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INLEIDING
Voor u ligt het jaarplan 2022 van Theater Walhalla. Dankzij de toekenning van een 
extra subsidie in de cultuurplanperiode 2021-2024 voor ons productiehuis Werkplaats 
Walhalla kunnen wij onszelf een producerend theater noemen. Naast de functie van 
podium zijn we ook een plek voor en van makers, waar nieuwe producties worden 
ontwikkeld en talenten zich kunnen ontplooien. Met de komst van de nieuwe pro-
grammeur en artistiek producent Frank Noorland, die per 1 april 2021 overkwam van 
Theater Bellevue, is het artistieke team versterkt. De aangekondigde programmatische 
verdieping kan plaatvinden en de komende jaren zullen we nog meer jong talentvolle 
theatermakers en toneelschrijvers ruimte kunnen bieden. Daarnaast zullen we nog 
meer de focus richten op diversiteit en voortdurend zorgen dat we op theatergebied de 
actuele en maatschappelijke ontwikkelingen in de gaten houden. 

Ondanks de coronacrisis wisten we in 2020 toch het publiek aan ons te binden door 
tal van thuistheaterbelevingen aan te bieden en daar zijn we trots op. Op de cover 
van onze cultuurplanaanvraag 2021-2024 hebben we ons geafficheerd als de Groeibril-
jant van Rotterdam. Omdat we energiek zijn, eclectisch programmeren en daardoor 
– onder normale omstandigheden zonder Corona – een even ruim als divers aanbod 
hebben in alle drie de locaties van Theater Walhalla. We schuwen daarbij niet om te 
programmeren op verschillende tijden van de dag en als het moet gaan we de hele 
week door. We zien ons niet alleen als aanjager van een compleet nieuwe wijk vol cre-
ativiteit, maar ook als de creators van een plek voor de stad. Daar ontmoeten artiesten, 
makers en publiek elkaar en krijgen jonge makers het vertrouwen zichzelf te laten 
zien en hun verhaal kunnen vertellen. Leidend daarbij is dat ze dat op communiceren-
de wijze doen en het publiek raken.

Theater Walhalla staat voor ontmoeting. Tussen Werkplaats Walhalla en andere podia, 
tussen jonge talenten en gevestigde makers, maar vooral ook tussen publiek en arties-
ten. Uit onderzoek van het Platform 31 blijkt ook dat de bewoners/Rotterdammers dat 
willen: “Als je naar de wensen van de bewoners vraagt, gaan de antwoorden minder dan vroeger 
over de kwaliteit van de woningen en meer over de zachte kant van de samenleving. Mensen willen 
elkaar ontmoeten, dat zit in de menselijke aard, ongeacht de culturele achtergrond. Ontmoeten 
betekent naar onze mening dat je van elkaar leert, elkaar niet als een bedreiging ziet, maar als 
onderdeel van de samenleving.”

Die schakelfunctie willen we de komend jaar verder uitbouwen, met nadrukkelijk oog 
voor inclusiviteit en diversiteit. Want ook op dat voor de stad zo belangrijke terrein 
willen we meer dan nu het geval is een verbindende functie vervullen. Dat doen we 
zoals bekend met een klein maar energiek, enthousiast en professioneel team dat over 
de volle breedte snapt dat theater deze rol als ontmoetings- en verbindingsplek ver-
vult. Bovendien valt op dat we dit doen met een klein budget, zeker in vergelijking met 
andere culturele instellingen.

Bij Theater Walhalla is er altijd reuring. Het publiek weet Walhalla te vinden en vaak 
zijn de wachtlijsten langer dan het aantal plaatsen in de zaal. In het oorspronkelij-
ke ondernemersplan van Theater Walhalla in 2007 wordt een kleine middenzaal al 
genoemd en deze ambitie is nog springlevend. Er zijn meerdere partijen die dit met 
ons onderzoeken. Binnen dit onderzoek wil Walhalla bekijken of er een mogelijkheid 
en locatie is om een pop-up-middenzaal te plaatsen ergens op Katendrecht. Daarmee 
zouden we alvast een opstap naar de middenzaal creëren en op die manier het publiek 
én het artiestenaanbod alvast aan ons te bieden.

