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SPRING is about the world. SPRING means thinking about
the world with artistic means. SPRING means looking at the
world through performing arts. SPRING means looking at
the world through the eyes of artists. SPRING means looking
at the world through the eyes of artists of different
countries, with different cultural backgrounds, with different life experiences, with different artistic, political and
social references. SPRING is about the world. SPRING is about
the world of today.
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1		 De motivatie van 		
				SPRING

© Gregory Lorenzutti

SPRING Performing Arts
Festival en
SPRING in
Autumn zijn
internationale
podiumkunstfestivals. De programma’s vormen
een pleidooi voor kunst
die zich bezighoudt met
de staat van de wereld, die haar
noodzaak ontleent aan het kiezen van een
standpunt, het experiment niet schuwt en op
zoek gaat naar nieuwe vormen om een adequate reactie te geven op nieuwe problemen,
die het aandurft te verleiden en uit te dagen,
te veroveren en te confronteren. SPRING is
een pleidooi voor kunst die eigentijdse vormen
zoekt om eigentijdse vragen te stellen, voor
kunst die niet wil pleasen maar die durft, die
rauw en prachtig is, rijk en confronterend, kunst
die niet per se dienstbaar is maar een vraag
aan de samenleving.
Wij vinden het belangrijk om kunstenaars de mogelijkheid te geven om
te experimenteren, om een artistieke
manier van werken te ontwikkelen

“De lead danseres was fantastisch. Bijzonder wat voor geluid er
geproduceerd werd, en fantastisch hoe het publiek werd
meegenomen!” - een bezoeker

attractor
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dancenorth, lucy guerin inc,
gideon obarzanek en senyawa
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die past bij een wereld die verandert. SPRING
wil hun positie versterken.
Het festival is een poging om kunst buiten de
mainstream narratieven te ondersteunen in
hun artistieke reflectie en maakprocessen,
een avant-garde die niemand buitensluit maar
die een sterke en emotionele interface vormt
voor iedereen die nieuwsgierig, open en geïnteresseerd is in het bevragen van de wereld
van vandaag.
SPRING is een ontmoetingsplaats. Een plek
waar het publiek in gesprek gaat met de
kunstenaars en met elkaar. Over hoe een
voorstelling hen raakt en beroert en hoe het
werk iets zegt over de wereld waarin we leven.
We zijn er voor een publiek dat nieuwe
perspectieven, nieuwe ontwikkelingen en
nieuwe verhalen tot zich willen nemen.

permanent distruction: the hm concert

2		 SPRING Performing
Arts Festival 2019

naomi velissariou | theater utrecht

SPRING organiseert twee festivals per jaar:
SPRING Performing Arts Festival in mei en,
in samenwerking met Stadsschouwburg
Utrecht, SPRING in Autumn in de herfst.
SPRING Performing Arts Festival 2019
is geprogrammeerd langs twee hoofdlijnen: High-Tech: Performing Technology
en Super human: Performing Humanity.
De twee programmalijnen zijn nauw aan
elkaar verwant en stellen de cruciale
vraag: wie zijn wij mensen in het licht van
technologie?

© Jan Hoek

Andere programmalijnen van SPRING 2019
waren Global Affairs: Performing Politics en
Urban Affairs: Performing the City. Global
Affairs omvatte een verzameling politieke
onderwerpen en invalshoeken uit diverse
niet-Europese landen. In Urban Affairs hebben
we producties in de openbare ruimte en op
speciale locaties in de stad gebundeld. Uiteraard zijn de vier programmalijnen niet strikt
gescheiden, maar nauw met elkaar verbonden.
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Daarmee trok SPRING ruim 22.000 bezoekers waarvan zo’n 5.300 naar de betaalde voorstellingen. De anderen zagen de gratis kunstwerken in de openbare ruimte en het uitgebreide
contextuele programma.
Aan SPRING Academy, het educatieve programma van SPRING voor jonge kunstenaars
en studenten, namen 185 mensen deel uit
14 landen. De belangrijkste partner van de
SPRING Academy, de faculteit Media en Cultuur van de Universiteit Utrecht, organiseerde
bovendien het congres Performing Robots.

Hoogtepunten van het programma waren
Uncanny Valley van Stefan Kaegi,van
het Duitse gezelschap Rimini Protokoll,
Boris Charmatz‘ grote groepschoreografie 10000 gestures en de participatieve uitvoering Bunny van het
Australisch-Singaporees duo Daniel Kok
& Luke George.

De zes producties van SPRING in Autumn zijn
bezocht door ruim 1700 mensen. Het publiek
was vooral enthousiast over Ghost Writer and
the Broken Hand Break van Miet Warlop, een
hypnotiserende mix van muziek en dans geïnspireerd op de Soefiefilosofie.

In totaal presenteerde SPRING 21 producties
en installaties en 45 contextuele activiteiten.

Van Rimini Protokoll’s humanoïde in Uncanny
Valley naar de apocalyptische visie van Kris

Verdonck in SOMETHING (out of nothing): in
SPRING waren producties te zien die reflecteerden op (en gebruik maakten van) nieuwe
technologieën.

mensen reageren en wie ze zijn in het kader
van de enorm snelle ontwikkelingen van
nieuwe technologie en media in de afgelopen
10 jaar.

“De robot is fascinerend. En ook heel erg eng“,
schreef Sander Hiskemuller (Trouw) over de
voorstelling Uncanny Valley van Stefan Kaegi
(Rimini Protokoll) in zijn artikel over de technologieprogrammering van SPRING Performing
Arts Festival. De titel Uncanny Valley beschrijft
het unheimische (uncanny) gevoel dat men
heeft wanneer een robot al te menselijk lijkt.

De titel Uncanny Valley, een lecture performance door een robot, suggereert dat de robot
de verbeterde mens is, of tenminste in het
geval van de humanoïde die de enige acteur
is in de voorstelling. Hij (?) is een kopie van
de Duitse auteur Thomas Melle, die lijdt aan
een bipolaire stoornis. Melle en Kaegi beweren dat de robot een veel betrouwbaardere
en stabielere spreker is dan zijn menselijke
model, die door zijn ziekte immers niet kan
vertrouwen op zijn eigen functioneren.

Het programma ging over robots en mensen,
over technologie en de samenleving, over hoe

“Uncanny Valley geeft een
prachtige kijk op de toekomst van ons leven als en
tussen machines, waarbij
Kaegi laat zien dat het
allang niet meer voldoet
om machines, automaten
en robots voor te stellen
als louter stomme werktuigen van een superieure
mens, die zichzelf in binaire
tegenstellingen gevangen
houdt en mensen met
zogenaamde stoornissen
in een eenzijdig model
dwingt.“ - theaterkrant.nl
(fransien van der putt)

© Gabriela Neeb

High Tech: Performing
					Technology

PERFORMING TECHNOLOGY BESTOND UIT
DE VOLGENDE VOORSTELLINGEN:
•

•

•

•

•
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Stefan Kaegi/Rimini Protokoll:
Uncanny Valley
(DE, Nederlandse première)
Kris Verdonck/ICK:
Something (out of nothing)
(BE/NL, première)
Jeroen van Loon:
Ephemeral Data
(NL, première)
Lawrence Malstaff:
Polygon
(BE/NO, Nederlandse première)
Dries Verhoeven:
Happiness
(NL, uitgesteld naar SPRING in Autumn)

•

•

•

•

OpenEndedGroup:
After Ghostcatching
(US, Nederlandse première)
Angela Goh:
Uncanny Valley Girl
(AUS, Nederlandse première)
Mette Ingvartsen:
All Around
(BE/DK, Nederlandse première)
Performing Robots congres
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uncanny valley

stefan kaegi/rimini protokoll

ephemeral data
jeroen van loon
de versnelling die het internet in feite veroorzaakt. Bezoekers waardeerden dat het proces
(niet het resultaat) belangrijk is, de meditatieve
aard, de toewijding en het geduld. Het zette
hen aan het denken over hoe zijzelf het
intenet gebruikten, over het
concept tijd, onze relatie tot data, het
belang van aanwezig zijn en
herineringen
daaraan te
bewaren.

