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BESTUURSVERSLAG 

Bestuur 
In 2021 bestaat het bestuur van Stichting URLAND uit: 
● Annemieke Keurentjes, voorzitter  
– programming director theater en dans, Holland Festival, datum van aantreden 11-01-2016 
– nevenfuncties: voorzitter adviescommissie Gieskes-Strijbis Podiumprijs, lid Raad van Toezicht en lid 

audit commissie Schouwburg Amstelveen, verkenner programma Fast Forward 2 van Fonds 
Podiumkunsten (talent in een internationale context) 

● Kim Christiaansen, penningmeester 
– hoofd Development & Events, Theater Rotterdam, datum van aantreden 11-01-2016 
– nevenfuncties: algemeen bestuurslid De Warme Winkel 
● Maarten Verhoef, secretaris  
– hoofd afdeling muziektheater, ArtEZ, datum van aantreden 11-01-2016 
– nevenfuncties: Foreign Affairs Muziektheater gezelschap Orkater (sinds 2014), bestuurslid Stichting 

Buitenkunst (per 2022) 
● Sadettin Kirmiziyüz, algemeen bestuurslid  
– theatermaker, datum van aantreden 01-12-2019 
 

Het bestuur komt in 2021 tweemaal per jaar in vergadering bijeen (9 maart & 2 december) en voorziet 
het collectief ook buiten deze overlegmomenten van advies en ondersteuning, zoals op 3 & 4 februari 
inzake de hoorzitting FPK, op 30 april artistiek inhoudelijke reflectie en op 23 juni & 16 december 
financieel overleg. Op 2 december 2021 is de jaarbegroting 2022 vastgesteld. 

De functies zijn onbezoldigd. Voor het bestuur is in het kader van Code Cultural Governance een 
profielmatrix opgesteld. Er is voorzien in een rooster van aftreden, met inachtneming van een maximale 
zittingstermijn van tweemaal drie jaar. In december 2021 is in samenwerking met Binoq|Atana de 
wervingsprocedure gestart voor een nieuwe voorzitter en penningmeester, die in de loop van 2022 zullen 
worden aangesteld. Hierbij wordt ruimte gecreëerd voor een goede kennisoverdracht. 

Er is een gedragscode opgesteld die geldt voor zowel leden van het collectief als voor het bestuur. 
Er is een externe vertrouwenspersoon aangesteld, mr Margriet Maris. Haar bureau heeft tevens een 
extern jaarbericht opgesteld en gedeeld met onze organisatie. Het bestuur hanteert de Governance Code 
Cultuur, de Code Diversiteit en Inclusie en volgt zoveel mogelijk de Fair Practice Code. 
Het bestuur blijft transparant over mogelijke belangenverstrengeling en neemt indien gewenst 
maatregelen. 

Op dinsdag 7 maart 2022 heeft het bestuur de Jaarstukken 2021 besproken en vastgesteld. Het 
bestuur heeft vastgesteld dat de honoraria voor de directie (artistiek en zakelijk) de WNT-norm niet 
overschrijdt. De jaarrekening is gecontroleerd door Cijferhuis Audit B.V. Op grond van de gepresenteerde 
informatie en toelichtingen van het collectief en zakelijke leiding, heeft het bestuur het jaarverslag 
goedgekeurd.  

 

KERNACTIVITEITEN URLAND 

Doelstelling 
Het fungeren als een multidisciplinaire art performance fabriek voor professionele en (inter-) nationale 
theaterproducties ten behoeve van een breed publiek. 
 

Organisatie 
URLAND is een collectief van vier multidisciplinaire makers en performers. De Stichting URLAND is met 
ingang van 01-01-2021 als werkgever gestart volgens de planning in het meerjarenbeleidsplan. Er zijn 
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zeven medewerkers in dienst getreden; per 1 januari de vier co-artistiek leiders, een zakelijk leider, een 
medewerker publiciteit en per 1 maart de assistent zakelijk leider en bureaumedewerker. De activiteiten 
worden gerealiseerd samen met zelfstandigen uit de podiumkunstensector op basis van 
opdrachtovereenkomsten of tijdelijke dienstverbanden voor een specifiek project of activiteit dat door 
het collectief geïnitieerd wordt. In 2021 waren dit vijfenveertig personen, naast circa vijfenzeventig 
leveranciers en partners. 

Jens Besse is in de gelegenheid gesteld zijn kennis van en over het zakelijk leiderschap te verdiepen 
via het programma LincZ van Universiteit Utrecht, middels een bijdrage van Stichting URLAND, 
Werktuig PPO en een eigen bijdrage. Kennisoverdracht vindt plaats zowel vanuit de vier leden van het 
collectief bij hun werkzaamheden aan de verschillende kunstvakopleidingen (Codarts, Toneelacademie 
in ’21), als ook in de coaching van onze nieuwe collega Mara Liza de Bakker, waarvoor expliciet ruimte is 
gemaakt in haar arbeidsovereenkomst. 

URLAND is zich bewust van de (homogene) samenstelling van haar kernteam. Voor de werving 
van het nieuwe teamlid is o.a. in het kader van de onderschreven Code Diversiteit en Inclusie een 
samenwerking aangegaan met performancecollectief HipSick uit Rotterdam. Hierdoor hebben wij de 
voorgenomen ‘Rooney Rule’ extra handen en voeten kunnen geven en kennis mogen maken met een 
grotere poule aan kandidaten. Het kernteam bestaat naast de makers uit een zakelijk leider (Jens), een 
person of business / assistent zakelijke leiding (Mara Liza), een medewerker marketing en publiciteit 
(Esra Merkel) en twee zelfstandig ondernemers als productieleiders, te weten Elise de Fooij en Andrea 
van Bussel. Iedereen werkt parttime. Voor de extra benodigde expertise wordt samengewerkt met 
regelmatig terugkerende opdrachtnemers, waaronder Denzo Theatertechniek, grafisch vormgever Ruben 
Verkuylen en dramaturg Florian Hellwig. 

URLAND heeft in zowel het eigen belang als in het belang van medewerker Esra een 
detacheringsconstructie opgetuigd met twee sectorgenoten; Nineties Productions & ’t Barre Land. Dit 
zorgt voor een stabiele werkomgeving en voor URLAND een alternatieve inkomstenstroom. Ludwig 
Bindervoet en Jimi Zoet zijn ook vanuit URLAND gedetacheerd aan externe partijen als Theater 
Rotterdam, Toneelgroep Oostpool & Stichting KOBE / Nastaran Khorasani Razawi, waar onze planning 
dit toestond. 

Wederom heeft Stichting URLAND voor de secundaire schil freelancers haar (financiële) 
verantwoordelijkheid kunnen nemen gedurende de variaties in (werk-)beperkingen in 2021 vanwege de 
maatregelen ter bestrijding van de gevolgen van de pandemie. Dit was onder meer mogelijk door de 
coronasteun van het Rijk op basis van de regeling Fonds Podiumkunsten èn de genereuze coulance van 
Gemeente Rotterdam met betrekking tot het aanpassen van de prestatieafspraken voor planjaar 2021 ten 
opzichte van onze meerjarenplanning. 
 

REFLECTIE ‘WANHOOP DOET LEVEN’ EN ‘LIVE ART IN POST-DIGITAL TIMES’.	
Er was een hoop te wanhopen in 2021. Corona bleef steeds op verschillende manieren toeslaan. Soms 
direct in annuleringen van voorstellingen, lockdowns en beperkingen. Soms door ziekte in de cast of 
crew. Maar ook het gedwongen thuiswerken, vergaderen via zoom, en elkaar dus zo weinig live zien heeft 
ons op de proef gesteld. We merken hoezeer we leven voor live. Het is onze levensader. Theater zelf, maar 
ook het maken ervan. Elkaar zien, inspireren, en aanjagen. Digitaal bleef het mager en onbevredigend. 
Het was heel lastig ‘aan’ te blijven en niet cynisch te worden. 

En ook ingewikkeld was steeds de vraag: wat voor lijn kiezen we? We hebben geprobeerd te 
manoeuvreren door de jungle van de maatregelen en mogelijkheden, en daar zeker energie aan verloren, 
maar op de keper beschouwd is er toch heel wat gelukt. We hebben gepoogd, geschoven en goed 
gewanhoopt. We deden een lockdown-studiosessie met URLAND doet De Iedereen, we maakten met mu’ 
mu’ mu’, the movie een dadaïstische theaterfilm met onze Klingons, we brachten als seizoensopening De 
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Gabber Opera in het kader van De UR-triënnale 2021, en we maakten de vlakke vloervoorstelling Elckerlijc 
met een heel nieuw team op de vloer én achter de schermen. 