Samen met de andere culturele instellingen op Wilhelminapier en Katendrecht draagt 
Theater Walhalla in aanzienlijke mate bij aan de culturele identiteit van dit nieuwe 



STICHTING THEATER OP KATENDRECHT/THEATER WALHALLA P. 4

stadscentrum. Theater Walhalla is een spil geworden in de culturele infrastructuur 
in Rotterdam en specifiek op Zuid. Die rol willen we in 2022 graag verder uitwerken. 
Belangrijk onderdeel daarvan is de leefbaarheid en de identiteit van een binnenstad 
die, als we niet oppassen, wordt overwoekerd door nieuwbouwprojecten met identi-
teitsloze winkelplinten. De economie domineert in veel binnensteden en het is de taak 
van de culturele sector om dat te doen kenteren. Een centrum zonder culturele instel-
lingen die nadrukkelijk de verbinding tussen mensen leggen, zorgt voor een afstand 
tussen bewoners en hun onmiddellijke omgeving. Theater Walhalla ziet het als haar 
taak om met de bestaande zalen en de nieuwe plannen Rotterdammers met elkaar te 
verbinden, doordat bewoners er bijvoorbeeld actief kunnen deelnemen aan kunst en 
cultuur. Nieuwe plannen zijn:
 − de bouw van de multifunctionele zaal Metro Walhalla onder Kantine Walhalla
 − de in de toekomst te bouwen kleine middenzaal in het polsgebied van Katendrecht
 − de herontwikkeling van het bestaande portiershuisje tussen de Fenix 1 en 2-loodsen

Zo creëren we in het gebied een aantrekkelijke culturele Winkel van Sinkel. Theater 
Walhalla heeft sinds haar ontstaan, hoe klein ook, bewezen die rol te kunnen ver-
vullen. Het is een laagdrempelige plek waar cultuurliefhebbers en bewoners van alle 
leeftijden en gezindten elkaar ontmoeten en waar na afloop van voorstellingen presen-
taties gepraat en gediscussieerd kan worden over wat mensen gezien hebben. Theater 
Walhalla blijft daarbij open staan voor samenwerkingen met tal van andere culturele 
instellingen uit Rotterdam of van daarbuiten. Voorbeelden zijn de geplande pilot van 
het CaféTheaterFestival uit Utrecht, dat in 2022 in nauwe samenwerking met Walhalla 
neerstrijkt op Katendrecht en een deel van de Kop van Zuid.

Theatermaakster Dilan Yurdakul maakt in 2022 bij Werkplaats Walhalla een voorstelling over de 
noodlottige moord op het 16-jarige meisje Hümeyra in de fietsenstalling van het Design College. 
Dilan, zelf van Turkse origine, schrijft een theatertekst die geregisseerd wordt door Moniek Merkx 
(voormalig artistiek leider Maas TD). De voorstellingen worden in Werkplaats Walhalla gespeeld 
voor leerlingen van Mbo’s en middelbare scholen, in samenwerking met BIS Theatergezelschap Like-
minds worden er nagesprekken en lesprogramma’s aan de voorstelling gekoppeld.

George Visser Theaterproducties en Theaterzaken Via Rudolphi Producties gaan de voorstellingen 
die door Werkplaats Walhalla geproduceerd worden verkopen, zodat deze nieuwe talentvolle ma-
kers op een landelijke toer kunnen rekenen. De Gestampte Meisjes, De Omstanders, Elfie Tromp en 
Jantien Fick zijn een paar van deze talenten die in de Werkplaats een broedplek hebben gekregen, 
door de Werkplaats Walhalla Pitch of door de Nieuwe Makersregeling van FPK, en nu klaar zijn om 
hun voorstelling aan het Nederlandse publiek te laten zien.

