla 
te behalen in het personeelsbestand. De vaste staf van 
Theater Walhalla is weinig cultureel divers. Dit is niet 
omdat Walhalla daar niet voor openstaat, maar omdat 
het personeelsaanbod ook weinig divers is. Daarom 
probeert Walhalla des te meer om de vrijwilligerspoule 
divers te houden en begeleiden zij regelmatig re-inte-
gratietrajecten of werkervaringsplaatsen.