De honderdzestig toeschouwers per avond bij De Gabber Opera veroorzaakten in september, na 
alle stilstand en teleurstelling, een golf van opwinding en ontroering. We hadden er zo naar gesnakt. We 
snapten weer waarom we bestonden. Dat klinkt dramatisch, maar het was echt zonder meer een 
existentiële ervaring. Wanhoop deed leven. 

De dialoog met Theater Rotterdam en de makers van het ensemble is ook op een erg laag pitje 
geweest het afgelopen jaar. Dat is erg spijtig, want de lege tijd die er was, was geschikt geweest om een 
gezamenlijkheid te gaan vinden. We hopen dat dit de komende tijd wat energieker en voortvarender zal 
worden opgepakt. 

 

ACTIVITEITENVERSLAG 2021	

 
 

URLAND doet #1, De Iedereen – nieuwe coproductie Theater Rotterdam 
Productie in lockdown gemaakt in studio Jimi Zoet, januari. 4 voorstellingen in Rotterdam geannuleerd. Op de vierde voorstellingsdag is 
de show online gelanceerd, gratis/doorlopend beschikbaar per 30 januari, op youtube.nl 
 

In onze plannen stond een ontzettend spannende samenwerking met Akwasi Owusu Ansah (frontman 
van rapformatie ZwartLicht en medeoprichter van Omroep Zwart en tevens oud klasgenoot van Jimi en 
Marijn), om samen URLAND doet The Appropriatiors te gaan maken. Maar, helaas, door de volle agenda 
van Akwasi en toenemende drukte rondom de Black Lives Matters protesten en de oprichting van omroep 
Zwart hebben we de samenwerking op het laatste moment moeten annuleren. 

‘The Appropriators’ zou gaan over culturele toe-eigening in het algemeen en in de muziekscene 
in het bijzonder. We wilden onderzoeken waar fascinatie ophoudt en toe-eigening begint. Witte artiesten 
in de muziekindustrie worden regelmatig beschuldigd van toe-eigening; waarom denken zoveel artiesten 
weg te komen met cultureel jatwerk zonder rekenschap te geven aan de ontstaansgeschiedenis, en 
ondertussen bakken met geld te verdienen? URLAND samplet graag en wilde hier de grenzen van 
opzoeken in een muzikale clash met Akwasi als de fictieve band ‘The Appropriators’. 

Onze gesprekken gingen binnen URLAND verder zonder Akwasi, maar wat nu? Nu waren we ineens 
een stel witte jongens, en miste het nodige spanningsveld van de culturele bagage van de Nederlands-
Ghanese Akwasi. We werden hard geconfronteerd met de betekenis van het huidige identiteitsdebat, en 
de stem in je hoofd die lijkt te zeggen ‘wat wel en niet mag’. Als de vertegenwoordiging niet in balans is, 
is de zeggingskracht direct beïnvloed. Representatie zorgt voor een grotere inhoudelijke vrijheid, 
zeggingskracht en een spanningsveld dat we later in onze Elckerlijc nodig hadden. 
We besloten om deze allereerste ‘URLAND doet’ wel een muzikaal experiment te laten blijven, en om 
inhoudelijk een voorsprong te nemen op onze reisvoorstelling Elckerlijc door de moderne hertaling (De 
Iedereen door Erik Bindervoet) van het middeleeuwse toneelstuk op beat te zetten. De gesprekken over 
wat we wel en niet op het toneel konden vertegenwoordigen bleven doorgaan, maar de precaire 
thematiek was nog niet rijp voor een voorstelling. 



 

 
Stichting URLAND 
Schouwburgplein 25 
3012 CL Rotterdam, Nederland 
www.urland.nl 

6 van 20 

 

betreft 

datum 

 

 

 

 

JAARVERSLAG 2021 
15 maart 2022 
 

Jimi en Marijn hebben met URLAND doet: de Iedereen ontdekt dat de rijm zich uitstekend liet lenen voor 
hiphop. De wens was er om deze doorgecomponeerde rap-performance mean en lean te tonen in het 
theater, maar helaas kon de voorstelling vanwege de coronamaatregelen geen doorgang vinden. Gelukkig 
hebben we een passende oplossing gevonden: in een youtube-studiosessie hebben we de performance 
muzikaal toch weten te verwezenlijken. Deze is te beluisteren/bekijken op ons kanaal. Door het maken 
van dit experiment zijn de gesprekken over de reisvoorstelling verdiept: het viel op hoe mannelijk en 
gedateerd de hoofdpersoon in de hertaling van Erik Bindervoet was. Hier was werk aan de winkel. Hoe 
maken we het echt de Elckerlijc van URLAND, en wat doen we met het eurocentrisme en de overduidelijke 
mannelijkheid van de hoofdpersoon? De voorstelling moest steeds meer gaan over de dominantie van 
het witte, mannelijke perspectief en hoe daar afscheid van te nemen. 

https://youtu.be/qbXjtC9tG1g 
 
 

‘Waanzin. Fijn om de Elcerlyck op deze manier weer terug te horen. Erik 
is de bovenste beste en Urland ook! Thx!’ 

Marcel Sijm, youtube comments URLAND Doet #1 
 
 

‘Avonduren: kijk naar de Elckerlijc van URLAND, dan leer je nog wat over 
jezelf. […] Op YouTube in première gaan heeft ook zijn voordelen. Je hoeft 
bijvoorbeeld geen kant-en-klare, avondvullende voorstelling te 
produceren. Een performance op YouTube mag kleinschaliger zijn, niet 
helemaal afgewerkt en doorgestyled. Het mag een simpel idee zijn, een 
idee waar je eens goed op doordenkt. In een reguliere voorstelling mag 
dat in principe ook. Maar dan is de angst stukken groter om een publiek 
teleur te stellen dat helemaal naar je toe is gekomen.’ 

Vincent Kouters, De Volkskrant 
 

 
 
 
 

De Gabber Opera, De UR-triënnale 2021 – nieuwe Coproductie Theater Rotterdam 
4 uitvoeringen exclusief in Rotterdam, september. Deelname pilot-project Testen voor Toegang met 2/3de zaalcapaciteit. 
Randprogrammering i.s.m. Operator Radio, met o.a. DJ Panic, Betonkust, Roel Meijvis en Rebecca Schaefer. 
 

Doordat verscheidene lockdowns ons dwongen te schuiven in de planning hebben we De UR-triënnale 
2021 en De Gabber Opera gefuseerd en naar de plek van een URLAND Doet … moeten schuiven, waarmee 
URLAND doet Witte de With in het geheel is komen te vervallen. 

De Gabber Opera was de allereerste voorstelling die wij ooit hebben gemaakt, op de 
toneelacademie in Maastricht. Met een beperkt budget en een residentie van 8 weken ontstond onze 
werkwijze, ons collectief, onze Gesamtkunst.  Met De UR-triënnale blikken we elke drie jaar terug op eigen 
werk, en de eersteling was perfect materiaal om te zien waar we nu staan.  
Nadat seizoen ‘20-’21 te weinig tot geen theater heeft mogen meemaken leek het de perfecte 
seizoensopener. Een ode aan Dionysus, de god van de roes en het theater. De Gabber Opera was 
geïnspireerd op De Bacchanten van Euripides. De gabbers waren voor ons de perfecte bacchanten. We 
zoeken in onze concepten vaak naar een artificiële botsing door de vruchtbaarheid van frictie. De gabbers 
definiëren zich, los van hun uiterlijk, vooral door hun muziek. We wilden hier zoeken naar het grootste 
contrast en kwamen uit bij opera. 

Waar voor ons, tien jaar later, de uitdaging lag was om opnieuw kritisch te kijken naar welk verhaal 
we vertelden, welke middelen we gebruikten en of we inmiddels andere keuzes zouden hebben gemaakt. 
We hebben ons eigen werk kritisch herzien. We zijn destijds bijvoorbeeld het fenomeen ‘opera’ nooit 
echt aangegaan. We gebruikten bestaande opera’s en mixten die met nieuwe gabbermuziek van de hand 
van Jimi. We hebben voor deze editie aan componist Annelinde Bruijs, waar we met ‘URLAND herdenkt’ 

Foto URLAND doet #1 © Sandra Zegarra 
Petow – vlnr Jimi Zoet, Marijn A. de Jong 
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al mee hadden samengewerkt, gevraagd om fragmenten uit een niet bestaande opera te componeren 
gebaseerd op teksten uit ‘De Bacchanten’ van Euripides. Die fragmenten heeft Jimi vervolgens verwerkt 
en gesampled in het bombastische geluidsontwerp. Het tilde het geheel naar een hoger niveau, het werd 
echt opera. En ook onze verwijzing naar de Griekse tragedie was nu eindelijk duidelijk voor het publiek 
(in tegenstelling tot de wat abstractere versie uit 2010). Een deel van volwassen worden als 
theatermakers, was durven de inspiratie helder te delen met de toeschouwer. 