Die positie in de stad als plek voor ontmoeting en verbinding geven we uiteraard voor-
al vorm met onze voorstellingen. Het artistieke team zoekt voortdurend naar voorstel-
lingen die de pracht van Rotterdam als multiculturele stad in de 21ste eeuw laat zien. 
De daar opgediepte intieme, persoonlijke verhalen zijn te zien in Walhalla. Het liefst 
met een actueel maatschappelijk thema, maar uiteindelijk willen we alle verhalen 
laten vertellen. Niet alleen van mensen met een niet-westerse achtergrond, maar ook 
die van de oorspronkelijke Rotterdammers waarvan geconstateerd wordt dat ze zich 
nauwelijks gehoord voelen. Omdat talent niet ophoudt bij een bepaalde leeftijd zet-
ten we ter inspiratie bovendien nieuwe en talentvolle makers naast gerenommeerde 
makers en vertrouwde namen. Theater Walhalla staat vanaf haar ontstaan voor pro-
fessionele kunstbeoefening en we bewijzen al vanaf het prille begin dat voorstellingen 
met diepgang ook laagdrempelig en toegankelijk voor een breed publiek kunnen zijn.
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INDIENEN JAARSTUKKEN 2022
VOORAF
De gemeente Rotterdam vraagt met betrekking tot de inrichtingseisen van de jaar-
stukken 2022 aan Theater Walhalla om in de schriftelijke toelichting op de diverse 
onderdelen enkel wijzigingen, afwijkingen en aanvullingen te benoemen voor het jaar 
2022 ten opzichte van 2021 en het meerjarenbeleidsplan. Dat is een lastige opgave, 
aangezien 2021 vanwege de coronapandemie een gemankeerd seizoen was. Bovendien 
is er op dit moment van schrijven (15-09-2021) nog steeds geen definitief zicht op een 
situatie waarin Theater Walhalla haar bedrijfsvoering en programmering op normale 
wijze kan uitvoeren zoals verwoord in het meerjarenbeleidsplan. 

We volgen de regels van de overheid m.b.t. de pandemie en doen wat mag en kan. 
Met betrekking tot onderstaande onderdelen gaan we vooralsnog uit van een normale 
situatie waarin Theater Walhalla 100% voorstellingen kan programmeren en produce-
ren en 100% kaartverkoop kan doen. Daarbij moet aangetekend worden dat het op dit 
moment ook niet zeker is of de aangekondigde bouw van de extra zaal onder Kantine 
Walhalla (Metro Walhalla) doorgang kan vinden. Dit omdat er behoorlijke financiële 
problemen zijn rond de bouw. Deze worden veroorzaakt door de enorme kostenstij-
ging voor materialen in vergelijking met de eerste ramingen van januari 2020, groten-
deels veroorzaakt door de Coronacrisis. Ook de onvoorziene kosten van ongeveer 70K 
rond de erfpacht voor Kantine Walhalla die door de Gemeente Rotterdam aan ons zijn 
opgelegd hebben de financiering gecompliceerd gemaakt. Theater Walhalla is hiertoe 
in juli 2021 een ontheffingsprocedure gestart waarvan de uitslag op dit moment nog 
niet bekend is. Vanwege die onzekerheid is in de begroting en het prestatieraster de 
nieuwe zaal Metro Walhalla (nog) niet opgenomen. Er zijn nog te veel onzekerheden 
aan verbonden. Er wordt in de teksten wel af en toe gerefereerd aan de komst van de 
zaal, omdat we de ambitie voor publieksverbreding niet loslaten en er bij een eventu-
ele annulering van de plannen gezocht zal worden naar alternatieve manieren om 
die gewenste publieksverbreding ook zonder eigen underground clubzaal tot stand 
te brengen.

A. WIJZIGINGEN/AANVULLINGEN/AFWIJKINGEN TEN OPZICHTE VAN 2021 EN HET MEERJARENBELEIDSPLAN INZAKE 
BELEID, ACTIVITEITEN, PRESTATIES
Zoals gezegd ziet Theater Walhalla zich als een producerend theater. Zowel bij de regu-
liere podiumprogrammering als bij de Werkplaatsproducties selecteren we plannen 
en voorstellingen op een combinatie van artistieke kwaliteit, professionaliteit/vakman-
schap, expressie en toegankelijkheid. Het artistieke team kan dankzij de aanstelling 
van Frank Noorland de contacten vanaf 2022 uitbreiden met collega-programmeurs 
en culturele specialisten in het veld. Op die manier kan Walhalla haar gezichtsveld 
verbreden en dat helpt bij het stimuleren van diversiteit en inclusie van programme-
ring en publiek. We proberen vanuit onze pioniersfase, die werd gevolgd door een pro-
fessionaliteitsslag, om vanaf volgend jaar langdurige relaties aan te gaan met makers 
en artiesten die in onze ogen vooral goed communiceren met hun publiek.

