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DUDA PAIVA COMPANY 

1. Activiteiten  
In 2018 lag de focus op het artistiek en inhoudelijk verder ontwikkelen van de techniek die aan het 
werk van Duda Paiva ten grondslag ligt, de Object Score. Deze techniek is gebaseerd op de dialoog 
van een danser met een ‘tweede’ lichaam; de pop. De dialoog is fysiek en non-verbaal. Door zich 
steeds vanuit een ander zichtpunt [als maker, speler, regisseur, coach, leraar] te verhouden en de 
techniek te combineren met andere disciplines, wil Paiva de techniek verdiepen en verbreden.  
 

Naast het ontwikkelen van de techniek, heeft dit traject ook als doel: 
● het bereiken van een ander publiek, door coproducties met andere makers vanuit 

disciplines. 
● het toegankelijk maken van de Object Score door middel van workshops en het begeleiden 

van die andere makers in het maakproces van een eigen productie.  
 
In 2018 heeft dit onder andere geresulteerd in een intensieve samenwerking met het Nederlands 
Blazers Ensemble. In The Fairy Queen van Purcell werd de Object Score aan opera en live muziek 
gekoppeld. De Object Score en live muziek blijkt een een ijzersterke en mooie combinatie te zijn.  
In deze eerste samenwerking heeft met name de verschillende werkwijze van beide disciplines de 
mogelijkheden beperkt. Het simpele gegeven dat muziek een veel kortere repetitieperiode kent dan 
theater, biedt minder ruimte om met de hele cast [spelers, zangers en musici] de mogelijkheden met 
de Object Score te verkennen. Ondanks deze beperking was het resultaat boven verwachting en 
gezien de reacties van het publiek is het een samenwerking die vraagt om een volgende stap.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een tweede samenwerkingsproject was She flies by night van de jonge componist Luke Deane in 
samenwerking met filmmaker Flynn von Kleist. De première van deze korte film was tijdens het 
Grachtenfestival [tevens coproducent] in een uitverkocht EYE 1. Onder het toeziend oog van Duda 
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Paiva met de pop Porshia en aangevuld met de oude korte films met en over muziek uit de collectie 
van EYE en de live muziek van Luke Deane werd het een hele mooie avond.  
 

Luke Deane maakte zijn compositie naar aanleiding van de filmbeelden die Flynn von Kleist 
geschoten had. Voor Paiva lag de uitdaging op welke manier het manipuleren en bewegen van de 
pop kon bijdragen aan het filmbeeld en daarmee indirect aan de compositie. De wereld van de 
filmregie en die van de pop-regie liggen ver uit elkaar en zijn tijdens het filmen niet gelijkwaardig aan 
elkaar. Net als de spelers staat een pop ten dienste aan de cameraman en de regisseur. De dialoog 
tussen de disciplines moet dus vooraf en met een zekere mate van continuïteit gevoerd worden 
voordat de opnames gemaakt worden. Iets om bij een volgend project rekening mee te houden.  
 

 

 
opname She flies by night in de Soesterduinen 

 
 
 
In 2018 is een begin gemaakt met de ontwikkeling van workshops rond de Object Score met als doel 
de techniek inhoudelijk te ontwikkelen en breder inzetbaar te maken.  
 
Dit eerste jaar was in samenwerking met de afdeling theater van de Universidade Federal de Goiás, 
Brazilië. Er zijn vier werkperiodes georganiseerd waarin theatermakers met verschillende 
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theaterachtergronden aan de slag gingen met de Object Score en elke dag gevoed met een andere 
discipline [fletcher-pilates, zang, dans en spel]. Aan het eind van elke periode was er een presentatie 
van de resultaten voor publiek. De werkperiodes stonden onder leiding van Duda Paiva.  
Twee van onze dansers en spelers, Tim Velraeds en Josse Vessies, namen deel aan deze werksessies. 
In Nederland is het resultaat gepresenteerd als onderdeel van de Duda Paiva Company Proeven in 
Theater De Lieve Vrouw, Amersfoort. Daarnaast is er nog een presentatie geweest tijdens het 
fiGUMA festival in Eupen, België. Beide presentaties vonden plaats in november 2018 voor 
uitverkochte zalen. 
 
Het project wordt in 2019 voortgezet met werksessies in Nederland en met dansers, spelers, zangers 
die aan onze producties verbonden zijn. 
 

 

 
workshop Object Score Brazilië  
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1.1. Overzicht activiteiten  

Nieuwe projecten  

● Purcell’s The Fairy Queen coproductie met Nederlands Blazers Ensemble / grote zaal / 
volwassen publiek / 11 voorstellingen, waarvan één in Duitsland, Asphalt Festival, Düsseldorf 
DE 

● Purcell’s De Sprookjeskoningin met jongNBE / kleine zaal / familie, scholen / 4 voorstellingen 
in 2018, overig deel van de tour is in 2019 

● Monsters 6+ / theaters / scholen / 22 voorstellingen waarvan 8 voorstellingen in buitenland 
● Monsters zomereditie 34 voorstellingen waaronder alle locaties van festival De Parade 
● Duda Paiva Company Proeven [presentaties van de Object Score voor publiek] 

 

 

Reprises  

● Bastard: 2 voorstellingen [Roemenië, Polen]  
● Blind: 8 voorstellingen [Duitsland, Italië, Verenigde Staten]  
● Break a Legend: 1 voorstelling [Duitsland] 

Object Score  

● Workshops  
● Coaching  

- Een onderzoeksworkshop voor DingDong van onder andere Harriët Stroet, in 
samenwerking met Feikes Huis.  