 
 

Op het gebied van lichtontwerp en vormgeving hebben we ook geëxperimenteerd. Marijn heeft een groot 
talent voor zowel lichtontwerp als vormgeving, maar we hebben ook gemerkt dat grote componenten als 
deze, naast het overzicht houden en spelen van de voorstelling, niet altijd evenveel tijd krijgen binnen 
het maakproces en dat het lichtontwerp vaak als laatste aan bod komt. Daar wilden we verandering in 
aanbrengen en zijn op zoek gegaan naar een geschikte aanvulling van ons team. We hebben 
samengewerkt met lichtontwerper Varja Klosse. Een zeer prettige samenwerking die de voorstelling naar 
een hoger plan heeft getild. Het is ons samen met Varja gelukt om de extase waar de gabbers in verzeild 
raken in de voorstelling, voelbaar te maken bij het publiek in plaats van te tonen op het podium. Dat was 
precies wat we voor ogen hadden met de samenwerking en hopelijk mogen we elkaar opnieuw ontmoeten 
in een volgend project. 

Daarnaast sloegen we de handen weer ineen met ons oud-collectiefgenoot en performance 
kunstenaar Karel van Laere, met wie we de voorstelling destijds ook hebben gemaakt. Los van zijn fijne 
artistieke inbreng was hij een spiegel van wat tien jaar doet met een collectief. Vaste rolpatronen, maar 
ook een groot artistiek vocabulaire. Het was een fijn weerzien. 

Omdat de gabberscene is ontstaan in Rotterdam wilden we ook serieus kijken naar een 
randprogramma met Rotterdamse hardcore-connaisseurs. Waar De UR-triënnale 2018 de voorstelling zelf 
een festival was (of de festivalisering op de vloer thematiseerde), daar wilden we in de editie van 2021 
proberen hoe het zou zijn om echt meer een festival rond de voorstelling te verwezenlijken. We hebben 
een terras met luifels laten aanrukken, een snackkraam neergezet, vanuit de foyer werd live radio 
gemaakt. Het liefst organiseerden we een feest, maar door de coronamaatregelen kon dit niet doorgaan. 
Net als de video-vertoning in de tweede zaal/studio. We hebben de handen ineengeslagen met ‘Operator 
Radio’ een Rotterdams online radiostation waarmee we een onlineprogramma hebben gemaakt met 

Foto De Gabber Opera © Sandra Zegarra Petow – vlnr Thomas Dudkiewicz, Marijn A. de Jong, Ludwig Bindervoet, Karel van Laere, Jimi Zoet 
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gastsprekers. Zo maakten we verschillende uitzendingen waarin wij, de makers, in gesprek gingen met 
gabbers, maar ook met filosofen. Onderwerpen als de Rotterdamse gabbercultuur en extase werden 
besproken en de nood aan roes en vervoering in tijden van Corona. 

De PR hebben we ook ingezet op ‘lokaal’, en daar kwamen mooie items uit voort bij o.a. het 
Rotterdamse AD en RTV Rijnmond. Met effect: in de zaal zaten elke avond naast de usual theater-
suspects ook oude hardcore gabbers. 

We zijn uit de voegen gebarsten met deze ‘remake’ van onze eerstgeborene en voelen een grote 
kans na de vier dampende speelbeurten die het heeft genoten. Ook in de wat grotere zaal die we ter 
beschikking hadden voelden we de potentie van een nog groter platform, van dreunende gabberbeats in 
de grote zalen van de schouwburgen van Nederland. Door het omgooien van onze planning en het 
uitstellen van onze grote zaalvoorstelling De Zwarte Zon naar seizoen 2023-2024 hebben we in goed 
overleg met de theaters de ruimte gevonden om de tour van De Gabber Opera te plannen in januari 2023. 

 

'De Gabber Opera is een remake van het stuk dat de vijf theatermakers van Urland 11 jaar geleden als tweede- 
en derdejaars toneelschoolstudenten maakten, maar voelt als een actuele voorstelling. De clubs zijn al tijden 
dicht maar in De Gabber Opera kunnen we weer heel even proeven van het nachtleven. 

Yasmina Aboutaleb, De Volkskrant 
 

‘Het einde van De Gabber Opera is verrassend positief en is net als de opening prachtig en lyrisch 
vormgegeven met hulp van muziek, tekst en scenografie. Als alle explosiviteit in banen kan worden geleid 
komt het goed, zo lijkt Urland te willen zeggen.’ 

Moos van den Broek, Theaterkrant 
 

Elckerlijc – nieuwe coproductie Theater Rotterdam 
Première 13 november, 11 reguliere voorstellingen. Voorstelling op 23 november geannuleerd door ziekte castmember. Na start 
avondlockdown 2 annuleringen (Haarlem, Toneelschuur), en 2 matinees i.p.v. avondvoorstellingen (Amsterdam, Frascati) met beperkte 
capaciteit. Laatste matinee Frascati ook geannuleerd na ingang volledige lockdown. Overige activiteiten: 2 nagesprekken, 1 in Arnhem en 
1 in Utrecht & 1 workshop met het Talent Traject Theater Rotterdam 
 

Onze reisvoorstelling Elckerlijc was in veel opzichten een grote uitdaging voor ons. Inhoudelijk gingen 
we voor het eerst in ons oeuvre pogen iets te zeggen over het thema ‘identiteit’. Daar waar onze focus 
altijd lag op het universele, het transcendente en tijdloze oerkrachten en -mythes, wilden we nu 
inzoomen en de tijdgeest in de bek kijken. 

We begonnen een paar jaar eerder met het verlangen de 
‘Elckerlijc’ (Den Spyeghel der Salicheyt van Elckerlijc) het Hollandse 
oerstuk uit 1495 op te voeren. We hadden wel degelijk het 
identiteitsvraagstuk in ons hoofd bij de keuze voor deze moraliteit, 
maar waar de eerste fascinatie toch de Dood was en een 
getheatraliseerd einde van het Antropoceen, kwamen onze 
gesprekken over de Elckerlijc toch steeds weer op glad ijs rond het 
thema identiteit. Was het geen privilege om het over het 
‘Antropoceen’ te hebben? Bestaat er überhaupt zoiets als 
universalisme? Mochten we wel moralistisch zijn met dit thema, dat 
voor veel mensen een strijd op leven en dood is? Was de Verlichting 
wel zo inclusief als we dachten? 

Het onderzoek van de 'URLAND doet #1’ had deze 
vraagstukken al aan de kaak gesteld, en bracht ons tot verdere 
introspectie. Hoe ‘woke' is URLAND? Wat representeert URLAND? 
Wij bestempelden ons gekscherend als het homogeenste collectief 
van Theater Nederland: wit, hoogopgeleid, hetero en cis-man. De 
gedachtes werden een loop, waar we niet uit wilden of konden komen 
zonder onszelf in een oncomfortabelere positie te brengen. We 

Foto Elckerlijc © Bart Grietens - Phi Nguyen en 
Marijn A. de Jong  
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wilden de confrontatie met andere identiteiten, niet-ikken, op het toneel zien, zonder het te letterlijk 
over identiteit te hebben. Dubbelzinnigheid was iets wat we misten in andere voorstellingen die het 
onderwerp behandelden. We besloten diverse gastacteurs uit te nodigen om ons verhaal op scherp te 
zetten, zonder te verhullen dat we deze keuze maakten om ons zelfportret compleet te maken. Wat we 
een spannend gegeven vonden was om middels deze allegorie het idee van de dominantie van de witte 
man ten grave te dragen, en tegelijkertijd toch zelf als protagonist de universele worsteling met de Dood 
te vertolken. Een Urlandiaanse paradox. En dat helemaal in het Middelnederlands, een radicale 
restauratie.  

De andere uitdaging was er nu direct ook door het 
conceptuele besluit te werken met de pure 
brontekst en gasten: hier was regie vereist. We 
besloten deze gelegenheid aan te grijpen om onze 
rolpatronen binnen het collectief eens op te 
schudden. Door Elckerlijc te omringen met niet-
ikken hoefden we niet allevier op de vloer te staan. 
Marijn was de gedroomde protagonist, Ludwig 
wilde het graag regisseren, Thomas kon floreren in 
zijn acteurschap en tekstbehandeling en Jimi 
vertolkte URLAND op de vloer als gabber en live 
muzikant. Voor URLAND was het voor het eerst 
echt hardcore teksttoneel, en dat in die 
raadselachtige taal uit het verleden. 
 

Doordat Marijns talent voor licht, beeld en overzicht nu niet ingezet kon worden, was het een kans om 
de samenwerking aan te gaan met een decorontwerper (Edwin Kolpa), en het reeds gestarte onderzoek 
naar lichtontwerp (met Varja Klosse in De Gabber Opera) verder uit te diepen met Hendrik Walther. Ook 
kozen we voor een kostuumontwerper, Hanne Pierrot, die al eerder met historische kostuums had 
gewerkt. En we haalden de oerdramaturg Florian Hellwig in een vroeg stadium erbij om met ons vier over 
‘spel, symbool en feest’ van Hans-Georg Gadamer te spreken. Alledrie elementen die in de allegorie 
Elckerlijc op een manier aan bod komen.  