Theater Walhalla
Theater Walhalla is een kernpodium in de landelijke cabaret- en kleinkunstketen. 
Door kritische selectie presenteren we de meest interessante en veelbelovende nieuw-
komers in dit genre. Als opstartpodium zijn we het vliegwiel in de carrières van toe-
komstige bespelers van de grote zalen en schouwburgen. Naast dit landelijke aanbod 
heeft Walhalla een diepe band Rotterdamse makers, van jong tot oud. Met hen ontwik-
kelen we in 2022 speciale programma’s en programmalijnen, zoals muzikale zondag-
middagprogramma’s, talkshows over urgente onderwerpen en kinderprogrammering 
op zondag en rond Sinterklaas. 
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Theater Walhalla neemt al sinds een aantal jaar verantwoordelijkheid voor het tonen 
van grootstedelijk en landelijk aanbod dat afkomstig is van meerjarig gesubsidieerde 
gezelschappen. Relevante kunstenmakers als Mugmetdegoudentand, George en Eran, 
Via Rudolphi Producties, Ulrike Quade Company, Likeminds, Eva Line de Boer, Kom-
pagnie Kistemakers en Bodil de la Parra vinden bij ons hun Rotterdamse podium. Voor 
de programmering in 2022 voeren we ook gesprekken met landelijke gezelschappen 
als Via Berlin, Orkater/Orkater Nieuwkomers en Jakob Ahlbom Company. Hoewel onze 
zalen technisch misschien nog niet geschikt zijn voor hun voorstellingen, voelen zij 
zich inhoudelijk en wat sfeer betreft thuis bij de identiteit van Walhalla.
Theater Walhalla beschikt, als de plannen voor Metro Walhalla van de grond komen, 
vanaf september 2022 over vier zalen met een verschillende omvang en publieksbe-
reik. De Kleine Walhalla, Metro Walhalla, de theaterzaal van Werkplaats Walhalla en 
Kantine Walhalla geven ons de mogelijkheid makers en voorstellingen intern door te 
laten stromen. Een experiment in de vrije ruimte van Metro Walhalla kan doorstro-
men naar reguliere programmering van de kleine Walhalla of zelfs Kantine Walhalla. 
Zoals we voortdurend zien: deze voorstellingen ontgroeien op den duur Theater Wal-
halla en stromen door naar het middenzalencircuit of zelfs het grotezalencircuit. Dat 
is de taak en de positie.

In de contacten die Walhalla heeft met theatermakers wordt soms een van de eigen 
zalen speciaal aangepast om een voorstelling mogelijk te maken, of er wordt gezamen-
lijk gezocht naar een juiste locatie buiten Walhalla. De artiesten en theatergroepen 
die dit willen kunnen daarbij gebruikmaken van de kennis en ervaring van ons werk- 
apparaat: onze artistieke en technische teams, afdeling kaartverkoop, de marketing- 
afdeling en de publieksdatabase van Theater Walhalla. Voor Walhalla zijn deze projec-
ten een manier om zichzelf te profileren en om nieuw publiek te binden.

Werkplaats Walhalla
Per 1 januari 2021 ontvangt Werkplaats Walhalla via Theater Walhalla een geoor-
merkte bijdrage van de Gemeente Rotterdam. Het subsidie heeft als doel het gefaseerd 
ontwikkelen van de activiteiten van Werkplaats Walhalla. Werkplaats Walhalla biedt 
(Rotterdamse) theatermakers een plaats om te werken aan hun kunst en het te tonen 
aan publiek. Met de Werkplaats draagt Theater Walhalla bij aan een vruchtbaar en 
gezond cultureel klimaat in Rotterdam, dat de humuslaag van theaterinitiatieven een 
vaste bodem biedt waarin zij daadwerkelijk kunnen wortelen. 