© Gert-Jan van Rooij

Jeroen van Loon had een compleet andere
stijl en benadering met zijn performatieve
installatie Ephemeral Data. Tien dagen lang
bouwden performers het glasvezelnetwerk
van Utrecht na als een hele grote mandala
van zand. Het werd getoond in een grote tent
op het Neude, en er mochten geen foto’s
gemaakt worden.De installatie gaf
de virtuele wereld een fysieke
vorm en was ook een pleidooi
voor vergankelijkheid en
aanwezigheid (geen documentatie!), voor vertraging
en meditatie als contrast
met

“Ik heb hier eigenlijk geen
mening over. Iedereen kan
in feite lijntjes overtrekken.
Het zet je wel aan het
denken.” — een bezoeker over

“Het moment van nu temidden van al het geraas buiten deze
ruimte. Ik voel vooral de behoefte om nog een paar keer terug
te komen en er aanstaande zaterdag bij te zijn, en dan te
beleven hoe het voelt als alles voor altijd weg is.” - een bezoeker

ephemeral data van jeroen van loon
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Super Human:
Performing
Humanity

“Samen creëren de in ondergoed, ninja- of circuspakjes uitgedoste
dansers een sensatie van een sneeuwstorm van bewegingen. […] Het
roept soms een glimlach, dan weer irritatie op, bijvoorbeeld als de
dansers onbedaarlijk krijsen tijdens het Agnus Dei. En alles bij elkaar
toch een zekere ontroering: zie de mens.” - nrc (francine van der wiel)

Als tegenhanger van het technologieprogramma waren er diverse producties die
het menselijk lichaam en de talrijke mogelijkheden ervan, dans en traditionele culturen
onder de loep namen.

© Ursula Kaufmann

Cruciale stukken in het thema Performing
Humanity waren de openingsvoorstelling
Attractor van de Australische dansgezelschappen Dance North en Lucy Guerin Inc.
(een vertaling van trancemuziek naar beweging), Boris Charmatz’ 10000 gestures en
ANΩNYMO van de Griekse choreograaf Tzeni
Argyriou. De laatste twee voorstellingen
waren duidelijke reacties op het digitale tijdperk. Boris Charmatz beschrijft zijn voorstelling als “een databank van menselijke
bewegingen”, een analoge, fysieke databank
in tegenstelling tot onze groeiende digitale
databanken. De dansvoorstelling met 23
dansers op het podium was een viering
van het menselijk lichaam en de eindeloze

mogelijkheden ervan, en tegelijkertijd een ode
aan de vergankelijkheid van dans.
Tzeni Argyriou werkte de afgelopen jaren veel
met nieuwe media, en met ANΩNYMO komt
zij heel bewust terug bij pure beweging en
choreografie. De voorstelling onderzoekt hoe
gemeenschappen werden gevormd toen er
nog geen sociale media waren en welke rol
dans, met name traditionele dans, daarin
speelde. De voorstelling begint met hectische
bewegingen die doen denken aan onze permanente interactie met computers en smartphones, aan selfies en het beeld dat je van
jezelf laat zien onder druk, aan ons veranderende idee van tijd dat het online leven heeft
teweeggebracht. In de loop van de voorstelling werden de bewegingen steeds ritueler,
menselijker en trager en ze lieten zien hoe
elegant traditionele Griekse dans is, wat nog
werd benadrukt door de slow motion.

PERFORMING HUMANITY BESTOND UIT DE
VOLGENDE VOORSTELLINGEN:
•

•

•
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10000 gestures
boris charmatz
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Boris Charmatz
10000 gestures
(FR, Nederlandse première)
Tzeni Argyriou
ANΩNYMO
(GR, Nederlandse première)
Dance North, Lucy Guerin Inc, Gedeon
Obarzanek & Senyawa
Attractor
(AUS, IND, Nederlandse première)

•

•

•

Daniel Kok & Luke George
Bunny
(AUS, Nederlandse première)
Vincent Riebeek
One of a kind
(NL)
Naomi Velissariou & Theater Utrecht
Permanent Destruction – The HM
Concert
(NL, Nederlandse première)

in het theater. Het publiek bleef na de voorstelling nog bijna twee uur hangen om met
de kunstenaars na te praten. De jonge Nederlandse choreograaf Vincent Riebeek is bezig
zijn eigen queer discours neer te zetten, over
identiteit en erbij horen.

“Elk taalkundig element zou overbodig zijn om deze voorstelling te omschrijven. Het lichaam zei alles op een simpele
maar krachtige manier.” - een bezoeker

© Lila Sotiriou

Speciale verrassingen waren de meer ‘kinky’
voorstellingen van Daniel Kok & Luke George
en Vincent Riebeek. In Bunny, een participatieve bondagevoorstelling, creëerden Kok &
George een sfeer van vertrouwen,
warmte en verbondenheid die
je maar zelden tegenkomt

“De geweldige lichamen van
de dansers, de rauwe emotie,
het tempo, het zweet, de
duur… Veel heeft mij geraakt
in deze voorstelling. Hoe ver ze
gingen en hoe ze zich helemaal
gaven. Wauw.” - een bezoeker over
10000 gestures van boris charmatz
anΩnymo
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tzeni argyriou

Global Affairs:
Performing Politics

Diversiteit begint bij het laten horen van die
stemmen, bij de kunstenaars die gepresenteerd worden. Bij SPRING zijn heel diverse
artistieke stemmen te horen, divers qua origine,
gender, cultuur, seksuele oriëntatie, lifestyle
enzovoort. We brengen mensen uit de hele
wereld met verschillende achtergronden naar
ons publiek. We laten een grote verscheidenheid aan geografische, culturele en filosofische
perspectieven zien, waaronder ook uitgesproken politieke kunstwerken die vaak handelen
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GLOBAL AFFAIRS: PERFORMING POLITICS
BESTOND UIT DE VOLGENDE VOORSTELLINGEN:
•
Zora Snake
Transfrontalier
(CAM, Nederlandse première)
•
Fang Yun Lo / Polymer
Unsolved
(KOR, Nederlandse première)
•
Silke Huysmans & Hannes Dereere
Pleasant Island
(BE, Nederlandse première)

over exclusie/inclusie, grenzen of identiteit.
De theater- en dansvoorstellingen laten zien
hoe verbonden de wereld is, hoe verweven
onze problemen en politieke relaties zijn, maar
ze geven ook een beeld van de impact van
de geschiedenis. Denk maar aan de landen
die ooit kolonies waren van Europese naties.
Een vondst was de jonge Taiwanese choreograaf Fang Yun Lo met haar voorstelling
Unsolved, waarin ze documentaire, theater,
urban dance en zowel live- als voorgeproduceerde film met elkaar combineerde. Ze vertelt het verhaal van haar ouderlijk huis, dat nu
leegstaat. Achter dit heel persoonlijke verhaal schuilt een complexe geschiedenis van
machtsverhoudingen tussen China en Japan,
van Nederlandse en Portugese kolonisten en
van massamoord en martelingen. Over de
geschiedenis en conflicten wordt in de familie niet gepraat en deze blijven onopgelost.
Hoe gaat een jongere generatie hiermee om?

•

•

•

Roee Rosen
Theatre of the Awkward
(ISR, Nederlandse première)
Mitra Ziaee Kiea & Hiva Sedaghat
Through the Skin
(IR, Nederlandse première)
Shira Eviatar
Eviatar/Said & Rising
(ISR, Nederlandse première)

© Yu-Quan Lin

SPRING laat niet
alleen het westerse
perspectief zien. In
een geglobaliseerde
wereld en in een tijd
waarin dekolonisatie en
inclusie belangrijke politieke en
culturele thema’s zijn, is het belangrijker dan ooit om verschillende stemmen te
laten horen en verschillende perspectieven
te laten zien.