- In Human Phantoms een coproductie met Fithe VoG coacht Paiva drie jonge makers 
in het zich eigen maken van de Object Score. Geïnspireerd door het werk van Duda 
maakten zij een korte voorstelling om de techniek te leren beheersen en toe te 
passen. Deze voorstelling was onderdeel van de Puppet Playground tijdens het Pop 
Arts festival.  

● Coproducties  
- She flies by Night met Luke Deane, in samenwerking met Grachtenfestival. 

muziek / film / poppen 
- De étude Duivenstront van Harriët Stroet, in samenwerking met Feikes Huis.  

tekst / poppen 
- Human Phantoms met Fithe [België]  

beweging / poppen  
● Duda Paiva Company Proeven  

- fiGUMA Festival Eupen 
- Theater De Lieve Vrouw Amersfoort  
- Puppet Playground [2x] tijdens Pop Arts Festival, Amsterdam  
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scène uit Human Phantoms met Fithe [België] 

Overige gegevens activiteiten 

● Educatieve activiteiten 
Het aantal workshops groeide explosief als gevolg van het project Object Score. 
Daarnaast heeft Duda workshops gegeven in Milaan [Italië] en Brussel [België].  

● Inleidingen 
Bij 9 voorstellingen van The Fairy Queen zijn inleidingen gegeven. 

● Anders / overige  
Activiteiten ter promotie van voorstellingen 

- Rondje van de stad, een kick-off voor het nieuwe seizoen met voorstellingen op 
verschillende plekken in Amersfoort. Wij presenteerden enkele acts op ons eigen 
terrein de Wagenwerkplaats.  

- Deelname aan de twee nieuwjaarsconcerten van Het Nederlands Blazers Ensemble, 
als opwarmer van de tour van The Fairy Queen later in januari.  

- Meet the Puppets  
Bijna elke voorstelling wordt afgesloten met een Meet the Puppets. Het ultieme 
moment waarin spelers, poppen en publiek elkaar ontmoeten, vragen stellen en 
foto’s maken. 
In 2019 is er 73 keer een Meet the Puppets geweest. Deze activiteit is niet 
opgenomen in het overzicht prestaties van het Fonds Podiumkunsten maar wel in 
onderstaande tabel.  

 

OVERIGE ACTIVITEITEN AANVRAAG 2017 2018 

educatie  5 5 75 

inleiding 5 1 9 

anders /overige 80 83 76 
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Meet the puppets na afloop van Monsters 
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2. Publiek  
Uit de handtekening van Duda Paiva: 
‘Het uiteindelijk resultaat van de Object Score ontstaat in een samenspel met het publiek. 
De pop beweegt en luistert naar het publiek dat hem vertelt of hij leeft. Voor het publiek is 
de oorspronkelijkheid van het karakter van de pop herkenbaar. Dat maakt dat het zich 
makkelijk identificeert met wat het ziet. Na afloop van iedere voorstelling wordt het publiek 
uitgenodigd op het toneel om de poppen aan te raken. Wanneer het publiek het levenloze 
materiaal voelt waar de poppen van gemaakt zijn, is de verrassing des te groter.’  

In 2018 bereikten wij 25.484 bezoekers, wat bijna 12.000 meer is dan het gemiddelde van 13.600 
uit de aanvraag. Voor een deel is deze toename te danken aan de tournee van The Fairy Queen. 
Door de lovende recensies [de Volkskrant, Theaterkrant, Haarlems Dagblad], de sterke 
promotionele samenwerking tussen de coproducenten en de enthousiaste reacties van publiek op 
de social media [Twitter telde tijdens die tournee 15.215 impressies], leidden tot goed gevulde 
grote zalen.  

Monsters kreeg een zomereditie en speelde in tenten, op straat en op pleinen. Zij bereikten rond de 
10.000 bezoekers.  
 

 
Monsters in de zomer 

 
Er zijn dit jaar minder schoolvoorstellingen van Monsters gespeeld waardoor het aantal bezoekers bij 
schoolvoorstellingen daalde naar 1473.  
 
In Amersfoort [onze standplaats] groeide het publiek van 438 in 2017 naar 1239 in 2018. In het 
kader van het vergroten van de zichtbaarheid en de verbinding van Duda Paiva Company met de 
stad is Monsters als schoolvoorstelling in Theater De Lieve Vrouw gespeeld, speelde The Fairy Queen 
in Theater Flint en De Sprookjeskoningin in Theater De Lieve Vrouw. En organiseerden wij samen 
met De Lieve Vrouw de eerste Duda Paiva Company Proeven, dat promotioneel begeleid werd door 
een interview over Duda Paiva Company in de Stad Amersfoort en Amersfoort NU.  
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Gebruikte middelen 
Om publiek te trekken gebruikten wij de social media [Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, 
Vimeo], website, trailers, posters, flyers, kaarten, boekjes, pers [krant en tijdschriften] en korte 
promo presentaties van producties. 