Programma 2022 
Januari-mei | Pitchproductie “Der Letzte Holländer”
Jaarlijks produceert Werkplaats Walhalla een reizende productie van een nieuwe thea-
termaker die gevonden wordt via de Werkplaats Walhalla Pitch. Op 10 september 2020 
won het nieuwe collectief De Omstanders de uitvoering van hun productie Der Letzte 
Holländer. In december 2021 begint het productieproces, in januari 2022 gaat de voor-
stelling in première en tot en met mei gaat de voorstelling op tournee door Nederland.
 − Genre: doomsday musical
 − Doelgroep: leeftijd 20-35 jaar
 − Aantal voorstellingen in Werkplaats Walhalla: 10-12
 − Aantal voorstellingen op tournee: 10-12

Februari-december 2022 | “Lext Nevel” - De Gestampte Meisjes (NieuweMakersRegeling)
In het kader van de NieuweMakersRegeling die De Gestampte Meisjes bij Werkplaats 
Walhalla hebben, ontwikkelden zij de voorstelling Lext Nevel. De voorstelling gaat op 8 
februari 2022 in première, waarna de voorstelling op landelijke tournee gaat in 2022.
 − Genre: fysiek cabaret
 − Doelgroep: leeftijd 25-40 jaar
 − Aantal voorstellingen in Werkplaats Walhalla: 6 
 − Aantal voorstellingen op tournee: 50
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Februari 2022 | “Hümeyra”, in coproductie met Likeminds
Nieuwe maker Dilan Yurdakul ontwikkelde tijdens haar NieuweMakersRegeling bij 
gezelschap Likeminds een solovoorstelling rondom de moord op Rotterdamse scholie-
re Hümeyra. In een regie van Moniek Merkx ontwikkelt zij deze voorstelling voor een 
publiek van middelbare scholieren in Rotterdam. Samen met een dj en vj benadert 
Yurdakul deze gebeurtenis vanuit diverse persoonlijke invalshoeken.
 − Genre: documentair drama
 − Doelgroep: leeftijd 15-18 jaar
 − Aantal schoolvoorstellingen in Werkplaats Walhalla: 18
 − Aantal voorstellingen in Werkplaats Walhalla: 5
 − Aantal voorstellingen op tournee: n.n.b.

Maart-mei 2022 | Jeugdtheatervoorstelling “Dolle Dinsdag”, i.s.m. KCR
Iedere twee jaar produceert Werkplaats Walhalla een jeugdtheatervoorstelling met 
oorlogs-, bevrijdings- en democratiethematiek. Door een parallel te trekken tussen 
toen en nu, en door te vertellen welke lessen jongeren kunnen trekken uit oorlog en 
conflict, stimuleren we de waardering voor de democratische rechtstaat. Ons jonge 
publiek leert hoe zij zelf verantwoordelijkheid moeten nemen en hoe zij een actieve 
bijdrage kunnen leveren aan de versterking van de vreedzame samenleving. Voor elke 
voorstelling kiezen we een aansprekend stukje geschiedenis uit, dat bij ons tot de ver-
beelding spreekt en zich goed leent voor een verhaal dat raakt. Dolle Dinsdag heeft 
fake news als centraal onderwerp en gaat de connectie maken tussen het heden, waar-
in de waarheid onder hoogspanning staat, en die specifieke historische dinsdag in de 
Tweede Wereldoorlog waarop Nederland zich bevrijd waande. Dolle Dinsdag wordt 
geregisseerd door Eran Ben-Michaël en geschreven door Bor Rooijakkers.
 − Genre: muziektheater/jeugdtheater/familietheater
 − Doelgroep: leeftijd 8-88 jaar
 − Aantal schoolvoorstellingen in Werkplaats Walhalla: 20
 − Aantal voorstellingen voor breed publiek in Werkplaats Walhalla: 15

Januari-mei | Pitchproductie “Meisjes & Messen”- Jantien Fick
Op 1 juni 2021 won Jantien Fick met haar plan voor haar solovoorstelling Meisjes en 
Messen, een lullaby-gone-wrong over vrouwelijk daderschap. In mei 2022 vangt het 
productieproces aan, in juni 2022 gaat de voorstelling in première en vanaf september 
2022 gaat de voorstelling op tournee door Nederland. 
 − Genre: fysieke en muzikale performance
 − Doelgroep: leeftijd 20-40 jaar
 − Aantal voorstellingen in Werkplaats Walhalla: 10-12
 − Aantal voorstellingen op tournee: 20

7 juni 2022 | Werkplaats Walhalla Pitch 
Een open call-programma waarbij jonge makers meedoen om hun plan in productie te 
laten gaan.