De samenwerkingen zijn goed bevallen. Het was soms zoeken naar de stem van het collectief in 
onze ‘nieuwe’ samenstelling, maar alle artistieke hoofden en ook de acteurs zijn enthousiast meegegaan 
op onze reis.  

De zoektocht naar de cast en het artistieke team kwam wat onhandig uit in de zomer, mede door 
onze relatief late beslissing voor dit radicale concept. Om de URLAND DOET-experimenten goed invloed 
op de reisvoorstelling te kunnen laten hebben, is er een planning met iets meer ademruimte nodig. Dat 
nemen we mee naar de toekomst. Tussendoor waren we natuurlijk ook met De Gabber Opera bezig. 
Achteraf bezien hadden we dat beter moeten voorbereiden en zorgvuldiger kunnen uitvoeren. Maar 
uiteindelijk is het toch gelukt om de gedroomde cast bij elkaar te krijgen en hebben we ons werkproces 
op een heel prettige manier verrijkt met andere stemmen, geluiden en ideeën. We hebben gemerkt, via 
de ogen van onze gasten, wat voor krachten wij gevieren bundelen en dat een hoop voor ons 
vanzelfsprekende zaken eigenlijk best bijzonder zijn. 
 

De voorstelling is een vintage URLAND-voorstelling, mysterieus, compromisloos en duister. Met genoeg 
ruimte voor associatie, denkruimte en lucht. De toeschouwer is aan het werk gezet. We zijn er trots op.  
 

Helaas werd ook deze tournee vanaf december getroffen door de coronamaatregelen, en ook het tweede 
deel in januari ‘22 werd volledig geannuleerd. 
 

Repetitiefoto Elckerlijc © URLAND - vlnr Valerie Jane, Rikki Besse, Phi Nguyen 
en Elyne Notebaert 
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‘Ja, hier staat ‘de witte man’ centraal die rekenschap (donder) aflegt en boete doet voor zijn onverschilligheid, 
zijn onwetendheid. Maar hij staat daar als allegorie van het dominante perspectief, niet als individu. Wat een 
verademing. Hier geen wijzend vingertje, maar poëzie en muzikaliteit. Het is de vorm, aangereikt door een 
rederijkersstuk van ruim 500 jaar geleden, die ons redt van politiek correct geneuzel. Deze vorm, ons ritmisch 
en humoristisch aangeboden door collectief Urland, baant zich middels allegorie een weg uit de loopgraven 
waar we ons maar al te vaak in verschansen. Zo zou universele kunst eruit kunnen zien.’ 

Berthe Spoelstra, Tirade (vanoorschot.nl) 
 

'Zo komt de nadruk op de muzikaliteit en de poëzie van de tekst te liggen, en wordt de rituele vorm van de 
enscenering kracht bij gezet. Vanwege het geëxalteerde spel van Phi Nguyen als God en Thomas Dudkiewicz 
als De Dood wanen we ons vanaf het begin in een theatrale mis waarin de nietigheid van de mens ten opzichte 
van zijn schepper centraal staat. Het duistere lichtontwerp van Hendrik Walther en de onheilspellende 
soundscape van Jimi Zoet zetten het gevoel van oud-testamentische noodlottigheid nog extra in de verf.' 

Marijn Lems, NRC Handelsblad 
 

Corona Annuleringen 2021 
Helaas was de noodgedwongen aanpassing in URLAND doet De Iedereen in januari nog maar het begin en 
volgden er nog meer annuleringen door corona. Op 4 mei zouden wij URLAND herdenkt (eindelijk) 
opvoeren, een koor compositie gemaakt door Annelinde Bruijs gebaseerd op het boek Is dit een mens van 
Primo Levi. We waren er helemaal klaar voor en alles stond in de startblokken om publiek te ontvangen 
in de grote zaal van Theater Rotterdam. Maar helaas, door een besmetting in de crew moest het hele 
team in quarantaine een dag voor de opvoering. De groep twintigers (conservatoriumstudenten van 
Codarts Rotterdam), de klassieke koorcompositie van Annelinde en het onderwerp ‘herdenken’ bleek een 
ontwapenende en ontroerende combinatie. Het praten over het onderwerp in de repetities, het samen 
maken en ontdekken in de theaterzaal met de studenten was voor ons precies waar we naar op zoek 
waren met dit project. Een ontmoeting van verschillende generaties die middels een theatraal concept 
stil staan bij de dodenherdenking op 4 mei en deze van nieuwe gedachten voorzien. We willen dan ook 
dat de voorstelling alsnog kan plaatsvinden. We hebben nu onze zinnen gezet op 4 mei 2023, Corona 
Volente! 

 
 
  

Repetitiefoto URLAND Herdenkt © Salih Kiliç 
Spel & koorzang: Studenten Codarts Muziektheater; Klaas Bets, Alicia Boedhoe, Rick Bok,  

Joris Braster, Daan van Dalen, Danie ̈lle Deddens, Niek van der Deijl, Lakshmi Gajadin,  
Wijnand Gomes, Brit van der Lans, Janneke Melis, Marnel de Rooij & Iris Verhoek,  

Compositie & muzikale begeleiding: Annelinde Bruijs.  

 



 

 
Stichting URLAND 
Schouwburgplein 25 
3012 CL Rotterdam, Nederland 
www.urland.nl 

11 van 20 

 

betreft 

datum 

 

 

 

 

JAARVERSLAG 2021 
15 maart 2022 
 

Ludwig speelde met zijn solo Patroon (een tekst van zijn vader Erik Bindervoet) in co-productie met De 
Nieuwe Oost een gemankeerde tournee voor een derde kleine zaalbezetting in het najaar van 2020. Niet 
ideaal maar het mocht getoond worden. Helaas werd het tweede deel van de tournee ook geannuleerd in 
het (vroege) voorjaar van 2021. De reprisetournee staat nu gepland voor februari-maart 2023. 
 mu’ mu’ mu’, onze voorstelling uit 2020 die stilgelegd moest worden na de eerste opvoering op 
de vooravond van de allereerste lockdown hebben we een tweede leven gegeven in 2021. We hebben er 
weer drie weken aan mogen werken in april 2021 en de speelbeurten die we al hadden staan voor De UR-
triënnale 2021 hebben we in goed overleg met de theaters vervangen voor de voorstelling mu’ mu’ mu’. 
Helaas was een nieuwe lockdown aanstaande en hebben we de gehele tournee opnieuw moeten cancelen 
en zijn we in de resterende repetitie week mu’ mu’ mu’, the movie gaan maken in samenwerking met Huub 
Laurens, onze ‘video-wizzard’ uit Rotterdam. In de film konden we het dadaïsme goed toepassen in de 
montage en andere filmische trucs. Het materiaal leende zich daarom uitermate goed voor het 
experiment van de ‘theaterfilm’. 

De video is gelanceerd (in een besloten bijeenkomst) in juni in de grote zaal van Theater Rotterdam 
en vervolgens op vimeo on demand te koop aangeboden. In het najaar konden we de film nog eens 
aanbieden (in de nieuwe lockdown) via We Are Public. Het maken van een film beviel ons goed en onder 
andere omstandigheden in een proces waar meer ruimte en tijd beschikbaar is lijkt het ons een uitdaging 
om in de toekomst nog eens aan te gaan. 

https://vimeo.com/ondemand/mumumu/ 
 

Overige activiteiten in 2021: workshops/masterclasses  
Voor URLAND is het geven van workshops en masterclasses een ideale manier om ideeën voor 
voorstellingen te onderzoeken en/of uit te werken. Het liefst doen wij dat op kunstvakopleidingen en nog 
liever op een van de toneelscholen. Hier kunnen we iets bijdragen aan de ontwikkeling van een nieuwe 
generatie theatermakers en blijven we in contact staan met nieuwe ideeën en opvattingen over theater. 
Naast dat we iets komen brengen komen we ook altijd iets halen. Onze workshops of lesprojecten 
vertrekken dan vanuit een onderwerp dat we zelf willen onderzoeken voor een toekomstig project. Op 
deze manier kunnen we, bij wijze van vooronderzoek, samen met de studenten ingangen vinden om de 
thematiek te benaderen en te verdiepen. Dit helpt ons enorm in onze zoektocht en zorgt voor een andere 
blik op onze werkwijze en het materiaal waarmee we willen gaan werken. Zelden of nooit maken we in 
deze workshops de voorstelling die we met URLAND willen maken, maar zoeken we samen met de 
studenten naar een eigen stem en benadering van de thematiek. Op deze manier zetten de studenten ons 
op scherp en leren wij hoe zij al dan niet op collectieve wijze tot een voorstelling kunnen komen. 