Gemaakte stappen 

● continueren jeugdvoorstellingen met het oog op het basisonderwijs  
● de kruisbestuiving publiek door coproducties [klassieke muziekliefhebber ontmoet poppen, 

JongNBE ontmoet basisscholen] 
● vergroten verbinding met het publiek in Amersfoort  
● uitnodigen van buurtscholen bij try-outs  

 
Naast het bereiken van meer publiek hebben wij ook de ambitie met onze voorstellingen een 
diverser publiek te bereiken. Dat doen we door: 

- Na The Fairy Queen voor volwassenen is de productie hermaakt voor familie/kinderen: De 
Sprookjeskoningin.  

- Jeugdvoorstellingen bieden wij ook als schoolvoorstelling. Hierdoor bereik je een publiek dat 
niet of zelden naar een theater komt.  

- De verkoop van voorstellingen beperken wij niet tot de gewenste leeftijdscategorie, maar 
zetten wij breder in. Zoals Monsters 6+, een voorstelling die ook gespeeld wordt als 
schoolvoorstelling voor jongeren en in 2019 voor een publiek van volwassenen.  
 

 
Schoolvoorstelling van De Sprookjeskoningin  
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Volgend theaterseizoen willen wij naast deze verbreding van leeftijdsgroepen ons ook richten op het 
bereiken van speciale doelgroepen. Mensen die door omstandigheden [afkomst, status, inkomen 
etc.] minder kans hebben om met theater in aanraking te komen. Dit doen wij in samenwerking met 
de speelplekken.  
 
 

BEZOEKERS AANVRAAG 2017 2018 

totaal 13.600 10.979 25.504 

waarvan standplaats  438 1.259 

waarvan school 1,700 4.342 1.473 

waarvan buitenland 5,100 4.197 7.104 

 
 
 

 
scène uit Monsters 
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3. Impact organisatie  
In onze gesprekken rond het thema ‘what the fuck is Duda Paiva’ kwamen wij tot de conclusie dat de 
basis van al het werk de techniek de Object Score is. De impact van deze techniek groeit door deze te 
delen met 

● andere makers/spelers in workshops en producties  
● andere disciplines in workshops and coproducties  

 
De methode die daardoor ontstaat maakt de techniek daadwerkelijke van toegevoegde waarde voor 
de podiumkunsten. Omdat wij theorie direct aan de praktijk konden koppelen in de workshops in 
samenwerking met Universidade Federal de Goiás, weten wij dat het werkt en zetten wij deze 
ontwikkeling in 2019 in Nederland voort.  
 
Daarnaast vergroten de coproducties en het samenwerken met andere makers en organisaties de 
zichtbaarheid van het gezelschap. Zo werkten wij in 2018 samen met het Nederlands Blazers 
Ensemble aan twee producties en met Feikes Huis en Pop Arts festival aan de pilot Puppet 
Playground.  
 
Op stedelijk niveau hield de organisatie zich onder andere bezig met  

● het vergroten van zichtbaarheid in de stad van Duda Paiva Company door o.a. de 
samenwerking met Theater De Lieve Vrouw te intensiveren 

● het ontwikkelen van een nieuw atelier voor makers op de Wagenwerkplaats. Nu het huidige 
atelier op de nominatie staat om afgebroken te worden, hebben verschillende organisaties 
de handen ineen geslagen en ontwikkelen wij gezamenlijk de Samenwerkplaats 2.0 

● het meedenken in en werken aan de visie cultuur van de gemeente 
 

 
samenwerken tijdens de Object Score 
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4. Stakeholders  
Hieronder een overzicht van de belanghebbenden van Stichting Laswerk / Duda Paiva Company / 
Laswerkplaats. 
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5. Kansen en risico’s 
Onze kansen en kracht liggen in het unieke van de techniek en de manier waarop wij die in de 
wereld zetten met coproducties en door les te geven. De manier waarop wij het werk verbinden met 
mensen, organisaties en disciplines maakt ons sterk.  
 
Een uitdaging is de afzet in Nederland. Het circuit waar wij ons in bewegen [vlakke vloer/kleine zaal] 
heeft niet voldoende speelruimte en financiële ruimte om al het aanbod een plek te kunnen geven. 
De concurrentie is dus hevig. 
Dit betekent dat wij inventiever moeten worden om onze producties te spelen en publiek te 
bereiken. Samenwerken met andere disciplines waardoor andere podia en een ander publiek bereikt 
worden [bijv. The Fairy Queen] of een productie voor meerdere podia [theater, festival, straat] 
geschikt maken [zoals bij Monsters] bieden nieuwe mogelijkheden. De eerste ervaringen zijn 
positief. Deze schaalvergroting mag echter niet ten koste van de kwaliteit gaan.  
 

 
Break a legend / Nikè met Ilija Surla 
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5. Financieel  
Wij doen het goed, wij groeien en investeren en wij hebben geen schulden of langlopende 
verplichtingen.  
 
Dat er een tekort op de exploitatierekening 2018 zou zijn, was bij aanvang van het boekjaar 
ingecalculeerd. Het uiteindelijk tekort [48.488 euro] is deels [44.378 euro] uit de overige reserve 
gehaald en het resterend deel [4.101 euro] uit de bestemmingsreserve huisvesting.  
 
In vergelijking met 2017 zien wij een daling van de inkomsten in Nederland, ondanks de toename 
van het aantal speelbeurten in 2018. De daling wordt veroorzaakt door lagere uitkoopsommen, 
investering in voorstellingen als promotionele activiteit. Daarnaast vallen de 10 voorstellingen van 
The Fairy Queen met het NBE onder de afspraken coproductie en dus onder de inkomsten 
coproducent.  
 