“Unsolved van de Taiwanese choregograaf Fang Yun Lo is een
pareltje. In haar autobiografische verhaal mengt ze op subtiele wijze visuele beelden met beweging, geluid en storytelling.
In een sober, ontroerend en persoonlijk document komt een
geschiedenis bij elkaar.” - theaterkrant.nl (moos van den broek)

unsolved
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fang yun lo

/ polymer

“De voorstelling raakte me door de uitzichtloze situatie van de vluchtelingen die in een “gevangenis”
terecht zijn gekomen in plaats van de vrijheid hebben
gevonden die ze zochten. Het is een vicieuze cirkel,
hoe we de wereld vernietigen.” - een bezoeker

relatie daarvan met natuurlijke bronnen en
ongewenste mensen. De voorstelling vond
min of meer plaats op twee schermen die live
werden gevuld door de twee smartphones
van de acteurs. De smartphones vormden de
belangrijkste instrumenten voor zowel het
onderzoek en de documentatie als de
uitvoering.

© Vlad Sokhin

Twee jonge Vlaamse theatermakers Silke
Huysmans en Hannes Dereere vertelden met
Pleasant Island een belangrijk verhaal. De
voorstelling gaat over het eiland Nauru. Wat
eens het rijkste land van de wereld was vanwege de mijnindustrie, is een ecologische
ramp geworden nu de bronnen zijn geëxploiteerd. En nu dumpt Australië letterlijk
vluchtelingen op het eiland. Nauru
kan worden gezien als een parabel
van uitbuitingskapitalisme en de

“Een prachtig verhaal op
indrukwekkende en subtiele
wijze gebracht. Recht uit en in
het hart.” - een bezoeker over
unsolved van fang yun lo / polymer
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pleasant island

silke huysmans & hannes dereere
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SPRING heeft een lange traditie van kwalitatieve kunstwerken in de openbare ruimte,
zowel theatervoorstellingen als installaties.
We onderzoeken de publieke ruimte en aan
wie die toebehoort. Ook gaan we naar verschillende delen van de stad, en naar onverwachte locaties. Kunst in de openbare ruimte
is een cadeautje, hetzij confronterend.

naar het centrum van Utrecht en
confronteerde publiek en
voorbijgangers met foto’s
die we normaal alleen
op televisie zien, maar
die we emotioneel
meestal op afstand
houden.

Transfrontalier van Zora Snake uit Kameroen
was een bijzondere voorstelling in de openbare
ruimte. Gewikkeld in prikkeldraad liep Zora
Snake door het centrum van Utrecht terwijl
hij het publiek als in een soort demonstratie
achter hem verzamelde. Na het bereiken van
zijn hoofdlocatie, een plein (Zocherpark resp.
Stadhuisplein), trad hij op, omringd door hekken die deden denken aan de zwaar beveiligde
grenzen rond Europa. De soundtrack van de
voorstelling bestond uit een mix van politieke
speeches over de vluchtelingencrisis. Zora
Snake bracht de grenzen rondom Fort Europa

Andrea Bozic & Julia
Willms pasten hun
walking performance
helemaal aan aan de
Utrechtse locatie, het
hypermoderne Stadskantoor. De voorstelling
was gebaseerd op een serie
dromen. Ze implementeerden
deze dromen in de architectuur van het
Stadskantoor en haar omgeving. Daardoor
droomden ze van toekomstversies van Utrecht
en reflecteerden op de huidige tijd.

zora snake

© Anna van Kooij

Urban Affairs:
Performing The City

transfontalier

URBAN AFFAIRS: PERFORMING THE CITY
BESTOND UIT DE VOLGENDE PRODUCTIES:
•

•

•
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Dries Verhoeven
Happiness
(NL, uitgesteld naar SPRING in Autumn)
Zora Snake
Transfrontalier
(CAM, Nederlandse première)
Andrea Bozic & Julia Willms
PoroCity
(NL)

•

•

Jeroen van Loon
Ephemeral Data
(NL, première)
Lawrence Malstaff
Polygon
(NO, Nederlandse première)
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“Snake dwingt ons,
door ons verschillende
perspectieven op te
dringen, na te denken
over onze werkelijke
rol binnen de vluchtelingencrisis en hoe die
zich verhoudt tot onze
standpunten.” - het parool (sander jansens)

SPRING in Autumn

Jitta Collective en de Duitse choreograaf
Stephanie Thiersch was een hoogtepunt en
behandelde kwesties rondom culturele toeeigening en dekolonisatie op een sympathieke
en luchtige manier. Je kon voelen dat de voorstelling was gebaseerd op een gemeenschappelijke grond van communicatie en eenheid,
niet op vijandschap.
Samen met Le Guess Who en Impakt Festival
presenteerde SPRING de meest recente
installatie van Dries Verhoeven: Happiness,
die was uitgesteld van SPRING naar SPRING
in Autumn wegens technische problemen bij
de productie (de enige acteur, een robot, was
niet op tijd af). Deze samenwerking maakte
het mogelijk om de installatie tien dagen
lang te presenteren aan het publiek dat in
lange rijen stond te wachten voor de installatie, een kleine apotheek in het Zocherpark.

© Rottenkolber

Het programma van SPRING in Autumn
2019 was in een goede balans tussen de
behoeften en de publieksgroepen van
SPRING en de Stadsschouwburg Utrecht.
Sommige voorstellingen waren vooral
gebaseerd op ervaring (Ghost Writer
and the Broken Hand Break),
andere hadden een meer
verhalende benadering
(Crash Park), maar ze
waren allemaal heel
toegankelijk, ook voor
publiek dat niet zo
gewend is aan het
vernieuwende werk
van SPRING. In het
programma werden
diverse (politieke) stemmen bij elkaar gebracht
met o.a. voorstellingen uit
Libanon en Korea en van een
internationaal gezelschap met
kunstenaars uit diverse Afrikaanse
en Europese landen (The Jitta Collective).

De performers, afkomstig uit Duitsland, Kenia, Oeganda, België,
Frankrijk en Senegal, zetten een geweldige show neer waarin ze
bestaande muziek, dans, mode en taal upcyclen tot een wereld
waarin elke cultuur de macht mag bezitten en je elkaars cultuur
kunt lenen en uitwisselen. (…) Tijd om het concept van de één
en de ander te vergeten en Chombotrope als voorbeeld te nemen van hoe het ook kan.” - theaterkrant.nl (carolien verduijn)

Het verraste ons dat de openingsvoorstelling Crash Park van Philippe Quesne
tot de meest wijd eenlopende reacties
van het publiek leidde, afhankelijk van
of de “big theatre”-esthetiek letterlijk
werd genomen of gezien werd als een
ironisch citaat. Chombotrope van The

chombotrope

22

23

mouvoir

/ stephanie thiersch &
the jitta collective

SPRING Academy

© Anna van Kooij

SPRING Academy kijkt terug op een
opwindende en succesvolle zevende
editie. Puttend uit de onderwerpen in
Performing Humanity en Performing
Technology volgde SPRING Academy
het thema van SPRING Performing Arts
Festival. Wat betekent het om mens te
zijn in een wereld waarin technologie een
steeds grotere rol speelt? Door de kunstenaars op het festival uit te nodigen bij SPRING
Academy gaven we deelnemers de mogelijkheid om vanuit verschillende invalshoeken
te reageren op deze kwestie.
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SPRING Academy heeft dit jaar ongeveer 180
deelnemers aangetrokken. De belangrijkste
partner is Universiteit Utrecht. Andere partners
zijn HKU, ArteZ, Fontys Tilburg, De Montford
Universiteit Leicester (VK) en de Universiteit
van Tallin. Onder andere Naomi Velissariou
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SPRING ACADEMY IN CIJFERS IS
• 11 op-maat-gemaakte programma’s voor
8 opleidingen
• 2 Open Call Masterclasses voor 20 jonge
professionals
• 1 Open Call SPRING Intensive, een 3-daags
programma voor 12 jonge professionals
• 1 Performing Robotics Conference voor 114
(internationale) academici, artiesten en
onderzoekers die te gast waren
• 9 workshops
• 11 Artist Talks
• 2 Dramaturgie Talks

en Jeroen van Loon gaven workshops en les
op SPRING Academy. Dries Verhoeven was
het hoofd van een driedaags SPRING Intensive
programma voor jonge kunstenaars. Masterclasses werden gegeven door Stefan Kaegi
(Rimini Protokoll) en Frank Willens (een danser
uit het gezelschap van Boris Charmatz).