In de registratie prestaties vallen bovenstaande activiteiten onder noemer: reprise coproductie UR 
 

Overige producties in 2021: The Plague & Bedtime Stories – doorlopende (reprise) productie 
The Plague (De Pest van Albert Camus) is een hele serie, te beluisteren in hoofdstukken, en staat als 1 voorstelling opgenomen bij de 
prestaties. Bedtime Stories (alleen in Europa beschikbaar vanwege tour VS in ‘22) is 1 aflevering en staat als 1 voorstelling opgenomen 
bij de prestaties. Beiden zijn gelanceerd in 2020. In 2021 hebben ze samen 3.839 nieuwe luisteraars bereikt op de platforms Soundcloud 
en Spotify. 

 

Samenvatting annulering 2021: PATROON – reprise coproductie De Nieuwe Oost 
Productie en première waren in 2020 verplaatst en heeft een beperkte tournee in het najaar van 2020 gekend. De reprise (feb-mrt 2021, 
14 voorstellingen) is geannuleerd. De nieuwe kans reprise staat gepland in maart 2023 in samenwerking met De Nieuwe Oost. 
 

Samenvatting annulering 2021: mu’ mu’ mu’ – reprise coproductie Theater Rotterdam 
Deze voorstelling ging vlak voor de éérste lockdown van 2020 in première op 4 maart. Na 7 gespeelde voorstellingen en 20 geannuleerde 
voorstellingen in 2020, heeft URLAND de tour verplaatst naar 2021. Helaas is de volledige reprisetournee (15 april tm 22 mei, 19 
voorstellingen) geannuleerd, vanwege de aanhoudende maatregelen. 
URLAND heeft een theaterfilm gemaakt en op 21 juni 2021 gepresenteerd op het video-on-demand platform van Vimeo. 

 

Samenvatting annulering 2021: URLAND Herdenkt – reprise coproductie Theater Rotterdam 
1 live voorstelling in Rotterdam op 4 mei, direct aansluitend op de Nationale Dodenherdenking ihkv Theater na de Dam. 
Geannuleerd vanwege corona-besmetting binnen het team. 
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PRESTATIES PRODUCTIE & PRESENTATIE 2021 

De doelen voor 2021 met betrekking tot het totaal aantal (co-)producties en de doelen voor het aantal 
voorstellingen en presentaties zijn voor zowel Fonds Podiumkunsten als Gemeente Rotterdam dit jaar 
niet gehaald. Voor FPK worden door corona geannuleerde, reguliere voorstellingen wel meegerekend in 
het prestatieraster, voor Gemeente Rotterdam niet.  

URLAND presenteerde zestien voorstellingen uit drie nieuwe coproducties (URLAND Doet #1, De 
Gabber Opera en Elckerlijc).  
 
URLAND heeft eenenveertig voorstellingen moeten annuleren verspreid over twee nieuwe coproducties 
(URLAND Doet #1 en Elckerlijc) en drie reprise coproducties (mu’ mu’ mu’, Patroon en URLAND Herdenkt). 

ONLINE heeft URLAND uit bovenstaande coproducties twee projecten gelanceerd; URLAND Doet 
#1 en mu’ mu’ mu’, the movie. Daarnaast zijn als reprise twee producties ook in 2021 online aangeboden: 
Bedtime Stories en The Plague. 

Onder de reprise coproductie UR vat URLAND in 2021 het aanbod presentaties en masterclasses 
samen, die niet direct zijn gekoppeld aan een tourneevoorstelling, maar wel intrinsiek zijn verbonden 
aan de maak- en werkwijze van het collectief. Het betreft theaterlezingen (presentaties) en vierentwintig 
masterclasses aan de Toneelacademie Maastricht en Codarts Muziektheater, Rotterdam. 

 

Toelichting prestatieraster Gemeente Rotterdam – productieinstellingen 
Er zijn dertig voorstellingen en online presentaties over zeven producties, waarvan tien fysiek in 
Rotterdam met live publiek en elf voorstellingen/presentaties ONLINE. Er zijn negen live voorstellingen 
gerealiseerd buiten Rotterdam. Daarnaast zijn twee producties (Patroon & URLAND Herdenkt) wel 
gepland en gemaakt, maar daar zijn géén voorstellingen of presentaties aan gekoppeld (geannuleerd door 
Corona). 

In totaal zijn er tweeënzestig voorstellingen en presentaties geannuleerd vanwege de maatregelen 
rondom corona. Er zijn in 2021 vijfentwintig workshops/masterclasses verzorgd door URLAND, waarvan 
twintig in Rotterdam (Codarts & Theater Rotterdam Talent Traject). De deelnemers zijn wel 
meegerekend in het publieksbereik, maar de contactmomenten zijn niet meegerekend bij de kengetallen 
presentaties. 
 

Chronologisch overzicht (co-)producties en reprises 2021 
1) URLAND Doet #1: De Iedereen – nieuwe coproductie Theater Rotterdam 

a. Productie in lockdown gemaakt in studio Jimi Zoet. 4 voorstellingen in Rotterdam geannuleerd. 
b. Op de vierde voorstellingsdag is de show online gelanceerd, gratis/doorlopend beschikbaar per 30 januari, op 

youtube.nl 
2) Patroon – reprise coproductie De Nieuwe Oost 

a. 14 voorstellingen reprise geannuleerd tussen 10 februari en 1 april. 
3) mu’ mu’ mu’ – reprise coproductie Theater Rotterdam 

a. reprise première 15 april en tournee tm 28 mei. Tour is op 23 maart ‘21 geannuleerd (lockdown). 
b. 19 voorstellingen reprise geannuleerd tussen 15 april en 22 mei 
c. mu’ mu’ mu’, the movie is gemaakt en zowel via Vimeo als via We Are Public tegen betaling aangeboden. 2 

voorstellingen 
d. Er zijn daarnaast 2 presentaties van de film geweest voor studenten en genodigden in Rotterdam 

4) URLAND Herdenkt – reprise coproductie Theater Rotterdam 
a. Initieel live, productie omgevormd tot digitaal, première geannuleerd vanwege corona-besmetting binnen 

cast 1 dag voor de uitvoering. 
5) De Gabber Opera – nieuwe coproductie (De UR-triënnale 2021) 

a. 4 uitvoeringen exclusief in Rotterdam, september. 
b. Deelname pilot-project Testen voor Toegang met 2/3de zaalcapaciteit, TR. 



 

 
Stichting URLAND 
Schouwburgplein 25 
3012 CL Rotterdam, Nederland 
www.urland.nl 

13 van 20 

 

betreft 

datum 

 

 

 

 

JAARVERSLAG 2021 
15 maart 2022 
 

c. Randprogrammering i.s.m. Operator Radio – 4 presentaties met o.a. DJ Panic, Betonkust, Roel Meijvis en 
Rebecca Schaefer 

6) Elckerlijc – nieuwe coproductie met Theater Rotterdam 
a. Première 13 november, 11 reguliere voorstellingen. Voorstelling op 23 november geannuleerd door ziekte 

castmember. Na start avondlockdown 2 annuleringen (Haarlem, Toneelschuur), en 2 matinees i.p.v. 
avondvoorstellingen (Amsterdam, Frascati) met beperkte capaciteit. Laatste matinee Frascati ook 
geannuleerd na ingang volledige lockdown 

b. 2 nagesprekken, 1 in Arnhem en 1 in Utrecht & 1 workshop met het Talent Traject Theater Rotterdam 
7) The Plague – reprise productie – alleen online, geregistreerd als 1 voorstelling (idem 2020) 

a. podcast op Soundcloud en Spotify; alleen luisteraars in 2021 meegerekend 
8) Bedtime Stories – reprise productie – alleen online, geregistreerd als 1 voorstelling (idem 2020) 

a. podcast op Soundcloud en Spotify; alleen luisteraars in 2021 meegerekend 
9) UR – reprise coproductie – alleen presentaties, workshops en masterclasses 

a. Tekstlezing UR (& URLAUB) als onderdeel van en met De Leesclub (België), een Facebookgroep opgericht door 
een groep theatermakers/ acteurs/ schrijvers met als doel ‘Samen Toneel Lezen’. Voor corona waren dit 
fysieke bijeenkomsten, sinds maart ’20 komen ze online samen om zo toch nog te kunnen genieten van 
theaterteksten. 

b. Masterclass 3 studenten regieopleiding Toneelacademie Maastricht door Thomas Dudkiewicz, 5 dagen, 
januari 

c. Masterclass 6 studenten Muziektheater Codarts voor project Show & Tell door Marijn Alexander de Jong 
i.s.m. Florian Hellwig, 19 dagen april – juni  

 

Vanaf pagina zestien in dit jaarverslag vindt u een prestatieoverzicht waarin alle voorstellingen van 
URLAND (als producent en/of coproducent) zijn opgenomen en ook de overige activiteiten van één of 
meer URLAND’ers, zoals nagesprekken, randprogrammering, workshops, & masterclasses. 