Inkomsten buitenland stijgen iets t.o.v. 2017. Het aantal voorstellingen in het buitenland is gelijk aan 
dat van 2017 namelijk 22. 
 

INKOMSTEN VERKOOP AANVRAAG 2017 2018 

Nederland 50.000 73.464 47.858 

Buitenland 60.000 72.329 80.694 

 
Wat betreft de Laswerkplaats; in 2018 zijn de inkomsten verhuur met ruim 10.000 euro verminderd 
met als resultaat een verlies van 4.101 euro. Dit verlies wordt verrekend met de 
bestemmingsreserve Laswerkplaats, die daarmee van 8452 euro naar 4.351 euro gaat. Het verlies is 
een direct gevolg van de onzekere situatie rond het voortbestaan van de ruimte. En het feit dat de 
NS de korting op de huur van 3000 voor 3 jaar, niet heeft gecontinueerd. Wij gaan hierover weer 
met hen in gesprek.  
 

 
scène uit The Fairy Queen 
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6. Geografische spreiding, prestaties en EIQ 
De 100 gespeelde voorstellingen zijn mooi verdeeld over het land. Alleen de provincie Zeeland is nog 
een witte vlek. In 2018 is er meer gespeeld in de grote steden als Amsterdam [18] en Utrecht [9], 
met name omdat de Parade deze steden aandoet.  
 
De buitenlandse voorstellingen blijven iets achter bij de verwachtingen bij aanvang van de 
subsidieperiode. Deels is dit het gevolg van een sterkere focus op het spelen in Nederland. 
Daarnaast moeten wij niet vergeten dat onze beste internationale selling points de solo’s zijn en de 
eerste nieuwe solo in 2019 uitkomt.  
 
Bij de Monsters zomereditie werd een deel van de voorstellingen op straat gespeeld en konden de 
bezoekers onbetaald kijken. Deze bezoekerscijfers zijn niet gebaseerd op kaartverkoop maar op 
aantallen die door de festivals zijn doorgegeven.  
 

UITVOERINGEN AANVRAAG 2017 2018 

NOORD 6 7 10 

OOST 5 4 5 

MIDDEN 10 4 7 

WEST 8 10 15 

ZUID 10 14 7 

AMSTERDAM 4 2 18 

ROTTERDAM 2 2 2 

DEN HAAG 3 12 5 

UTRECHT 2 1 9 

BUITENLAND 30 22 22 

TOTAAL 80 78 100 

AMERSFOORT 6 3 6 

SCHOOL PO/VO 10 29 10 

 
Eind 2018 hebben wij in totaal 178 subsidiabele voorstellingen gespeeld, wat 18 meer is dan de 160 
in de begroting. Van deze 178 voorstellingen speelden er 158 in de kleine/midden zaal en 20 in de 
grote zaal.  
 
EIQ is 33% net als in 2017 en 3% meer dan gemiddeld verwacht.  
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8. Organisatie  
Stichting Laswerk exploiteert vanuit één bestuurlijke en personele organisatie 
twee handelsmerken: Duda Paiva Company dans en poppen, een theatergezelschap en de 
Laswerkplaats, een atelier voor theatermakers in Amersfoort en thuisbasis van Duda Paiva Company. 
 
Wij groeien. Ons ‘eind van het jaar moment’ vierden wij met ruim 23 mensen. Dat is leuk om te zien, 
maar hoe hou je al die mensen bij elkaar en betrokken bij het werk en de organisatie? Hoe ziet de 
gezamenlijk toekomst eruit en hoe geven wij die vorm? Een goede opdracht en mooi doel voor 2019.  
 
Die ontwikkeling hebben wij in 2018 een basis te geven door een helder artistiek uitgangspunt - 
gedragen door een missie en ambities - te formuleren; ‘de handtekening van Duda Paiva’.  
 
Een andere belangrijke pijler was het vormgeven van een bestuur dat past bij de nieuwe situatie. 
Een bestuur dat zich wil verbinden aan de plannen en een klankbord is voor de toekomstplannen 
van de stichting.  

Bestuur 
Sinds 1 november bestaat het bestuur uit penningmeester/ secretaris Mirjam Barendregt [directeur 
Theater Orpheus] en voorzitter Ancella Ansems [jurist] en Hans Boer. Hans Boer wordt per 1 april 
2019 opgevolgd door Leo Spreksel, de voormalige artistiek directeur van Korzo.  

 
Met het aanstellen van het nieuwe bestuur volgen wij de principes van de Code Cultural 
Governance. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn vastgelegd in een 
bestuursreglement. Het bestuur heeft de uitvoering van werkzaamheden neergelegd bij de zakelijk 
leider [Prisca Maas] en artistiek leider [Duda Paiva]. Hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
zijn vastgelegd in een directiereglement. Bestuur en leiding zijn in 2018 vier keer bij elkaar gekomen 
om verhoudingen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden vorm te geven en toe te passen. 
Tevens zijn jaarplanning en begroting 2019 vastgesteld.  