September 2022 | “Laat Me Beven” - Elfie Tromp (NieuweMakersRegeling)
In het kader van de Nieuwe Makers Regeling die Elfie Tromp bij Werkplaats Walhalla 
volgt, ontwikkelt zij de voorstelling Laat Me Beven. De voorstelling gaat in september 
2022 in productie, waarna een lange try-out-tournee in kleine zalen volgt. Aansluitend 
volgt de première in Werkplaats of Kantine Walhalla, en gaat de voorstelling op tour-
nee langs middenzalen. Speelperiode t/m juni 2023.
 − Genre: muziektheater
 − Doelgroep: leeftijd 25-45 jaar
 − Aantal voorstellingen in Werkplaats Walhalla: 10-12
 − Aantal voorstellingen op tournee: 50
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November-december 2022 | Kerstvoorstelling 2022
Een Walhalla-kerstvoorstelling zet altijd in op een nieuwe invalshoek, omdat we weten 
dat we rond kerst een publiek trekken dat niet het hele jaar rond het theater bezoekt. 
Dat publiek is bovendien opvallend trouw, dus willen we ieder jaar een nieuw thema 
en een andere discipline presenteren. De combinatie van doelgroepen, variërend van 
wijkbewoners tot jongeren ‘van zuid’ en cultuurliefhebbers uit de hele stad, creëert 
een perfecte setting om met een lach en een traan actuele onderwerpen bespreekbaar 
te maken. In een aantal jaar is een stevige en goede band opgebouwd met een groot 
publiek. In 2022 wordt de voorstelling gemaakt met Stephanie Louwrier, in een regie 
van Eddy Habbema.
 − Genre: muziektheater, spectacle coupé, cabaret
 − Doelgroep: leeftijd 25-85 jaar
 − Aantal voorstellingen in Kantine Walhalla: 18-20

Overige producties
Verder programmeert Werkplaats Walhalla…
 − een maandelijkse podcast van Elfie Tromp in de Kleine Walhalla, waarbij Elfie in 

een live opgenomen podcast verslag doet van het onderzoek naar protestsongs, als 
onderdeel van haar deelname aan de NieuweMakersRegeling;

 − een maandelijks programma rondom het vrouwenelftal van Feyenoord (titel nog 
onbekend);

 − Volmondig, een maandelijks spoken word-programma onder leiding van Luan  
Buleshkaj;

 − Tussen Kunst & Kids, een maandelijkse talkshow over kunst, waarin kinderen de 
hoofdrol hebben onder leiding van Charlotte Sickler en Joris Lutz. Binnen dit pro-
gramma werken we nauw samen met verschillende scholen uit Katendrecht en ove-
rige Rotterdamse wijken.

B. WIJZIGINGEN/AANVULLINGEN/AFWIJKINGEN TEN OPZICHTE VAN 2021 EN HET MEERJARENBELEIDSPLAN INZAKE 
BELEIDSSPEERPUNTEN INNOVATIE, INCLUSIVITEIT EN INTERCONNECTIVITEIT
Voor Theater Walhalla spreekt het voor zich dat de toegankelijkheid van cultuur cen-
traal staat bij het samenstellen van het programma en bij de marketing/publiciteit. 
Overbodig om te zeggen, maar wel waar: waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe 
oud je bent en van wie je houdt maakt voor ons niet uit.

Programma
Met het aanstellen van Frank Noorland hopen we nog meer de diversiteit op te kunnen 
zoeken in de artiesten die we aan Theater Walhalla binden, wat door zal werken in 
het verbreden van het publieksbereik. In de nabije toekomst is een groot deel van de 
programmering echter nog doorgeschoven vanuit de lockdown-periodes, waardoor de 
stempel van Frank in 2022 nog niet heel zichtbaar zal zijn. 