 
PRESTATIES EN REFLECTIE PUBLIEKSBEREIK 2021 

Prestaties publieksbereik 
Noot voor de lezer: in de periode van de voorbereiding op en publicatie van dit jaarverslag, is URLAND 
organisatorisch goed in staat geweest om de lopende werkzaamheden tijdens het zwangerschapsverlof 
van Esra Merkel over te dragen aan onze tijdelijke collega (Nadine van Pinxteren), maar de URLAND-
specifieke reflectie op het publieksbereik en samenstelling hieronder mist een schakel binnen onze 
organisatie. 

Voor Fonds Podiumkunsten is het geaggregeerd prestatieoverzicht, inclusief spreiding en bereik, 
opgesteld en opgenomen in de jaarrekening. De kengetallen publieksbereik zijn voor Gemeente 
Rotterdam geen afrekenbare prestatie. De onderstaande tabel geeft een samenvatting van de resultaten 
in publieksbereik. Het gewenste kwantitatieve bereik is niet behaald, m.u.v. totaal bezoekers voor de 
Gemeente Rotterdam, naar aanleiding van het (aangepaste) Jaarplan 2021. 
 

URLAND 
GEMEENTE ROTTERDAM 

Realisatie 2021 
totaal 

Realisatie 2021 
standplaats  

Jaarplan 2021 
totaal 

Jaarplan 2021 
standplaats 

Totaal bezoekers voorstellingen, 
presentaties & deelnames educatie 

7.942 1.073 2.900 1.270 

URLAND 
FONDS PODIUMKUNSTEN 

Realisatie 2021 
totaal 

Realisatie 2021 
standplaats  

Begroting meerjaren 
beleidsplan FPK 

- 

Totaal bezoekers voorstellingen 6.504 911 12.000 - 
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URLAND neemt deel aan het doorlopend publieksonderzoek in opdracht van Gemeente Rotterdam, 
uitgevoerd door Rotterdam Festivals (RF). RF heeft het Culturele Doelgroepenmodel ontwikkeld, 
gebaseerd op Whize. Dit model heeft een hernieuwde indeling in doelgroepen, ten opzichte van het 
model in 2019. Komend jaar zullen we onze ambities uit 2020 herformuleren zodat ze bij deze nieuwe 
indeling aansluiten. Hierbij nemen we kennis en ervaring mee, die wij o.a. opdoen door onze deelname 
aan het onderzoek Crowdkeeping, samen met o.a. Rose Stories, Korzo, Philharmonie Zuid-Nederland. Dit 
onderzoek is onderdeel van het programma Innovatielabs, een initiatief van de Rijkscultuurfondsen en 
het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie. Het onderzoek is gericht op een gezamenlijke 
werkmethode en ondersteunende tool voor kleine tot middelgrote organisaties op het gebied van 
relatiebeheer en het verstevigen van de relatie met ons publiek.  
Wij hebben in 2021 relatief weinig bruikbare gegevens kunnen verzamelen om aan de parameters van 
het onderzoek te kunnen voldoen; URLAND blijft voor bezoekgegevens afhankelijk van de theaters (geen 
eigen kaartverkoop) en daarnaast zijn veel voorstellingen geannuleerd of voor een beperkte 
publiekscapaciteit uitgevoerd. 

De doelgroep van URLAND bestaat voornamelijk uit twintigers en dertigers. Dankzij een gedeelde 
mentaliteit en een herkenbare, hybride vormtaal kunnen onze voorstellingen voor hen een ingang 
bieden. In de tabel ziet u een weergave van de kwalitatieve publiekssamenstelling. Dit is zoals eerder 
genoemd op basis van de aangeleverde bezoekersgegevens van onze voorstellingen binnen de muren (en 
ticketing) van Theater Rotterdam. Vanwege de weinige gegevens dient er voorzichtig omgegaan te 
worden met deze uitkomsten. 

 
Kwalitatieve 
publiekssamenstelling* URLAND   Rotterdam Landelijk 

Culturele Alleseters** 24% 22% 

Startende Cultuurspeurders 17% 13% 

Klassieke Cultuurliefhebbers 14% 13% 

Proevende Buitenwijkers 7% 10% 

Flanerende Plezierzoekers 9% 7% 

Sociale Cultuurhoppers 8% 6% 

Kindrijke Cultuurvreters 5% 8% 

Weelderige Cultuurminnaars 4% 8% 

Overige (verzameld) 12% 13% 
 
 

Het bereik op onze social media platforms is gegroeid. Deze groei op beide platforms is in 
overeenstemming met de door ons geformuleerde ambities in het kunstenplan ’21-’24. 

 
Online bereik URLAND Resultaten Ambities KP 21-24 
 2020 2021 2021 2023 

Instagram - volgers 2496 2977 2500 3100 

Facebook - volgers 2516 2593 2500 2500 

Nieuwsbrief – abonnees 1200 1024 1300 1500 

 
In 2021 hebben wij alleen 2 voorstellingen in België door kunnen laten gaan. Wel hebben we online nieuw 
(& ook internationaal) publiek bereikt met mu’ mu’ mu’ – the movie via het video-on-demandplatform 

*resultaat op basis publieksonderzoek Rotterdam Festivals 
van bezoekersgegevens URLAND 2018.  
 

**voor toelichting op het Culturele Doelgroepenmodel en 
analyses: zie www.rotterdamfestivals.nl  
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van Vimeo. De audio-producties uit 2020 (The Plague & Bedtime Stories) waren ook beschikbaar. De 
online voorstellingen zijn onder andere in de Verenigde Staten en België, Spanje & Canada bekeken. 

 
 

FINANCIËN – TOELICHTING EXPLOITATIEREKENING 2021, BALANS EN RISICOANALYSE 

Bij dit jaarverslag treft u de jaarrekening 2021, met een korte toelichting waar van toepassing. 
 

Met de start van dit nieuwe kunstenplan, zijn er stevige nieuwe kaders voor de realisatie van de ambities 
van URLAND. De structurele bijdragen uit het Cultuurplan Gemeente Rotterdam, van Fonds 
Podiumkunsten (2021-2024) en de coproductiebijdrage van Theater Rotterdam (2021-2024), leveren een 
stabiele basis van 637.725 euro per jaar (geïndexeerd, 2021), met een speciale erkentelijkheid voor de 
Fair Practice bijdrage van Gemeente Rotterdam. 

De publieksinkomsten zijn fors lager dan begroot, met name door wederom annuleringen van de 
tour van mu’ mu’ mu’ & Patroon (compleet geannuleerd), de gedeeltelijk geannuleerde tournee van 
Elckerlijc en de geannuleerde projecten exclusief in Rotterdam (URLAND Doet #1: De Iedereen, URLAND 
Herdenkt) en beperkte inkomsten i.v.m. beperkte zaalcapaciteit. Wel zijn er (beperkte) nieuwe 
publieksinkomsten uit o.a. de verkoop van mu’ mu’ mu’, the movie via Vimeo On Demand en via We Are 
Public. 

Overige inkomsten uit auteursrechten zijn 2.000 euro lager als gevolg van minder inkomsten uit 
uitkoop. De verkoop van merchandise, inclusief tekstuitgaven, zijn dit jaar lager doordat we minder 
contact met publiek hebben kunnen maken tijdens tournee(s). Inkomsten uit auteursrechten zijn 
doorberekend aan de rechthebbenden (collectief). Uit de masterclass aan Codarts en de Toneelacademie 
heeft URLAND 6.586 euro verdiend. De activiteiten voor de deelnemers van het Theater Rotterdam 
Talent Traject vallen in de huidige kunstenplanperiode onder de bijdrage van URLAND aan Theater 
Rotterdam als onderdeel van de coproductieovereenkomst. 

De indirecte inkomsten zijn met 46.486 euro een goed alternatief voor de tegenvallende inkomsten 
uit de verkoop van voorstellingen en tickets. Door een efficiënte en inhoudelijk waardevolle inzet van 
URLAND’ers binnen Theater Rotterdam, Toneelgroep Oostpool, Nineties Productions en ’t Barre Land 
zorgt het, ondanks corona, dat we op de jaarbegroting als geheel slechts 15 % afwijken van onze geplande 
eigen inkomsten. 

URLAND heeft in de meerjarige coproductieovereenkomst (2021-2024) met Theater Rotterdam de 
zekerheid over premières en speelplekken binnen de locaties van Theater Rotterdam. Het aantal 
presentaties is echter beperkt in 2021 door de sluiting theaters. De baten coproductie TR (150K euro) zijn 
vrij te besteden.  