DPC club 2018 
Duda Paiva [artistiek leider] - Prisca Maas [zakelijk leider] - Marijana Mikolcic [productie] - Mirte 
Droogers [pr en marketing] - Mark Verhoef, Wilco Alkema, Daniel Patijn [vormgeving en techniek] - 
Kim Kooiman [dramaturgie] - André Mello [poppen] - Ederson Xavier [repetitor en video] - Sally 
Pittman [kostuum] - Ilija Surla, Ester Natzijl, Tim Velraeds, Cat Smits, Josse Vessies, Alexander 
Brouwer, Nora Tinholt, Francesca Lanza, Linde Schinkel, Augusto Valença, Rick Zwart [dans, spel, 
zang] en alle 21 musici van het NBE en het jongNBE 

Samenwerkingspartners 2018  
Nederlands Blazers Ensemble, Grachtenfestival, Luke Deane, Korzo, Feikes Huis, Pop Arts Festival, 
Stichting Stroet, Theater De Lieve Vrouw, Fithe VoG [BE], Universidade Federal de Goiás [BR].  

 
Verkoop 
De voorstellingen in Nederland worden verkocht door  

● Frontaal Theaterbureau, producties voor jeugd, jongeren, familie 
● Alles voor de Kunsten, producties voor volwassenen 
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Met Frontaal / Mirjam Nebbeling werken wij al langer samen en heeft ons een sterkere positie 
binnen het jeugdtheater opgeleverd. Met het oog op de toekomst willen wij samen met Frontaal de 
lijn voor jeugdproducties inhoudelijk en promotioneel verder ontwikkelen.  
 
In 2018 hebben wij de nieuwe solo met als doelgroep volwassenen ondergebracht bij een 
impresariaat dat zich specifiek richt op die doelgroep en een connectie heeft met beeldend theater; 
Alles voor de Kunsten. Het is een experiment en de toekomst gaat ons leren of het werken met 
verschillende verkoopbureaus voor verschillende doelgroepen positief uitwerkt.  
 
De verkoop van The Fairy Queen voor de grote zaal is door het Nederlands Blazers Ensemble gedaan.  
 
De verkoop buitenland wordt door onszelf gedaan.  
 

 
Blind bij La Mama Festival in New York [Verenigde Staten]   
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8.2. Code Culturele Diversiteit 
Wij streven ernaar om zowel binnen de organisatie als in de projecten een afspiegeling van de 
diverse samenleving te zijn.  
 
Het bestuur en de club zijn een mix van mannen en vrouwen met een verschillende culturele en 
maatschappelijke achtergronden, met verschillende seksuele geaardheid en van verschillende 
leeftijden. 
 
Wij kunnen niet ontkennen dat ons publiek voornamelijk blank en hoger opgeleid is. 
Wij willen daar verandering in brengen. Als eerste stap zijn wij jeugdvoorstellingen gaan maken 
waarmee wij via de scholen een zowel cultureel als maatschappelijk diverser publiek bereiken. 
Daarnaast nemen wij kinderen en jongeren mee in het maakproces van de voorstelling. De 
Laswerkplaats, ons atelier, staat in een Amersfoortse arbeiderswijk, met mensen van verschillende 
culturele en maatschappelijke achtergrond. Wij nodigen juist de scholen uit die wijk uit om als eerste 
en in een vroeg stadium de voorstelling te zien. 
 
In 2019 richten wij ons met de nieuwe solo op meer diversiteit bij ons volwassen publiek.  
 
 

 
Duda Paiva Company Proeven 
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8.3. WNT  
Stichting Laswerk kent geen topinkomens maar streeft ernaar dat alle betrokkenen bij onze 
projecten naar alle redelijkheid en binnen de kaders van wat financieel mogelijk is, worden betaald.  
 
 

 
Parade maken met Monsters tijdens theaterfestival De Parade 
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Laswerkplaats  
De Laswerkplaats is een atelier, een plek waar mensen werken aan een productie die zij willen maken. 
Dat maakproces gebeurt achter gesloten deuren. Pas als het product af is, gaan de deuren open en 
wordt het in de wereld gezet. Die wereld bestaat uit podia, festivals en musea in Amersfoort, 
Nederland, Europa en de rest van de wereld.  
 
Een goed atelier raakt aan een gevoel van vrijheid en ongebondenheid. Het is bij voorkeur een grote 
lege ruimte op een afgelegen plek. Een plek die goed bereikbaar is met de auto en het openbaar 
vervoer. Een ruimte die goed ingericht is, zodat alles voorhanden is om te werken. In een atelier creëer 
je een eigen wereld en word je niet gestoord door de waan van de dag of de artistieke noodzaak van 
anderen.  

 
De Laswerkplaats staat 15 jaar in Amersfoort en huisvest naast het atelier voor theatermakers, ook 
het Perron van Per Expressie, een organisatie voor kunst en expressieve uitingen voor en door 
jongeren in Amersfoort. 
 
Gebruikers  
De onzekere situatie rond het voortbestaan van de Laswerkplaats maakt het minder mogelijk de 
ruimte op de lange termijn te verhuren. Dit betekent dat de landelijke, grotere gezelschappen als 
huurder afvallen en daarmee een deel van de inkomsten verdwijnt. Positief gevolg is dat er meer 
speling is om de ruimte ad-hoc in gebruik te geven. Dit biedt meer mogelijkheden voor beginnende 
makers in de stad.  
 
In 2018 is de Laswerkplaats gebruikt voor de ontwikkeling van Abalone van het Amersfoortse 
gezelschap STMSND, een licht- en soundscape-project over de rol en invloed van technologie op 
kunst. Het resultaat van het project is ook gepresenteerd in de Laswerkplaats.  
 