Zoals al Walhalla in het verleden al vaker constateerde, komen er veel vragen van the-
atermakers op ons af die in Theater Walhalla een toegankelijke plek zien waar ze hun 
plannen kunnen verwezenlijken. Naar ons gevoel zijn veel van deze projecten kans-
rijk, maar de door Werkplaats Walhalla ingestelde jaarlijkse Pitch biedt onvoldoende 
mogelijkheden om met alles iets te doen. Alle plannen die ons ter ore komen maken 
ons echter wel heel nieuwsgierig, dus soms moeten dingen verder besproken en beke-
ken worden. We willen niet het stempel krijgen dat Walhalla een hoge drempel heeft 
en we willen makers niet teleurstellen. Wij zien ons graag als de locatie waar tijd ge-
investeerd wordt in de vragen en ideeën van deze makers. Daarom willen we als extra 
aanvulling op het meerjarenplan in 2022 onderzoeken of we met de kwartiermakers 
van de nieuw te bouwen Cultuurcampus op Rotterdam-Zuid een satelliet-plek kunnen 
ontwikkelen, waar makers kunnen werken aan hun plannen. 



STICHTING THEATER OP KATENDRECHT/THEATER WALHALLA P. 9

Publiek
Om de betrokkenheid van het publiek bij onze makers te vergroten en een verdie-
pingslaag aan de voorstellingen te zorgen, wil Theater Walhalla in 2022 zorgen voor 
extra programma-activiteiten. Denk daarbij aan nagesprekken en talkshows rond het 
aanbod in Kantine Walhalla en de matineevoorstellingen in de kleine Walhalla. Dit 
versterkt de (maatschappelijke) legitimatie van theater en laat zien hoe theater via de 
verbeelding op actuele dilemma’s reflecteert. 

Personeel 
Voor wat betreft het personeelsbeleid hebben we vacatures uitgezet via kanalen die 
een diverser deel van de beroepsbevolking bereiken. In 2022 willen we deze kanalen 
uitbreiden. Verder zijn er in 2021 meerdere gesprekken geweest met organisaties die 
werken met mogelijke kandidaten met afstand tot de arbeidsmarkt. In 2022 hopen 
we enkele van deze kandidaten een plek binnen Theater Walhalla te kunnen bieden.

C. WIJZIGINGEN/AANVULLINGEN/AFWIJKINGEN TEN OPZICHTE VAN 2021 EN HET MEERJARENBELEIDSPLAN INZAKE 
FAIR PAY
Theater Walhalla geeft medewerkers, stagiairs en freelancers op projectovereenkomst 
een jaarlijkse salarisverhoging en kerstbonus. Voor Theater Walhalla is de cao Neder-
landse Podia het uitgangspunt voor de honoraria en voor Werkplaats Walhalla de cao 
Toneel en Dans.

De extra bijdrage van de Gemeente Rotterdam voor fair pay zal net als in 2021 ook in 
2022 met name ingezet worden voor freelancers door hun vergoedingen te verhogen. 
Vooruitlopend op de toekomstige hervorming van de arbeidsmarkt, waarin wordt af-
gestapt van de flexcontracten, zijn we reeds gestopt met payrolling en uitzendkrach-
ten. In 2022 zijn we voornemens om meer freelancers een arbeidsovereenkomst bij 
Theater Walhalla aan te bieden.

D. WIJZIGINGEN/AANVULLINGEN/AFWIJKINGEN TEN OPZICHTE VAN 2021 EN HET MEERJARENBELEIDSPLAN INZAKE 
GOVERNANCE VAN DE ORGANISATIE
Per 6 januari 2021 is Joan Nunnely toegetreden tot het bestuur om Theater Walhalla 
te ondersteunen op het gebied van diversiteit, inclusie, fair pay en talentontwikkeling. 
Joan is echter per 1 juli 2021 voorzitter geworden van het Directeurenoverleg Culture-
le Instellingen Rotterdam, waardoor zij haar bestuursfunctie bij Theater Walhalla op 
heeft moeten geven in het kader van Governance. In 2022 zullen we, net als ieder jaar, 
de benoeming van de externe accountant heroverwegen.