Voor het activeren van een duurzame groei in particuliere bijdragen is in 2021 een driejarige 
samenwerking van start gegaan met Creative Funding. De eerste campagne zal worden gelanceerd in de 
loop van 2022 en ondersteund URLAND in het ontwikkelen van een meer duurzame relatie met en betere 
kennis van haar publiek en potentiële donateurs. Met de komst van Mara Liza de Bakker kunnen deze 
activiteiten beter worden ingebed en kunnen we leren de nieuw opgedane kennis toe te passen.  
In 2021 zijn er net als in voorgaande jaren bijdragen in natura van o.a. De Nieuwe Oost (repetitieruimte, 
advies en marketing) en Theater Rotterdam (kantoorhuisvesting, repetitieruimte, advies, administratie) 
geleverd.  

Er zijn in 2021 uit private middelen geen aanvullende fondsen verworven voor de producties die 
gerealiseerd zijn. Voor de projecten die wel gerealiseerd konden worden, waren voldoende middelen 
beschikbaar. Het is naar inzicht van de zakelijk leider niet wenselijk in het afgelopen jaar aanspraak te 
maken op schaarse middelen, vanuit de positie waar URLAND zich inmiddels in bevindt. Om dezelfde 
reden, heeft URLAND ook in 2021 geen aanspraak gemaakt op beschikbare regelingen vanuit 
bijvoorbeeld Gemeente Rotterdam voor o.a. loonondersteuning. 
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De beheerslasten zijn overeenkomstig met de begroting Jaarplan 2021 voor de Gemeente 
Rotterdam. Kantoorhuisvesting valt ook in 2021 onder bijdrage in natura van Theater Rotterdam. Opslag 
decor en materiaal is op containerbasis bij ImTrans. Hiervoor zoeken wij op termijn een meer duurzame 
oplossing, hopelijk binnen goed bereik van onze woon- & werkplaats. 

URLAND heeft in 2021 in totaal 7 medewerkers in dienst wat zich in fte als volgt vertaalt: 1,65 
beheerslasten & 3,75 activiteitenlasten. Daarnaast is er 3,4 fte inhuur om de activiteiten op artistiek, 
technisch, publicitair en productioneel vlak te realiseren.  

De activiteitenlasten zijn hoger dan begroot. Dit betreft met name de wijziging in artistieke 
plannen om De UR-triënnale 2021 te verplaatsen en te combineren met De Gabber Opera aan het begin 
van seizoen ’21-’22 en de keuze om de Elckerlijc samen met een grote externe cast vorm te geven, 
waaronder 2 acteurs die tijdelijke huisvesting in Rotterdam nodig hadden (woonplaats Mechelen/België 
& Almere). 

ZZP-ers zijn doorbetaald en/ of gecompenseerd voor geannuleerde/niet-gerealiseerde projecten 
wegens corona. In de administratie van de facturering aan URLAND staan de voorstellingsdata- & 
projecten gespecificeerd. De extra bijdrage ter hoogte van €44.200 die via FPK in 2021 ter beschikking is 
gesteld, is volledig aan cast & crew van geannuleerde voorstellingen doorbetaald. Bij Elckerlijc betreft 
het een groep van 5 acteurs, 3 technici, 2 chauffeurs, 1 productieleider, exclusief de URLAND’ers. Bij mu’ 
mu’ mu’ is een deel van de ingekochte tijd bij techniek en productie ingezet voor de realisering van de 
film en andere werkzaamheden, daar waar dit niet mogelijk was zijn ook hier de zzp-ers doorbetaald (2 
technici, 1 productieleider). Bij Patroon betreft ons aandeel in de reprise coproductie uitsluitend Ludwig 
Bindervoet & Jimi Zoet (in dienst). 

Bij het bepalen van de honoraria van de diverse opdrachten voor de realisering van de 
(kern-)activiteiten wordt de cao Toneel & dans als leidraad gebruikt. Indien hiervan wordt afgeweken, 
wordt dit met het collectief zorgvuldig afgewogen en indien nodig met het bestuur besproken. URLAND 
kan in de huidige kunstenplanperiode haar rol als goede opdrachtgever beter uitoefenen bij het realiseren 
van projecten, waarmee het spanningsveld zoals in de periode ’17-’20 voor nu ten goede keert. 

In 2021 is de eigen inkomsten quote met 29,53% ruimschoots voldoende behaald, ondanks de 
terugvallende publieksinkomsten en mede dankzij de toegenomen indirecte inkomsten uit inzet 
URLAND’ers in het kunstvakonderwijs en bij collega-gezelschappen. Hierdoor, samen met onze alliantie 
met Theater Rotterdam, is het AIQ (andere inkomsten quote) een stevige 59,26%. 
 

Eigen Vermogen, reserves & risicomanagement 
Stichting URLAND heeft geen winstoogmerk. Positieve resultaten worden toegevoegd aan het eigen 
vermogen, verliezen verlagen het eigen vermogen. Binnen het eigen vermogen is een 
continuïteitsreserve gevormd. Om de continuïteit van de organisatie te waarborgen heeft het bestuur in 
2020 bepaald dat deze reserve ten minste 60.000 euro dient te zijn. De huidige planperiode is gestart met 
de indiensttreding van de vaste kern van het collectief met inachtneming van Fair Pay en inschaling in 
de cao Toneel en Dans. In september 2020 is een bezwaarprocedure bij Fonds Podiumkunsten gestart, 
waarbij URLAND in februari 2021 in het gelijk is gesteld. Hiermee is de bijdrage vastgesteld op de 
aangevraagde 300K i.p.v. de eerder geadviseerde 200K. 

De algemene reserve (incl. continuïteitsreserve) bedraagt op 31-12-2021 70.000 euro, dit komt 
overeen met een half jaar beheerslasten. Er is 11.760 onttrokken aan de algemene reserve d.d. 31-12-
2020 en toegevoegd aan de nieuwgevormde bestemmingsreserve. Deze bestemmingsreserve is tweeledig 
gericht op de activiteiten en ambities van URLAND in de grote zaal: 22.500 euro is bestemd voor de 
aanschaf van een reiswaardige geluidstafel, het resterende deel is bestemd voor de realisatie van de grote 
zaalvoorstellingen in 2023 & 2024. Het toewijzen van het positief exploitatieresultaat in de eerste twee 
planjaren aan de (duurdere) grote zaalprojecten in de twee laatste planjaren is in overeenstemming met 
de opgestelde meerjarenbegroting en -planning. 
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De planning en voorbereiding van activiteiten voor de eerste helft van 2022 is behoudend ingesteld 
vanwege de onzekere situatie rondom de nog steeds last-minute overheidsmaatregelen. In april en mei 
volgen twee URLAND doet’s, exclusief in Rotterdam en voorwerk voor De Zwarte Zon (première 
november ’23). 

Financieel risico betreft aansprakelijkheid en schades wordt via verzekeringen afgedekt. Deze zijn 
in de verzelfstandiging van de stichting ingericht in overleg met AON Verzekeringen. Voor de aanstaande 
tournee van Bedtime Stories in de Verenigde Staten (februari/maart 2022), zijn aanvullende 
aansprakelijkheidsverzekeringen afgesloten volgens de inrichtingseisen van de ontvangende theaters in 
Scottsdale, Stanford, Las Vegas & Beverly Hills. 

 

 

 
  

Videostill mu’ mu’ mu’, the movie © URLAND – vlnr Thomas Dudkiewicz, , Ludwig Bindervoet, Jimi Zoet, Marijn A. de Jong 
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BIJLAGE 1 – VOORSTELLINGEN VERSLAGJAAR 2021 