Duda Paiva Company werkte aan de coproducties The Fairy Queen en De Sprookjeskoningin i.s.m. 
Het Nederlands Blazers Ensemble, She flies by night i.s.m de jonge componist Luke Dean en het 
Grachtenfestival en Duivenstront i.s.m. Stichting Stroet, Feikes Huis en Pop Arts Festival. 
Duda Paiva Company nodigde in december een zeer enthousiaste groep 5 / 6 van basisschool de 
Magneet uit het Soesterkwartier uit voor een try-out van de Sprookjeskoningin. # leuk eng 
 
Verder gebruikten Cliniclowns de ruimte voor workshops, monteerde en presenteerde Arjan Herstel 
uit het Soesterkwartier zijn muziektheatervoorstelling, repeteerde Patrick Nederkoorn een paar 
dagen voor het lichtontwerp van zijn nieuwe voorstelling.  
 
En van buiten de stad kwamen De Dansers [Utrecht] en Beumer en Drost [Deventer] naar de 
Laswerkplaats om te werken aan hun nieuwe producties.  
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nieuwe graffiti bij de Laswerkplaats 

 
Toekomst  
Ook in 2018 was #toekomst een hot item in en rond de Laswerkplaats.  
 
Eind 2017 werd het ’out of the box’ voorstel om een stukje van de Laswerkplaats af te halen, 
waardoor de bouw Soesterhof geen last meer heeft van de Laswerkplaats, unaniem door alle 
partijen aangenomen. Gevolg van dit besluit was dat ergens midden 2018 een verbouwing plaats zou 
vinden.  
 
Tot onze verbazing liep het echter weer anders. De nieuwe NS projectleider had een andere kijk op 
de situatie en nam het besluit dat de Laswerkplaats niet verbouwd hoefde te worden voor de bouw 
van de Soesterhof. Met andere woorden: in juli kwam er een contract voor onbepaalde tijd met een 
opzegtermijn van drie maanden. Die drie maanden opzegtermijn zijn natuurlijk niet fijn, je kunt niet 
op langere termijn verhuren. Aan de andere kant biedt de onbepaalde tijd de mogelijkheid om de 
overgang naar een nieuw gebouw organischer te laten verlopen.  
 
De NS heeft wel van deze contractaanpassing gebruik gemaakt om hun korting op de huur [2015-
2017 van 3.000 euro per jaar] weer stop te zetten en de huur naar het oude niveau terug te 
brengen.  
 
Ziet de toekomst er zonnig uit?  
Er ligt een hele grote kans en tegelijkertijd een hele grote uitdaging aan het randje van het rode 
plein op de Wagenwerkplaats. Wordt het mogelijk om op die plek een nieuw rafelrandje te creëren, 
een broedplaats waarin vogels van diverse pluimage hun ding kunnen ontwikkelen?  
 
De uitkomst is afhankelijk van de antwoorden op vragen als 

● Past het plan voor een nieuwe locatie van de Laswerkplaats in de cultuurvisie van de 
gemeente Amersfoort? 

● Is het mogelijk om een betaalbare locatie te bouwen? Hierbij is een lage grondprijs van 
cruciaal belang.  

● Wordt het mogelijk het nieuwe gebouw op korte termijn te realiseren?  
● Kan de huidige Laswerkplaats naast de Soesterhof blijven staan tot het nieuwe pand 

gerealiseerd is?  
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Om deze vragen een duw in de goede richting te geven, zijn wij en blijven wij in gesprek met de NS, 
de gemeente Amersfoort, de regiegroep Wagenwerkplaats, de gebruikersgroep Wagenwerkplaats, 
bewoners en organisaties uit het het Soesterkwartier en de stad. 
 
Een initiatief als de Samenwerkplaats 2.0 kan alleen maar slagen als dit breed gedragen wordt en 
alle partijen actief bijdragen aan de realisatie van het plan. Dus naast alle gesprekken, blijven wij ook 
publicitair aan de weg timmeren en willen zoveel mogelijk mensen en partijen aan ons binden.  
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Balans per 31 december 2018  
(na voorstel resultaatverdeling) 

   31 december 2018   31 december 2017  
  € € € € 

Activa 

VASTE ACTIVA  
    

Materiële vaste activa 1      
Inventarissen    7.490    3.401  
      
Financiële vaste activa 2    -    7.500  
      
VLOTTENDE ACTIVA  

    
Vorderingen      
Handelsdebiteuren 3   33.135    24.939   
Overige vorderingen en overlopende activa 4   39.862    25.982   

  
  72.997    50.921  

      
Liquide middelen 5    173.181    236.341  
 
        
Totaal activazijde    253.668    298.163  
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   31 december 2018   31 december 2017  
  € € € € 

Passiva 

Stichtingsvermogen 6  
    

Bestemmingsreserves 7   4.351    122.055   
Algemene reserve 8   141.162    71.946   

  
  145.513    194.001  

      
Langlopende schulden 9  

  68.750    68.750  
      
Kortlopende schulden  

    
Schulden aan leveranciers en handels-
kredieten 

10  
 29.254    26.263   

Overige schulden en overlopende passiva 11   10.151    9.149   
  

  39.405    35.412  
 
        
Totaal passivazijde    253.668    298.163  
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Staat van baten en lasten over 2018       