•
•
•
•

6 Talks met de artistiek regisseur/adviseur
5 Installatietours
2 Uitwisselingen
25 kunstenaars, onderzoekers en dramaturgen die hun ervaringen delen met het
publiek
• 1 Festival Fellow Peter Eckersall, internationaal vermaard theaterwetenschapper,
die zijn visie deelt op theater, technologie
en robotica
• 32 buitenlandse studenten

SPRING Academy had in totaal 185 deelnemers
uit binnen en buitenland en had de eer om
acht opleidingen te verwelkomen: BA faculteit
Media en Cultuur van de Universiteit Utrecht,
MA Scenography van Hogeschool voor de
kunsten Utrecht (HKU), MA Performing Public
Space van Fontys Dance Academy,

Choreography department van de Tallinn Baltic Film, Media, Arts and Communication School
(BA&MA), BA Performing Arts van De Montfort
University (Leicester, UK) en drie opleidingen
van ArtEZ University of the Arts, namelijk de
BA School of Acting, MA Music Theatre and
BA Dance.

REACTIES
We hebben uitgebreide gesprekken gehad met de deelnemers van alle verschillende programma’s tijdens en na SPRING
Academy. Zo kunnen we de kwaliteit van het programma en de tevredenheid van de deelnemers goed in de gaten houden. Dit
zijn een aantal reacties die we kregen over SPRING Academy van dit jaar

STUDENT
UNIVERSITEIT UTRECHT

STUDENT
UNIVERSITEIT UTRECHT

“De diversiteit van voorstellingen in hun

“Volgend jaar ben ik zeker weer ergens

“Het was een week waar ik zowel als

programma helpt de studenten om

op SPRING te vinden”

student als persoon heel veel uit heb

meer inzicht te krijgen in de breedte van

gehaald.”

STUDENT
UNIVERSITEIT UTRECHT

het veld”

STUDENT
UNIVERSITEIT UTRECHT

DOCENT
DE MONTFORT UNIVERSITEIT

“Ik vond het super leerzaam, zeker de
workshop met de makers van Unsolved.

“Sommige studenten waren wat

“Ik vond het met name fijn dat we wat

Dit was ook een fijne opdracht met onze

geschokt door de voorstellingen, het is

praktijkervaring konden doen naast

groep en ik heb echt meer begrepen

heel anders dan wat ze gewend zijn.

onze theoretische studie.”

van de voorstelling.”

Maar ze keerden zich er niet van af, ze

© Anna van Kooij

DOCENT
ARTEZ DANCE

raakten erdoor in gesprek. Dat heeft ze

STUDENT
UNIVERSITEIT UTRECHT

DEELNEMER

te kijken en na te denken over het
“Een intiem maar intrigerend festival

“SPRING Academy heeft mij inzicht

contact gebracht met internationale

proces: hoe is dit ontstaan?”

voor alle open-minded mensen.”

DEELNEMER

gegeven in de maakprocessen van
verschillende artiesten. Het heeft mij in

erg geholpen om voorbij de voorstelling

STUDENT
UNIVERSITEIT UTRECHT

“Voor mij is de toegevoegde waarde
van SPRING Academy om buitenlandse

studenten waar ik ook veel van kan
leren. De workshops zorgden voor een

“Het faciliteren van gesprekken met

kunstenaars aan het werk te zien en met

actieve en creatieve geest. De Academy

makers, bijeenkomsten met andere

hen in contact te komen.”

heeft mij ook in contact gebracht met

studenten, workshops die lekker

voorstellingen die ik normaal zou

praktisch waren hebben we heel veel

overslaan.”

geleerd.”
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Congres Performing
Robots

28

Studenten hebben een aantal blogs geschreven over het congres: https://transmissioninmotion.sites.uu.nl/category/conference-blogs/.
Professor Dr. Maaike Bleeker van Universiteit
Utrecht is een publicatie aan het voorbereiden
die gebaseerd op het congres. Aan het einde
van het congres bood Swinburn University in
Melbourne aan om een vervolgcongres te
organiseren in december 2020.

© Anna van Kooij

SPRING heeft haar samenwerking met de
faculteit Media en Cultuur van Universiteit
Utrecht geïntensiveerd met de Performing
Robots Conference, een congres dat plaatsvond van 23 tot 25 mei in Het Huis Utrecht.
Het congres boog zich over de vraag wat
theaterkunst zou kunnen bieden aan inspiratie, modellen en experimenten voor de ontwikkeling van robots en de interactie tussen
mens en robot. Via een open call voor presentaties heeft het congres over de hele wereld
sprekers aangetrokken uit de kunst en de
techniek, zoals Canada, Australië, Verenigd
Koninkrijk en Duitsland. Centrale artistieke
sprekers waren SPRING-kunstenaars
Kris Verdonck en Stefan Kaegi. Het
complete programma vind je
hier:
https://transmissioninmotion.
sites.uu.nl/programme-2/.

29

3 SPRING en haar
omgeving

SPRING COPRODUCTIES
SPRING bestaat over de hele wereld. We
spelen een belangrijke rol als (inter)nationale
coproducent. Sinds 2013 heeft SPRING 42
voorstellingen en installaties gecoproduceerd. De voorstellingen trokken ongeveer
180.000 bezoekers van over de hele wereld.
De installaties zijn ook nog eens door 420.000
mensen bezocht. Veel daarvan zijn nog steeds
op tournee. Sommige hiervan hebben meer
dan honderd voorstellingen gespeeld.

Borders netwerk zijn Hellerau – Europäisches
Zentrum der Künste (Dresden), Ringlokschuppen (Mülheim an der Ruhr), Le Maillon
(Straatsburg), Teatro Municipal (Porto), Onassis STEGI (Athene), Performing Arts Institute
Warsaw (Warschau). Samen produceren we
het stadsproject Ark van de Engelse gezelschap Quarantine.

© Anna van Kooij

Ark is een project dat gaat over grenzen binnen een stad dat wordt ontwikkeld door Richard
Gregory (Quarantine), die ook het grote project
What Is the City but the People? (2017) van
In 2019 coproduceerden we volgende BAK, Centraal Museum en SPRING op Jaarproducties:
beursplein regisseerde. Samen met de stad
•
Stefan Kaegi/Rimini Protokoll
wordt een constructie gebouwd op een cenUncanny Valley
trale locatie, een ark. De ark wordt een plaats
•
Kris Verdonck/ICK
voor samenwerking, compromis en mogelijk
SOMETHING (out of nothing)
conflict, een plaats waar de veelzijdigheid van
•
Silke Huysmans & Hannes Dereere
de samenleving naar boven komt. Richard
Pleasant Island
Gregory komt op uitnodiging van SPRING en
•
Naomi Velissariou/Theater Utrecht
Residenties in Utrecht een aantal keer naar
Permanent Destruction: The HM Concert Utrecht voor het onderzoekstraject voor dit
•
Jeroen van Loon
project. De research is in 2019 begonnen, het
Ephemeral Data
project gaat in 2021 in première.
•
Dries Verhoeven
Happiness

SPRING IN UTRECHT

SPRING IN EUROPE:
MOVING BORDERS
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SPRING werkt met verschillende formele en
informele netwerken. Het Moving Borders
project met zeven partners heeft net steun
ontvangen van Creative Europe, het culturele
programme van de EU. Partners in het Moving

SPRING staat midden in de culturele infrastructuur van Utrecht. SPRING heeft in deze
infrastructuur een onmisbare rol: op internationaal gebied (in de programmering en netwerken), in het cross-over gebied (tussen
dans, theater, maar ook beeldende kunst),
voor talentontwikkeling (op internationaal
niveau) en als partner (voor onafhankelijke
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kunstenaars die in hetzelfde gebied
werken). Op SPRING en SPRING in
Autumn 2019 stonden volgende Utrechtse kunstenaars en gezelschappen:
Dries Verhoeven (Happiness), –Jeroen
van Loon (Ephemeral Data) en Theater
Utrecht (Permanent Destruction: The
HM Concert).

happiness
dries verhoeven

We hebben diverse structurele partners
in Utrecht: Stadsschouwburg Utrecht
(festivalcentrum, hoofdlocatie, coproducent, joint venture partner SPRING in
Autumn), Universiteit Utrecht (SPRING
Academy, Festivals in Transition netwerk),
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
(SPRING Academy), Het Huis Utrecht
(SPRING Academy, Standplaats Utrecht),
Theater Utrecht (producent, Standplaats
Utrecht), Het Filiaal Theatermakers
(Standplaats Utrecht), DOX (Standplaats
Utrecht), Impakt (programmering),
Le Guess Who (programmering), Residenties in Utrecht (Ark).