totale bezoekers / 
betalende bezoekers 

1 URLAND Doet #1 27-01-21 0 0 NL Rotterdam Theater Rotterdam 

2 URLAND Doet #1 28-01-21 0 0 NL Rotterdam Theater Rotterdam 

3 URLAND Doet #1 29-01-21 0 0 NL Rotterdam Theater Rotterdam 

4 URLAND Doet #1 30-01-21 1152 0  ONLINE Youtube 

5 Patroon 10-02-21 0 0 NL Tilburg De Nieuwe Vorst 

6 Patroon 22-02-21 0 0 NL Enschede Concordia 

7 Patroon 5-03-21 0 0 NL Rotterdam Theater Rotterdam 

8 Patroon 6-03-21 0 0 NL Rotterdam Theater Rotterdam 

9 Patroon 13-03-21 0 0 NL Arnhem Stadstheater 

10 Patroon 23-03-21 0 0 NL Amsterdam Theater Frascati 

11 Patroon 24-03-21 0 0 NL Amsterdam Theater Frascati 

12 Patroon 25-03-21 0 0 NL Amsterdam Theater Frascati 

13 Patroon 25-03-21 0 0 NL Amsterdam Theater Frascati 

14 Patroon 26-03-21 0 0 NL Amsterdam Theater Frascati 

15 Patroon 26-03-21 0 0 NL Amsterdam Theater Frascati 

16 Patroon 27-03-21 0 0 NL Amsterdam Theater Frascati 

17 Patroon 27-03-21 0 0 NL Amsterdam Theater Frascati 

18 Patroon 1-04-21 0 0 NL Nijmegen LUX 

19 mu' mu' mu' 15-04-21 0 0 NL Rotterdam Theater Rotterdam 

20 mu' mu' mu' 16-04-21 0 0 NL Rotterdam Theater Rotterdam 

21 mu' mu' mu' 17-04-21 0 0 NL Rotterdam Theater Rotterdam 

22 mu' mu' mu' 20-04-21 0 0 NL Enschede Vrijhof Cultuur 

23 mu' mu' mu' 24-04-21 0 0 NL Amersfoort De Lieve Vrouw 

24 mu' mu' mu' 29-04-21 0 0 NL Amsterdam Frascati Theater 

25 mu' mu' mu' 30-04-21 0 0 NL Amsterdam Frascati Theater 

26 mu' mu' mu' 1-05-21 0 0 NL Amsterdam Frascati Theater 

27 URLAND Herdenkt 4-05-21 0 0 NL Rotterdam Theater Rotterdam 

28 mu' mu' mu' 7-05-21 0 0 NL Leiden Theater Ins Blau 

29 mu' mu' mu' 8-05-21 0 0 NL Drachten De Lawei 

30 mu' mu' mu' 11-05-21 0 0 NL Den Haag HNT 

31 mu' mu' mu' 12-05-21 0 0 NL Den Haag HNT 

32 mu' mu' mu' 13-05-21 0 0 NL Utrecht Theater Kikker 

33 mu' mu' mu' 14-05-21 0 0 NL Utrecht Theater Kikker 

34 mu' mu' mu' 15-05-21 0 0 NL Utrecht Theater Kikker 

35 mu' mu' mu' 19-05-21 0 0 NL Tilburg De Nieuwe Vorst 

36 mu' mu' mu' 20-05-21 0 0 BE Antwerpen Monty  

37 mu' mu' mu' 21-05-21 0 0 BE Antwerpen Monty  

38 mu' mu' mu' 22-05-21 0 0 NL Haarlem Toneelschuur 
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39 mu' mu' mu' 21-06-21 36 30  ONLINE Vimeo-on-demand 

40 De Gabber Opera 8-09-21 164 148 NL Rotterdam Theater Rotterdam 

41 De Gabber Opera 9-09-21 159 127 NL Rotterdam Theater Rotterdam 

42 De Gabber Opera 10-09-21 160 143 NL Rotterdam Theater Rotterdam 

43 De Gabber Opera 11-09-21 156 137 NL Rotterdam Theater Rotterdam 

44 Elckerlijc 10-11-21 20 20 NL Rotterdam Theater Rotterdam 

45 Elckerlijc 11-11-21 58 49 NL Rotterdam Theater Rotterdam 

46 Elckerlijc 12-11-21 68 54 NL Rotterdam Theater Rotterdam 

47 Elckerlijc 13-11-21 126 80 NL Rotterdam Theater Rotterdam 

48 Elckerlijc 18-11-21 101 94 NL Arnhem Stadstheater 

49 Elckerlijc 23-11-21 0 0 NL Utrecht Theater Kikker 

50 Elckerlijc 24-11-21 48 46 NL Utrecht Theater Kikker 

51 Elckerlijc 25-11-21 103 93 NL Utrecht Theater Kikker 

52 Elckerlijc 3-12-21 43 43 BE Antwerpen Monty 

53 Elckerlijc 4-12-21 40 40 BE Antwerpen Monty  

54 Elckerlijc 8-12-21 0 0 NL Haarlem Toneelschuur 

55 Elckerlijc 9-12-21 0 0 NL Haarlem Toneelschuur 

56 mu' mu' mu' 14-12-21 130 130  ONLINE We Are Public 

57 Elckerlijc 17-12-21 51 49 NL Amsterdam Frascati Theater 

58 Elckerlijc 18-12-21 50 48 NL Amsterdam Frascati Theater 

59 Elckerlijc 19-12-21 0 0 NL Amsterdam Frascati Theater 

60 Bedtime Stories 31-12-21 133 0  ONLINE Spotify/Soundcloud 

61 The Plague 31-12-21 3706 0  ONLINE Spotify/Soundcloud 
 

BIJLAGE 2 - OVERIGE ACTIVITEITEN VERSLAGJAAR 2021 NAGESPREKKEN, PRESENTATIES EN WORKSHOP 

bezoekers / deelnemers 

1 Regieopleiding 20-01-21 14:00u 3 masterclass Maastricht Toneelacademie  

2 Regieopleiding  21-01-21 10:00u 3 masterclass Maastricht Toneelacademie  

3 Regieopleiding 22-01-21 10:00u 3 masterclass Maastricht Toneelacademie  

4 Regieopleiding 27-01-21 10:00u 3 masterclass Maastricht Toneelacademie  

5 Regieopleiding 28-01-21 10:00u 3 masterclass Maastricht Toneelacademie  

6 Wit Konijn Rood Konijn 13-03-21 20:00u 490 presentatie ONLINE ONLINE 

7 Show & Tell 23-04-21 13:30u 6 masterclass Rotterdam Codarts 

8 Show & Tell 29-04-21 13:30u 6 masterclass Rotterdam Codarts 

9 Show & Tell 30-04-21 09:00u 6 masterclass Rotterdam Codarts 

10 Show & Tell 10-05-21 10:00u 6 masterclass Rotterdam Codarts 

11 Show & Tell 11-05-21 13:30u 6 masterclass Rotterdam Codarts 

12 Show & Tell 17-05-21 10:00u 6 masterclass Rotterdam Codarts 

13 Show & Tell 18-05-21 13:30u 6 masterclass Rotterdam Codarts 

14 Show & Tell 20-05-21 10:00u 6 masterclass Rotterdam Codarts 

15 Show & Tell 21-05-21 10:00u 6 masterclass Rotterdam Codarts 

t
totale bezoekers / 
betalende bezoekers 
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16 Show & Tell 25-05-21 10:00u 6 masterclass Rotterdam Codarts 

17 Show & Tell 27-05-21 10:00u 6 masterclass Rotterdam Codarts 

18 Show & Tell 28-05-21 10:00u 6 masterclass Rotterdam Codarts 

19 Show & Tell 31-05-21 13:30u 6 masterclass Rotterdam Codarts 

20 Show & Tell 4-06-21 09:00u 6 masterclass Rotterdam Codarts 

21 Show & Tell 7-06-21 10:00u 6 masterclass Rotterdam Codarts 

22 Show & Tell 8-06-21 13:00u 6 masterclass Rotterdam Codarts 

23 Ur & Urlaub 8-06-21 20:00u 13 presentatie ONLINE ONLINE 

24 Show & Tell 10-06-21 10:00u 6 masterclass Rotterdam Codarts 

25 Show & Tell 11-06-21 10:00u 6 masterclass Rotterdam Codarts 

26 Show & Tell 15-06-21 12:00u 6 masterclass Rotterdam Codarts 

27 mu' mu' mu' 21-06-21 16:30u 29 presentatie Rotterdam Theater Rotterdam 

28 mu' mu' mu' 29-06-21 14:00u 15 presentatie Rotterdam Theater Rotterdam 

29 De Gabber Opera 10-09-21 18:30u 443 presentatie ONLINE Operator Radio 

30 De Gabber Opera 10-09-21 20:00u 99 presentatie ONLINE Operator Radio 

31 De Gabber Opera 11-09-21 18:30u 89 presentatie ONLINE Operator Radio 

32 De Gabber Opera 11-09-21 20:00u 78 presentatie ONLINE Operator Radio 

33 Elckerlijc 18-11-21 22:00u 25 presentatie Arnhem Stadstheater  

34 Elckerlijc 25-11-21 22:15u 24 presentatie Utrecht Theater Kikker 

35 TR Talent Traject 27-11-21 11:00u 4 workshop Rotterdam Theater Rotterdam 
 
De individuele URLAND’ers hebben ‘buiten URLAND’ samengewerkt met verschillende makers in het veld, onder andere:  
Ludwig speelt bij Toneelgroep Oostpool/Frascati Productie de rol van Oscar Wilde in De Profundis in regie van Charli 
Chung.  
Jimi maakt en componeert bij Theater Rotterdam Eternity in regie van Davy Pieters en werkt samen met Nastaran Razawi 
Khorasani aan Songs for no one. 
Thomas heeft met CREW (wederom) gewerkt aan Hamlet’s Playground en voert samen met Hannah van Wieringen de 
eindregie van Caro Derkx’ A portrait of the artist in red, yellow and blue van Frascati Producties. 