       

  werkelijk  begroting  werkelijk 
  2018  2018  2017 

BATEN  €  €  € 
       

Eigen inkomsten 12      
Publieksinkomsten 13 128.552  123.000  145.793 
Overige directe inkomsten 14 20.627  30.000  2.725 
Totaal eigen inkomsten  149.179  153.000  148.518 

       
Publieke Subsidies en Bijdragen   15      
Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten  286.000  275.000  279.125 
Meerjarige subsidie gemeente  21.500  21.500  21.500 
Overige bijdragen uit publieke middelen            -  -  5.862 
Totaal publieke subsidies en bijdragen  307.500  296.500  306.487 

       
Totale baten  456.679  449.500  455.005 

       
LASTEN       
       
Beheerslasten: personeel 16 128.012  145.000  79.500 
Beheerslasten: materieel 17 51.970  47.500  27.292 
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 18 896  -  1.075 
Activiteitenlasten: personeel 19 188.674  140.000  123.191 
Activiteitenlasten: materieel 20 135.635  117.000  90.340 

          
Totale lasten  505.187  449.500  321.398 

       
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering  -48.508  -  133.607 

       
Saldo rentebaten en -lasten 21 20  -  - 

       
Exploitatieresultaat  -48.488  -  133.607 

 
Resultaatbestemming 

Bestemmingsreserve huisvesting  -4.101    8.452  
Bestemmingsreserve FPK  -    113.603  
Algemene reserve  -44.387    11.552  
 

 -48.488    133.607  
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Informatie over de rechtspersoon  

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting Laswerk is feitelijk gevestigd op Postbus 2056, 3800 CB te Amersfoort, is statutair gevestigd in Amersfoort 
en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 32094347. 

Algemene toelichting  

Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon 

De activiteiten van Stichting Laswerk bestaan voornamelijk uit het organiseren van theatervoorstellingen. 

Informatieverschaffing over schattingen 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting 
Laswerk zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening 
opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is 
de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting 
op de desbetreffende jaarrekeningposten. 

Algemene grondslagen voor verslaggeving  

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW, in overeenstemming met de Richtlijnen 
voor verantwoording van subsidies van de Gemeente Amersfoort én met de richtlijnen van het Fonds 
Podiumkunsten. 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. 
Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en 
passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong 
vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening 
bekend zijn geworden. 

Grondslagen  

Materiële vaste activa 

Materiële vaste activa worden, tenzij anders aangegeven, gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs 
inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 
 
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa 
waarop de subsidies betrekking hebben.. 
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Financiële vaste activa 

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en overige 
vorderingen, alsmede gekochte leningen die tot het einde van de looptijd zullen worden aangehouden. Deze 
vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen gewaardeerd tegen 
de geamortiseerde kostprijs. Indien er bij de verstrekking van leningen sprake is van disagio of agio, wordt dit 
gedurende de looptijd ten gunste respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht als onderdeel van de effectieve 
rente. Ook transactiekosten worden verwerkt in de eerste waardering en als onderdeel van de effectieve rente ten 
laste van het resultaat gebracht. Bijzondere waardeverminderingen worden ten laste van de staat van baten en las-
ten gebracht. 

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen 
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en 
transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de ontvangst 
van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde 
bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de 
effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens 
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. 
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende 
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden 
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening 
houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en 
andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn 
gerealiseerd. 

Omzetverantwoording 

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit 
hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven 
belastingen. 

Overige bedrijfskosten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 
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Toelichting op de balans 

Vaste activa 

1  Materiële vaste activa 

 
 Inventarissen 

 € 

Stand per 1 januari 2018 
 

Aanschaffingswaarde   5.812  
Cumulatieve afschrijvingen   -2.411  

Boekwaarde per 1 januari 2018  3.401  

Mutaties  
 

Investeringen   4.985  
Afschrijvingen   -896  
Desinvesteringen aanschaffingswaarde   -1.748  
Desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen   1.748  

Saldo mutaties   4.089  

Stand per 31 december 2018 
 

Aanschaffingswaarde   9.049  
Cumulatieve afschrijvingen   -1.559  

Boekwaarde per 31 december 2018  7.490  
Afschrijvingspercentages  20%  
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  31-12-2018   31-12-2017  

 € € 
2  Financiële vaste activa 

Overige vorderingen  -   7.500  
 
Overige vorderingen 

Lening u/g  -   7.500  
 
 
 
Vlottende activa 

Vorderingen 

3  Handelsdebiteuren 

Handelsdebiteuren  33.135   24.939  
 
 
 
4  Overige vorderingen en overlopende activa 

Belastingen en premies sociale verzekeringen  30.864   20.514  
Overige vorderingen  8.998   5.468  

  39.862   25.982  
 
Belastingen en premies sociale verzekeringen 

Omzetbelasting  30.864   20.514  
 
Omzetbelasting 
 
Aangifte 4e kwartaal boekjaar   30.864   20.359  
Suppletie boekjaar   -   155  
Totaal   30.864   20.514  
 
 
 
Overige vorderingen 

Vooruitbetaalde kosten  6.937   5.448  
Waarborgsom  1.961   -  
Overige vorderingen  100   20  

  8.998   5.468  
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  31-12-2018   31-12-2017  

 € € 
5  Liquide middelen 

Rabobank  37.047   20.228  
Spaarrekeningen  136.134   216.113  

  173.181   236.341  
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6  Stichtingsvermogen 