© Eric Kempherbeek

Bijzondere partner is de Stadsschouwburg Utrecht. Sinds de oprichting van
SPRING heeft Stadsschouwburg Utrecht
zich een betrokken partner getoond met
de bereidwilligheid en het lef om in het
festival te investeren. Het Festivalhart
bevindt zich in de Stadsschouwburg.
Drie jaar geleden zijn we begonnen met
een intensivering van de samenwerking
door de organisatie van SPRING in
Autumn.

“Voor een radicaal andere benadering zouden Grapperhaus
en minister Halsema eens bij Verhoevens installatie langs
moeten gaan. Niet voor pasklare beleidsadviezen, maar bijvoorbeeld voor het besef hoe willekeurig de grens tussen
legale en illegale drugs is, of die tussen medicinaal
32
en recreatief gebruik.” - nrc (christiaan weijts)

SPRING presenteert voorstellingen op
locaties overal in de stad: kerken,
industrieterreinen, lege winkels,
een voormalige gevangenis
enz. In 2019 toonden we
producties in het Standskantoor, op de Neude, op
Stadhuisplein, Janskerkhof, Zocherpark en in
winkelcentrum Hoogh
Catherijne.

33

		
		
			
STANDPLAATS UTRECHT
SPRING is onderdeel van het talentontwikkeling samenwerkingsproject
Standplaats Utrecht, waar de tweede
generatie kunstenaars in 2019 hun
traject is gestart. Partners zijn Het Huis
Utrecht, Theater Utrecht, Het Filiaal
Theatermakers en DOX. In 2019 zijn
drie artiesten van Standplaats begonnen met het onderzoek en de repetities
voor hun producties, die in première
gaan op SPRING 2020 en SPRING in
Autumn 2020: componist/performer
Genevieve Murphy, performance maker
Jan Fedinger en verteller/performance
maker Abhishek Taphar.

4 Marketing en
Communicatie

© Chris Frape

“Bunny roept veel vragen op - over machtsverhoudingen,
grenzen, rolpatronen, clichés, erotiek, kunst, de mens als
object of subject, keuzevrijheid, privacy, saamhorigheid,
vetrouwen, overgave. Daarbij draagt de voorstelling je uit
om positie in te nemen: in gedachten (‘waar sta ik, wat zou
ik willen?’), maar ook fysiek: toeschouwers bevrijden George die ‘geamputeerd’ op de grond ligt, zijn kuit aan zijn
bovenbeen gestrikt in een knoop die ‘futomomo’ (vet
been) heet, ze slaan Kok met een zweepje of laten zichzelf
insnoeren.” - dans magazine (mirjam van der linden)

De marketingafdeling van
SPRING stelt
zich jaarlijks ten
doel om een groter en breder publiek
te trekken dan het de
afgelopen jaren heeft
gedaan. In de eerste jaren
van het festival zijn de bezoekersaantallen (betaald + gratis) steeds gestegen,
van 14.889 in 2013 naar 20.017 in 2016. In
2016 merkten we echter een capaciteitsgrens
van zo’n 20.000 bezoekers per festival. Met
de komst van het tweede festival SPRING in
Autumn in 2017 hebben we toch meer bezoekers per jaar kunnen trekken. Omdat de festivals van 2019 een kleinere omvang hadden
dan die van 2018, hebben we ook helaas een
lichte daling in bezoekcijfers. We trokken in
totaal 24.786 bezoekers voor beide festivals
samen, dat is 642 minder dan het jaar ervoor.
De zaalbezetting is wel nagenoeg hetzelfde
gebleven, dus daar zijn we op dit moment
tevreden mee.

daniel kok

De marketingdoelstelling van SPRING is elk
jaar het vergroten en verbreden van het huidige
SPRING-publiek door a) bestaande bezoekers
(vaker) te laten terugkeren en b) een nieuw
publiek te werven.
Om bezoekers vaker te laten terugkomen biedt
SPRING passe-partouts en combitickets aan
tegen aantrekkelijke prijzen. Afgelopen jaar
zijn er voor SPRING 156 passe-partouts verkocht en 168 combitickets. Voor SPRING in
Autumn werden er 44 combitickets verkocht.
Bezoekers van SPRING hebben gemiddeld
3,1 kaarten per persoon besteld. Uit publieksonderzoek blijkt dat 79% het festival (zeker)
weer gaat bezoeken, in 2018 was dat percentage 63%.
Uit publieksonderzoek blijkt ook dat de nieuwsbrief wederom de belangrijkste bron van informatie is, op de voet gevolgd door de website.
Er zijn ruim 8.000 mensen geabonneerd op
de nieuwsbrieven van SPRING. Via dit kanaal

BEZOEKCIJFERS
SPRING Performing Arts Festival 2019
Betaald programma 5.311 (zaalbezetting 73%)
Gratis programma (incl. context) 16.158
Academy programma 746
TOTAAL 22.225

bunny
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STRATEGIE

& luke george

35

SPRING in Autumn 2019
Betaald programma.999 (zaalbezetting 64%)
Gratis programma (incl. context) 1.562
TOTAAL 2.561

Om nieuw publiek aan
ons te binden zetten we
jaarlijks sterk in op
samenwerkingen en
partnerships. Met
Stadsschouwburg
Utrecht hebben we
wederom een goede
samenwerking gehad.
Door het gezamenlijke
festival SPRING in
Autumn brengen we onze
publieksgroepen samen.
Omdat de kaartverkoop voor
SPRING in Autumn volledig via
de kanalen van de Stadsschouwburg
Utrecht verloopt is, i.v.m. de privacywetgeving, een uitgebreid dataonderzoek om het
effect van SPRING in Autumn te onderzoeken
niet mogelijk. Uit de marketingrapportages
van de Stadsschouwburg Utrecht blijkt dat er
voor hen 35% nieuwe bezoekers waren. Tijdens
SPRING in Autumn hebben we ook samengewerkt met IMPAKT en Le Guess Who?, waarmee we de installatie Happiness van Dries
Verhoeven co-presenteerden. Op deze manier
hebben we een breed publiek kunnen trekken.
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Ook voor SPRING 2019 werken we intensief
samen met Stadsschouwburg Utrecht om ook
hun publiek te bereiken. Datzelfde doen we
met de andere locaties waar we staan; Theater Kikker en Het Huis Utrecht. Nieuwe locaties waar we afgelopen jaar stonden waren
het Stadskantoor en Hoog Catharijne. Daarnaast
zijn we voor SPRING 2019 samenwerkingen
aangegaan met We Are Public, CJP, Mister
Motley (SPRING Radio) en IMPAKT (co-presentatie Theatre of the Awkward van Roee
Rosen). Bijzondere nieuwe partners waren
SETUP (Robotics conference), Vodafone Ziggo
(Ephemeral Data van Jeroen van Loon) en
Nordkapp (SPRING koffie).

“De Franse theatermaker is er de man niet naar
om grote drama’s in beeld te bringen: zijn voorstellingen getuigen meer van grappige tot licht
cynische, maar altijd zachtmoedige observaties van de mensensoort.” - theaterkrant.nl (mia
vaerman)

Voor 2019 hadden we een aantal specifieke
doelgroepen voor ogen die we bereikten met
behulp van een uitgebreide doelgroepenlijst
met organisaties, netwerken en contactpersonen. Zo hebben we o.a. voor het bereiken
van mensen met een bi-culturele achtergrond
over SPRING gecommuniceerd via De Voorkamer en Stichting Multicultureel Netwerk.