E. TOELICHTING OP HET PRESTATIERASTER 2022 
Uitgaande van een pandemievrije samenleving richten we ons op het in het beleids-
plan 2021-2024 opgenomen aantal van 300 voorstellingen in 2022. Voor de inhoude-
lijke details over de programmering verwijzen we naar hoofdstuk 1 van dit jaarplan. 

F. TOELICHTING OP DE BEGROTING 2022
Er zijn geen grote wijzigingen of afwijkingen in de begroting ten opzichte van 2021.

G. TOELICHTING OP PUBLIEKSBEREIK/BEZOEKERSINFORMATIE
Een onderbouwde toelichting op publieksbereik/bezoekersinformatie. Hoe spant Theater Walhalla 
zich in om het publieksbereik van de sector als geheel te laten stijgen tot 70%. Beschrijf concreet op 
welke doelgroepen u zich richt om bij te dragen aan dit doel en welke inspanningen we per doel-
groep verrichten (programma, werkwijze, marketing).
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Theater en Werkplaats Walhalla bieden een eclectische programmering. Dat zien we 
terug in de uitkomsten van het publieksbereik van 2019 (i.v.m. Covid-19 is dat het 
laatste publiekonderzoek). Niet geheel onverwacht waren de Klassieke Cultuurlief-
hebbers (20%), Culturele Alleseters (19%) en Weelderige Cultuurminnaars (14%) het 
meest vertegenwoordigd in Theater Walhalla. Opmerkelijk zijn de enigszins gelijk 
verdeelde groepen die Theater Walhalla al jaren weet te bereiken: Proevende Buiten-
wijkers (9%), Kindrijke Cultuurvreters (8%), Sociale Cultuurhoppers (7%) en Startende 
Cultuurspeurders (7%) weten de weg naar het theater op Katendrecht al te vinden. De 
groepen waar we ons sectorbreed op focussen –Lokale Vrijetijdsgenieters (5%), Flane-
rende Plezierzoekers (5%), de Nieuwsgierige Toekomstgrijpers (4%) en de al genoemde 
Sociale Cultuurhoppers (5%) – komen ook over de vloer bij Walhalla. De link is er, 
maar het bereik kan nog groter. In 2022 heeft Theater Walhalla als doel om dit bereik 
te vergroten, door middel van programma’s als VOLMONDIG (voorheen VERS), Tussen 
Kunst en Kids, en het ‘Eten in de FC’. Ook brengen we vernieuwing in het programma 
aan met het CaféTheaterFestival, een talkshow over vrouwenvoetbal op Varkenoord en 
uiteraard de vier verschillende voorstellingen die bij het productiehuis op de planning 
staan voor 2022. Dat zijn Dolle Dinsdag, Hümeyra, Der Letzte Holländer en Meisjes & 
Messen. Deze voorstellingen worden gemaakt op de Kaap en zullen in de Werkplaats 
Walhalla in uitvoerige speelseries te zien zijn. Deze lange speelperiodes bieden uitge-
breide marketingkansen op Zuid en in de stad. Alle vier de voorstellingen dealen met 
actuele grootstedelijke problematiek, twee van de voorstellingen spelen we voor jong 
publiek (10+ en 12+).
In 2022 zal Walhalla ondersteuning blijven geven aan gratis festivals zoals het Straat-
theaterfestival van Stichting Pacific Enterprises Unlimited, het Kid Dynamite Jazz Fes-
tival, Koningsdag, Keti Koti en andere initiatieven. Deze festivals komen oorspronke-
lijk uit de koker van Walhalla, dus blijven we ze ook programmeren en promoten in 
de wijk. Met deze festivals hoopt Walhalla de Sociale Cultuurhoppers en Lokale Vrije-
tijdsgenieters te blijven trekken en het bereik binnen deze doelgroepen te vergroten. 
Deze twee publiekstypes leven van dag tot dag en plannen hun culturele agenda niet 
vooruit. Een festival is een format dat voor deze groep goed werkt. Door ze te promo-
ten via de Walhalla-krant, lokale kranten en online (uit)agenda’s, blijft Walhalla ook 
op de dagagenda van deze doelgroepen.
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