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven: 
 Bestemmings-

reserves 
Algemene re-

serve 
Totaal 

 € € € 

Stand per 1 januari 2018 
 122.055   71.946   194.001  

Mutatie uit resultaatverdeling   -4.101   -   -4.101  
Uit resultaatverdeling   -   -44.387   -44.387  
Van bestemmingsreserve FPK   -   113.603   113.603  
Overboeking naar algemene reserve   -113.603   -   -113.603  

Stand per 31 december 2018  4.351   141.162   145.513  
 
 
 
 
  31-12-2018   31-12-2017  

 € € 
7  Bestemmingsreserves 

Bestemmingsreserve huisvesting  4.351   8.452  
Bestemmingsreserve FPK  -   113.603  

  4.351   122.055  
 
De bestemmingsreserve huisvesting wordt gevormd uit het verschil tussen de van de Gemeente Amersoort 
ontvangen subsidie, de huurinkomsten en de werkelijke huisvestingskosten en zal besteed worden aan investeringen 
die te maken hebben met herhuisvesting of aanpassingen aan de huidige huisvesting. 
 
De bestemmingsreserve FPK is in 2017 in overleg met Fonds Podiumkunsten gevormd voor het deel van de in  
2017 ontvangen subsidie waar in 2017 nog geen uitgaven tegenover stonden. Deze reserve is in 2018 afgebouwd 
ten gunste van de algemene reserve. 
 
 
  2018   2017  

 € € 
Bestemmingsreserve huisvesting 
Stand per 1 januari  8.452   -  
Resultaatverdeling  -4.101   8.452  

Stand per 31 december  4.351   8.452  
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  2018   2017  
 € € 

Bestemmingsreserve FPK 
Stand per 1 januari  113.603   -  
Resultaatverdeling  -   113.603  
Overboeking naar andere reserves  -113.603   -  

Stand per 31 december  -   113.603  
 
 
 
8  Algemene reserve 

Stand per 1 januari  71.946   60.394  
Uit resultaatverdeling  -44.387   11.552  
Van bestemmingsreserve FPK  113.603   -  

Stand per 31 december  141.162   71.946  
 
 
 
  31-12-2018   31-12-2017  

 € € 
9  Langlopende schulden 

Overlopende passiva  68.750   68.750  
 
Dit betreft het extra startvoorschot van het Fonds Podiumkunsten. Dit wordt te zijner tijd verrekend met de laatste 
bevoorschotting van 2020. 
 
 
Kortlopende schulden 

  

10  Schulden aan leveranciers en handelskredieten 

Crediteuren  29.254   26.263  
 
 
 
11  Overige schulden en overlopende passiva 

Accountantskosten  7.000   7.000  
Nog te ontvangen facturen  3.151   2.149  

  10.151   9.149  
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Toelichting op de staat van baten en lasten 
  2018   2017  

 
€ € 

12  Eigen inkomsten 

Publieksinkomsten  128.552   145.793  
Overige directe inkomsten  20.627   2.725  
 

 149.179   148.518  
 
13  Publieksinkomsten 

Uitkopen buitenland  80.694   72.329  
Uitkopen binnenland  47.858   73.464  
 

 128.552   145.793  
 
14  Overige directe inkomsten 

Inkomsten coproducenten  20.000   -  
Overige inkomsten  627   2.725  
 

 20.627   2.725  
 
 
 
15  Publieke Subsidies en Bijdragen   

Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten    286.000   279.125  
Meerjarige subsidie gemeente    21.500   21.500  
Overige bijdragen uit publieke middelen    -   5.862  
 

 307.500   306.487  
 
 
 
16  Beheerslasten: personeel 

Artistieke en zakelijke leiding   92.512   62.775  
Honoraria pr en marketing  17.000   5.000  
Honoraria techniek  13.000   7.725  
Honorarium productie  5.500   4.000  
 

 128.012   79.500  
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  2018   2017  

 
€ € 

17  Beheerslasten: materieel 

Huisvestingskosten  31.293   13.047  
Verkoopkosten  2.324   639  
Kantoorkosten  5.057   2.203  
Algemene kosten  13.296   11.403  
 

 51.970   27.292  
 

Huisvestingskosten 

Huur Laswerkplaats  19.839   16.555  
Gas, water en elektra  10.262   10.531  
Huur atelier  2.431   -  
Onderhoud gebouwen  1.847   419  
Huur opslag  1.608   1.574  
Beveiliging  991   924  
Bedrijfsafval  165   494  
Overige huisvestingskosten  750   -  
  37.893   30.497  
Ontvangen huur  -6.600   -17.450  
 

 31.293   13.047  
 
Verkoopkosten 

Representatiekosten  1.684   156  
Reclame- en marketingkosten  640   208  
Overige verkoopkosten  -   275  
 

 2.324   639  
 
Kantoorkosten 

Kantoorbenodigdheden  2.674   1.362  
Kleine aanschaffingen kantoor  1.799   221  
Telefoon- en internetkosten  584   620  
 

 5.057   2.203  
 
Algemene kosten 

Administratie- en accountantskosten  8.828   6.359  
Verzekeringen  2.990   2.990  
Administratiekosten  695   793  
Bestuurskosten  408   856  
Bankkosten  280   290  
Niet-verrekenbare BTW op kosten  47   47  
Bestuurskosten  -   73  
Overige algemene kosten  48   -5  
 

 13.296   11.403  
 