CODE DIVERSITEIT &
INCLUSIE
SPRING heeft al jaren aandacht voor diversiteit en inclusie. Zo deden we jaren mee met
een project van VSB-fonds en 5D dat de toegankelijkheid van festivals moet vergroten en
zijn we betrokken bij PACT in Utrecht. In 2019
hebben we de scan van de Code Diversiteit
& Inclusie gedaan waaruit blijkt hoe je organisatie scoort op de vijf P’s uit de Code Diversiteit & Inclusie: Programma, Publiek,Personeel
en Partners. We beschouwen de resultaten
uit de scan als nieuwe nulmeting. Uit de resultaten blijkt dat we goed scoren op Programma
en Personeel en dat Publiek een belangrijke
factor is waar SPRING nog stappen kan zetten.
Op dit moment pogen we met inspanningen
op gebied van doelgroepenmarketing een
divers publiek te bereiken. En met de actie
Geef een Toegift waarbij we publiek vragen
een extra kaartje te kopen voor iemand die
het niet zelf kan betalen. Deze ‘Toegiften’ verspreiden we via de Armoedecoalitie. In 2019
hebben daardoor 20 mensen de voorstelling
10000 gestures van Boris Charmatz kunnen
zien. We hebben wederom veel positieve
reacties ontvangen.

© Martin Argyroglo

communiceren we voornamelijk met ons
bestaand publiek. De nieuwsbrieven scoorden
goed met een open ratio van 22%. Daarnaast
hebben we een select bestand aan bezoekers,
die daar toestemming voor hebben gegeven,
e-mails gestuurd met ticketalerts (open ratio
41%). In service mails (open ratio 64%) hebben we vergelijkbare voorstellingen aangeraden en via Google Display Netwerk
hebben we een retargeting campagne opgezet met 1.580.377 vertoningen.

crash park

37

philippe quesne

Ook de communicatie- en marketingstrategie
voor de komende jaren is gericht op een inclusief publiek. Zo blijven we op de website informatie geven die mensen met een beperking
nodig hebben om een goede inschatting te
kunnen maken of de voorstelling voor hem of
haar geschikt is. Het gaat dan om zaken als
gesproken taal, hoeveelheid prikkels, hoe hard
het geluid is, het gebruik van stroboscoop en
de toegankelijkheid van locaties. Daarnaast
optimaliseren we de website zodat hij nog
beter te gebruiken is voor mensen met een
visuele beperking.

SOCIAL MEDIA
SPRING is actief op de social mediakanalen
Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Via
al deze kanalen informeren we het SPRING
publiek, zowel inhoudelijk (d.m.v. interviews,
achtergrondverhalen over voorstellingen) als
praktisch (laatste kaarten, wijziging van locatie). In 2019 is er vooral aandacht besteedt
aan Facebook en Instagram. Op beide kanalen draaiden we ook campagnes. Het bereik
op Facebook is licht gestegen. Op Instagram
zijn we ruim 20% gegroeid, van 1600 naar ruim
2000 volgers.

WHATSAPP
Afgelopen jaar zijn we begonnen met het
gebruiken van WhatsApp als marketingmiddel.
Via WhatsApp stuurden we exclusieve aanbiedingen, ticketalerts en achtergrondinformatie over de voorstellingen naar mensen die
zich voor die dienst hadden aangemeld. Het
is een interessant medium, het is heel persoonlijk en berichten worden vaak direct
gelezen. Ook merkten we dat er veel vragen
van bezoekers via WhatsApp binnen kwamen.

© Anna van Kooij

Voor de komende jaren hebben we daarnaast
extra plannen gemaakt om ons publiek diverser te maken. De nieuwe meerjarige programmalijn met stadsprojecten (vanaf 2021) is zeer
geschikt om progressie te kunnen maken. Om
dit programma vorm te geven creëren we een
nieuwe functie in het team: de city-connector.
Deze persoon heeft de belangrijke taak verbindingen te leggen tussen SPRING en verschillende groepen in de stad. Hij of zij doet
onderzoek naar verschillende (sociale) vraagstukken in de stad en verbindt deze met projecten binnen het festival, of initieert nieuwe
projecten en zoekt daar de juiste organisaties
en mensen bij. Daarmee kan SPRING relaties
opbouwen met gemeenschappen die we
eerder wel bereikten met de projecten in de
publieke ruimte, maar waar de ontmoeting
vrijblijvend was.

CAMPAGNE EN 			
MIDDELEN

38

SPRING is in 2019 in zee gegaan met
een nieuwe vormgevers voor de campagne van SPRING Performing Arts Festival 2019. We zochten een partij die de
waarden en de positionering van SPRING
beter begrijpt en daardoor een campagne kon
ontwikkelen die verrassend, radicaal en meer
onderscheidend is dan we voorgaande jaren
hebben gehad. We hebben die gevonden in
ontwerpers Floris Schrama en Dayna Casey.
Ze ontwikkelden een campagne waarin het
festivalthema Performing Technology sterk
naar voren kwam. Ze ontwierpen o.a. de brochure (oplage 17.000), programmaflyer (oplage
15.000) en stadsaankleding in de vorm van 7
bouwtorens die verspreid over de stad te zien
waren.

De drempel om een appje te sturen is blijkbaar lager dan bellen of mailen. Dit past bij
onze wens om toegankelijker te zijn.

VRIJE PUBLICITEIT
Ook dit jaar hebben we weer ingezet op zoveel
mogelijk vrije publiciteit generen in de pers
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en media. Er zijn voorpublicaties verschenen
in NRC Handelsblad, de Volkskrant, Dans
magazine, Scenes magazine, Theatermaker,
Gonzo (circus), de Telegraaf, VPRO Gids en
Bright.nl. Recensies verschenen o.a. in NRC
Handelsblad, de Volkskrant, Trouw, het Parool
en Theaterkrant. Daarnaast hebben we ons
gericht op online media wat resulteerde in
aandacht op verschillende blogs.

IMPACT OP PUBLIEK
In 2019 hebben we wederom een (kwalitatief) publieksonderzoek gedaan, naast het
reguliere publieksonderzoek. Op deze manier
achterhalen we o.a. wat de impact is die een
voorstelling op een bezoekers heeft gemaakt.
Zo lieten we het publiek zelf vragen beantwoorden én stellen tijdens de After Talks.
Niet alleen was dit een format dat het publiek
aansprak, het gaf de organisatie én makers
ook veel informatie over

after ghostcatching
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openendedgroup
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hoe voorstellingen ervaren worden. We deelden daarnaast briefjes uit met de vragen “Wat
heeft jou geraakt?” en ”Waarover heeft het
werk jou aan het denken gezet?” Deze briefjes zijn door een behoorlijk aantal mensen
ingevuld. En we vroegen een aantal vrijwilligers
blogs te schrijven over hun ervaringen op het
festival.
De quotes in deze evaluatie komen uit dit
materiaal. Opvallend is dat meer abstracte
voorstellingen, meer abstracte reacties oplevert. Voorstellingen met een duidelijk thema
leveren een ander soort reacties op. De reacties gaan dan naast de ervaring ook over de
thematiek. Duidelijk is dat het publiek interactie met elkaar en met de kunstenaars belangrijk vindt en dat zij graag iets ervaren dat
‘ongewoon’ is.
De ervaringen van ons publiek worden gedeeld
met de afdelingen marketing en directie zodat
we dat mee kunnen nemen in het ontwikkelen van het beleid.

Het publiek van SPRING
Resultaten uit Beerda publieksonderzoek 2019
<18 JAAR 1%
65+ JAAR 5%
MAN 32%

56–65 JAAR 11%

18–30 JAAR 37%

“Said’s verkennende solo is bijzonder speels, maar op
geen enkele manier onschuldig. Als een kind lacht hij
ons uit, zingt hij, springt hij, zoekt hij en toont een
intimiteit die zowel vertederend als politiek krachtig
is. Door kwetsbaarheid en vreugde claimt hij een
ruimte. Zijn ruimte.” - springback magazine (jordi ribot
thunnissen)

VROUW 68%

41–55 JAAR 25%

31–40 JAAR 20%

NOORD-HOLLAND 15%

HOOG
OPGELEID 80%

UTRECHT STAD 36%
ZUID-HOLLAND 7%

LAAG
OPGELEID 1%

BUITENLAND 15%

MIDDEN
OPGELEID 19%

© Alexander Corciulo

OVERIG 15%

UTRECHT PROVINCIE 12%

Waardering SPRING

Opmerkelijk aan deze gegevens is de leeftijd van

WAARDERINGSINDEX 78%

de SPRING 2019 bezoeker, maar liefst 58% van de

BINDINGSINDEX 51%

bezoekers is onder de 40 jaar. Dat is erg jong ver-

GAAT (ZEKER) SPRING NOG EENS BEZOEKEN 79%

geleken met de sector waar 39% onder de 40 jaar

Merkprestatie
VERNIEUWEND 66%
ONDERSCHEIDEND 62%
INTERNATIONALE KLASSE 42%

is. Ook de merkprestatie van SPRING valt op ten
opzichte van de rest van de sector. SPRING scoort
het hoogst op de merkprestaties ‘vernieuwend
aanbod’, 66% t.o.v. 26% van de sector, en ‘onderscheidend aanbod’ met 62% t.o.v. 33% van de
sector. We hebben in 2019 meer publiek weten te
bereiken buiten Utrecht, van 53% (2018) naar 64%
(2019), en meer van buiten Nederland, van 8%
(2018) naar 15% (2019). Het opleidingsniveau en
man-vrouw samenstelling is nagenoeg gelijk
gebleven.
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eviatar/said

& rising

shira eviatar

5 Organisatie

RAAD VAN TOEZICHT EN 		
CODE CULTURAL
GOVERNANCE

© Babak Haghl

SPRING is een stichting met een Raad van
Toezicht. De Raad van Toezicht bestond in
2019 uit Tanja Mlaker (voorzitter), Amal Alhaag,
Cees Vernooij, Ying Que, Hiske Arts en Caspar
Nieuwenhuis. Hiske Arts trad af in juni 2019
en werk opgevolgd door Caspar Nieuwenhuis
die in juni aantrad.
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through the skin
mitra ziaee kia

& hiva sedaghat
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In 2018 zijn belangrijke wijzigingen in de
governance van SPRING geïmplementeerd.
Het bestuursmodel is gewijzigd in het Raad
van Toezicht-model. Bij het vormgeven van
de nieuwe statuten en reglementen is Governance Code Cultuur in acht genomen. Het
bestuur van Stichting SPRING is tweekoppig;
een artistiek directeur en een zakelijk directeur,
beiden zijn directeur/bestuurder. In 2019 is de laatste
hand gelegd aan een
reglement voor de
Raad van Toezicht,
een bestuursreglement, een
reglement voor
de Auditcommissie, een
reglement voor
de renumeratiecommissie
en het treasury
statuut. Ook is
een profielschets

voor de Raad van Toezicht vastgesteld. De
stichting is nu helemaal ingericht volgend
Cultural Governance. De Raad van Toezicht
en het bestuur passen de Code Cultural Governance toe. De Raad van Toezicht is onbezoldigd.

(FAIR) PERSONEELSBELEID
MEDEWERKERS
De organisatie van SPRING bestaat uit vijf vaste
medewerkers. De directie (het bestuur) wordt
gevormd door Rainer Hofmann, artistiek directeur en Jeltsje In der Rieden, zakelijk directeur.
Daarnaast bestaat het vaste team uit hoofd
productie Sanne van der Does (0,8 fte), hoofd
marketing & communicatie Laura Reijnders
(0,8 fte) en administratief financieel medewerker Iris Vis (0,6 fte). Totaal fte van het vaste
team is 4,0.
Karlien Vanhoonacker adviseert Rainer Hofmann
bij de programmering. Coördinator van
SPRING Academy
was in 2019 Zeynep
Gündüz. Het vaste
team werd in aanloop naar het festival jaarlijks met
tijdelijke krachten
uitgebreid. De productieafdeling met (afhakelijk van de program-

mering) zes medewerkers en vier stagiairs,
de marketingafdeling met vier medewerkers
en twee stagiairs. Voor SPRING Academy
werden naast de hoofd Academy twee
tijdelijke krachten aangetrokken. Daarnaast was er i.v.m. een zwangerschapsverlof tijdens het festival een extra
kracht.

© Thomas Lenden

SPRING werkt veel met jonge zzp’ers.
Vaak groeien zij binnen de organisatie door. Een stagiaire op de productie-afdeling wordt teruggevraagd
als vrijwilligerscoördinator om in een
latere editie productiemedewerker voor
de projecten in de publieke ruimte te
worden. Ook binnen de marketingafdeling
worden functies gerouleerd zodat zzp’ers zich
kunnen blijven ontwikkelen. In feite worden
talenten bij SPRING opgeleid en krijgen zij de
gelegenheid zich te ontwikkelen. Dat betekent
dat er veel aandacht is voor begeleiding door
de verschillende afdelingshoofden. Voor de
organisatie betekent het dat daardoor niet elk
jaar alle kennis verloren gaat en er enigszins
continuïteit binnen het team ontstaat. Zo is
de assistent vrijwilligers coördinator van 2018,
een stage functie, in 2019 terug gekomen als
vrijwilligers coördinator. Een medewerker van
de marketingafdeling uit 2018 heeft in 2019
het hoofd van de afdeling vervangen tijdens
haar zwangerschapsverlof. En de productieleider van de locatie projecten in
2019 begon haar carrière bij
SPRING als stagiaire.
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Het personeelsbeleid van
SPRING is erop gericht
om mensen met plezier
én gezamenlijk het festival te organiseren. Dat
betekent dat we een open
en positief werkklimaat
proberen te stimuleren
waar iedereen fair en eenduidig wordt gehandeld,
waardoor er ook een duurzaam
personeelsbeleid is. Bij het wervingsbeleid van medewerkers, freelancers, leden van de Raad van Toezicht
en vrijwilligers is inclusie vanzelfsprekend een
belangrijke factor. Daarbij is er bijzondere
aandacht voor de vrijwilligers. Deze zijn een
wezenlijk onderdeel van de organisatie tijdens
het festival. In deze onmisbare groep mensen

streven we ernaar een plek te bieden aan
mensen met een arbeidsbeperking, nieuwkomers of anderen voor wie een vrijwilligersplek bij SPRING een positieve bijdrage kan
leveren. Voor nieuwkomers maken we gebruik
van een buddysysteem. In het buddysysteem
opereren vrijwilligers in paren, zodat een vrijwilligers die goed thuis is in de Nederlandse
samenleving de nieuwkomer kan helpen. Voor
alle andere vrijwilligers wordt gekeken wat zij
kunnen en willen en of ze eventueel extra
begeleiding nodig hebben.

FAIR PRACTICE CODE
Stichting SPRING onderschrijft de Fair Practice
Code en past deze toe. We kijken daarbij naar
kunstenaars, zzp’ers, stagiaires, vrijwilligers
en medewerkers in vaste dienst.
SPRING heeft een internationale programmering en beweegt zich in een veld waar uitkoopsommen worden betaald. Spelen op
recette of partage komt bij SPRING niet voor.
In overleg wordt de uitkoopsom en indien van
toepassing de coproductiebijdrage bepaald.
Daarbij zijn factoren als aantal uitvoerende
kunstenaars, hoe gerenommeerd de kunstenaar is, aantal voorstellingen, reisafstanden,
de verschillende kosten die het land van herkomst met zich meebrengt (verschillen in
subsidiesystematiek, loonpeil, hoogte van
sociale lasten) van invloed. Naast een uitkoopsom betaalt SPRING bij internationale groepen

ook de reiskosten, hotelkosten en per diem.
Ook betaalt SPRING, indien nodig, auteursrechten. SPRING vindt het belangrijk dat de
betalingen in relatie tot elkaar redelijk zijn,
zonder uitschieters naar boven of naar beneden. Dat betekent dat ook Nederlandse kunstenaars redelijke uitkoopsommen betaald
worden.
Voor de medewerkers die het hele jaar in dienst
zijn bij SPRING hanteert het festival vanaf de
oprichting de Cao Nederlandse Podia.
De zzp’ers die het festival opdrachten gaf,
voor het doen van productie- en marketingklussen en voor de Academy, werden voor
2018 soms onder cao-salarissen betaalt (maar
zeker niet alle). De Fair Practice Code heeft
de organisatie hier bewust van gemaakt. Vanaf
2020 hanteren we de salaristabel van Cao
Toneel en Dans voor tijdelijke krachten/zzp’ers.
In 2019 lieten we de honoraria van bijvoorbeeld
een aantal medewerkers al een behoorlijke
stap maken om zo in 2020 aan de Fair Practice
Code te kunnen voldoen.

“Het gaat niet over hen, het gaat
over ons, ons allemaal. Een van
de meest indrukwekkende voorstellingen die ik ooit op SPRING
heb gezien.” - een bezoeker

samenwerkingen met partners wat betreft
verduurzaming. De jaarlijkse brochure is gedrukt
op houtvrij offset silk papier (FSC Mixed). Ook
ons overige drukwerk zoals flyers en briefpapier worden duurzaam gedrukt. Al onze internationale gasten verplaatsen zich per fiets
door Utrecht. Daarnaast slapen zij ‘groen’ in
Hotel Mitland (Green Key Gold) en Stayokay
(Ecolabel). We vinden het belangrijk onze
betrokkenheid over dit thema uit te dragen
en zo mensen te informeren en op ideeën te
brengen. Zo kopen we al een aantal jaren geen
petflessen meer in voor water, maar geven
we mensen die werken voor het festival en
bezoekende artiesten een hervulbaar flesje.
Dat wordt gewaardeerd omdat het op een
prettige manier aandacht vraagt voor het verminderen van plastic afval. SPRING heeft een
uitgebreide pagina op haar website met informatie over haar duurzaamheidsbeleid met
het doel te informeren en goede voorbeelden
te geven.

DUURZAAMHEID
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SPRING presenteert makers die gedreven
worden door actuele en maatschappelijke
ontwikkelingen en daarop reflecteren met
artistiek werk. Hier past een festivalorganisatie bij die zich bewust is van haar
maatschappelijke verantwoordelijkheid
om duurzaam te opereren. SPRING deelt
dan ook de ambitie van de Gemeente Utrecht
om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Sinds de
start van het festival in 2013 voeren we daarom
een actief duurzaamheidsbeleid. In 2018 nam
SPRING de Greener Event Award in ontvangst.
SPRING was samen met het Ierse Doolin Folk
Festival het eerste indoor-festival wereldwijd
die het label “Commended Award” kreeg. In
2019 ontvingen wij, tot onze blijdschap, dat
label weer.
De speerpunten in het duurzaamheidsbeleid
van SPRING liggen op het gebied van vervoer,
transport en het intensiveren van
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6 Financiën

FINANCIËLE
BEDRIJFSVOERING
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Afgelopen zeven jaren heeft SPRING een
financieel gezonde bedrijfsvoering kunnen
opbouwen. SPRING heeft in zeven jaar tijd
een eigen publiek weten op te bouwen van
ruim 20.000 bezoeken per jaar. SPRING werd
de afgelopen vier jaar structureel gesteund
door de Gemeente Utrecht, de Provincie Utrecht
en het Fonds Podiumkunsten. We hebben een
goede relatie met een aantal private fondsen
die SPRING steunen. Daarnaast maakt SPRING
al een aantal jaren deel uit van twee Europese
netwerken waarmee samengewerkt wordt en
succesvol Europese subsidie voor projecten
wordt aangevraagd. In 2021 start het Europese
project Moving Borders waarvoor Creative
Europe subsidie heeft toegekend.
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Naast de structurele subsidie van de Gemeente
Utrecht, de Provincie
Utrecht en het Fonds
Podiumkunsten
(FPK) vraagt
SPRING jaarlijks
vele incidentele
subsidies aan bij
de diverse private
en publieke fondsen. Keerzijde van
deze werkwijze is
dat het aanvragen bij
al deze verschillende
fondsen een tijdrovende taak
is en om specifieke expertise

vraagt. Het werken met zoveel verschillende
financiers betekent dat er veel verschillende
verplichtingen zijn. Deze expertise is inmiddels
in de organisatie gewaarborgd, de tijdsdruk
die het met zich meebrengt wordt steeds
groter omdat de druk op fondsen steeds
omvangrijker wordt en fondsen het beleid
aanscherpen. Het is (soms) zoeken hoe en
waar de activiteiten van SPRING en de doelstellingen van fondsen elkaar treffen, dat de
programmering coherent blijft en dat SPRING
trouw blijft aan haar kernwaarden. Dat betekent
dat in 2019 minder inkomsten van private
fondsen. Dit heeft een negatief effect op de
eigen inkomsten quotiënt. We blijven echter
in gesprek met deze fondsen en zijn de fondsen die SPRING steunen zeer erkentelijk.

RISICOPROFIEL
Toekenningen van private fondsen worden
vaak gegeven wanneer het festival al
veel verplichtingen
is aangegaan.
Wanneer gewacht
wordt op de toekenningen voordat
verplichtingen aangegaan zijn, zou het
organiseren van het
festival niet mogelijk
zijn. Groepen hebben dan
de tournees al gepland en
zzp’ers hebben al andere klussen

drag zou zijn, zodat bij toezeggingen duidelijk is aan welke posten SPRING meer zou
willen uitgeven. Bij elke toezegging neemt
het risico af en kunnen we uitgaan van meer
baten. Op deze manier weet SPRING de risico’s beheersbaar te maken. Wanneer de
tegenvallers groter zijn kan dit worden opgevangen met het Eigen Vermogen dat SPRING
heeft opgebouwd. Dit Eigen Vermogen bedraagt
nu ongeveer 10% van de jaarbegroting. Voor
een organisatie met een risicoprofiel als dat
van SPRING is een dergelijk percentage het
minimum om continuïteit te kunnen waarborgen. Binnen het Eigen Vermogen zijn geen
delen afgezonderd voor voorzieningen, bestemmingsreserves of bestemmingsfondsen. 2019
sluit SPRING af met een negatief resultaat van
12.669,- euro, die ten laste wordt gebracht
van de algemene reserve. Dit is voor het eerst
in de geschiedenis van SPRING dat er een
(klein) negatief resultaat is. Solvabiliteit en
liquiditeit zijn boven de normen die Fonds
Podiumkunsten gesteld heeft.

© Anna van Kooij

gevonden. Om het risico
toch te beperken wordt
een werkbegroting
gemaakt. Bij de eerste werkbegroting
gaan we ervan uit
dat we 20% tot
25% van de aangevraagde bedragen niet zullen
krijgen. In de praktijk blijkt dat vaak
meer dan de 75% tot
80% van het begrote
bedrag toegezegd wordt.
Daarbij is het van belang
dat SPRING kan rekenen op
ondersteuning van overheden die vierjaarlijkse toezeggingen doen. Ook bij de uitgaven wordt conservatief (maar realistisch)
begroot en wordt bij een aantal posten (daar
waar het niet om vaste bedragen gaat) aangegeven wat het werkelijke gewenste be-
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Tot Slot

SPRING en SPRING in Autumn waren twee
edities met een helder en consistent programma.
De hoofdthema’s (Performing Technology –
Performing Humanity) in het programma van
SPRING in mei gingen goed samen en de
voorstellingen gaven elkaar een verrijkende
context. Het is net zo belangrijk om verschillende perspectieven uit diverse delen van de
wereld met elkaar te confronteren en ook om
voorstellingen en installaties in de openbare
ruimte te brengen.
Reacties van het publiek en de pers waren
overwegend positief. Maar de uitdaging om

publiek naar voorstellingen van (internationale)
onbekende makers te krijgen, wordt alleen
maar groter. SPRING heeft strategieën bedacht
voor de toekomst om deze uitdagingen aan
te gaan, op het gebied van communicatie
maar ook door meer samenwerking met culturele en sociale organisaties in de stad. We
hebben er vertrouwen in dat we manieren
hebben gevonden om het niveau van de vernieuwende kunstwerken hoog te houden en
het sociale discours dat het programma biedt
te behouden en dat we bovendien in de toekomst continueren met nieuw publiek aantrekken.
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