P
R
I
N
						 G
Jaarverslag 2020

© Anna van Kooij

S

WELCOME TO SPRING 		
PERFORMING ARTS
FESTIVAL AND
SPRING IN AUTUMN
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		 Inleiding

©Anna van Kooij

2020 was het jaar
waarin het culturele leven in
heel Europa en
het overgrote
deel van de
wereld tot stilstand kwam.
Door de pandemie
mochten mensen
niet bij elkaar komen.
SPRING kreeg te maken
met twee lockdowns, zowel
in mei als tijdens SPRING in
Autumn in oktober/november.
Er waren natuurlijk veel online activiteiten
in de theatersector, waarmee instellingen
hun publiek alsnog konden bereiken: streams,
filmversies van voorstellingen en ook vormen
van mixed-reality. Er werden nieuwe formats
uitgeprobeerd en in de loop van het jaar
leerden culturele organisaties hoe ze beter
gebruik konden maken van digitale media.

“Ik vind de SPRING posters die overal in Utrecht hangen heel erg fijn! Elke keer
als ik er een tegenkom voelt het als een vriend tegenkomen op straat. Ik weet
niet wiens idee het was, maar bedankt :)”

-

een bezoeker

BERICHT VANUIT QUARANTAINE
4

nicole beutler
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Maar online een voorstelling kijken is heel
wat anders dan samen in een zaal zitten.
En bij een cultureel evenement gaat het
niet alleen om het kunstwerk zelf; van even
groot belang is het bij elkaar komen van
mensen. Mensen die met elkaar uitwisselen
wat ze hebben gezien en gehoord en gevoeld.
Kun je dat allemaal ook echt meemaken als
je thuis voor je scherm zit? Ook voor een
bioscoopbezoek is het scherm thuis geen
vervanging. Je kunt thuis weliswaar van
muziek genieten, maar er gaat niets boven

de collectieve ervaring van een live concert
in een geweldige zaal met een goede akoestiek. Een schilderij bekijken in een museum
is niet hetzelfde als op een computer.
Podiumkunst is dé live kunstvorm bij uitstek.
Als het moet kunnen we activiteiten online
organiseren, maar de receptie ervan is anders;
er is meer afstand, het is abstracter, je bent
meer op jezelf en de beleving is minder
collectief. En niemand heeft het publiek
méér nodig dan de acteur, de performer,
de danser. Er gaat niets boven dat moment
waarop je voelt dat maker en kijker, de productie en receptie van het werk, samenkomen. Op dat moment wordt het publiek de
co-creator. De voorstelling begint in ieder
hoofd, in iedere ziel aan een eigen leven.
Niet alle live activiteiten werden afgezegd
in 2020. Tijdens de zomermaanden, toen de
besmettingsgraad lager lag, was tenminste
nog een handvol activiteiten mogelijk. Kleiner van opzet, intiemer soms, of soms meer
op afstand met alle regels waar we ons aan
moesten houden.
2020 was ook een jaar waarin we over de
toekomst nadachten. Is de culturele sector
wel goed georganiseerd? Voldoet de subsidiestructuur zoals die nu is, nog wel, of
schiet die haar doel voorbij? Kunnen theaters ook op andere manieren worden gebruikt? Discussies hierover kwamen onder
de moeilijke omstandigheden op stoom en
gaan ook nu nog door.

2020 was ook het jaar waarin door de overheden voor de komende vier jaar belangrijke
besluiten werden genomen. SPRING kreeg
daarbij erg goed nieuws: De aanvragen voor
de kunstenplanperiode 2021 – 2024 bij de
gemeente Utrecht, de provincie Utrecht en
Fonds Podiumkunsten waren succesvol.

dat ook worden. De vaccinaties komen op
gangen en uiteindelijk zal de wereld de pandemie te boven komen – niet ineens misschien, maar wel geleidelijk aan. Dankzij de
gulheid van onze subsidieverstrekkers en
de ondersteuning vanuit het Fonds Podiumkunsten konden en kunnen we deze tijd
van ontbering doorkomen.

We hebben dus hoop voor de toekomst,
ookbal was 2020 een zwaar jaar en zal 2021

de adviescommissie van de gemeente:
"De commissie is onder de indruk van de urgentie die uit de aanvraag van SPRING
spreekt. Het festival profileert zich als een voorloper met een interdisciplinair
avant-garde aanbod, dat vertrekt vanuit een maatschappelijke en activistische
insteek. Het festival zoekt aanbod dat getuigt van vakmanschap en een artistiek-maatschappelijk engagement. In plaats van bekend aanbod, kiest SPRING
voor een niche van schurende en gedurfde voorstellingen. De commissie vindt
dat het festival daarin een consistent profiel laat zien."

de provinciale commissie:
© A two dogs company

"De commissie is onder de indruk van de sterke inhoudelijke visie en de wijze
waarop het festival reflecteert op de actualiteit. Het festival getuigt van bevlogenheid en politiek-maatschappelijk engagement. Het programma is van hoogstaande kwaliteit en laat een sterke en consistente artistieke signatuur zien. Het
brengt makers naar voren met internationale allure, die gedurfd en cutting edge
werk presenteren."

de commissie van fonds podiumkunsten:
"De commissie is van mening dat SPRING kunst op een nieuwe manier relevant

“Verdonck verbeeldt in zijn installaties en voorstellingen de samenleving van

maakt door een verbinding te leggen met actuele maatschappelijke ontwikkelin-

morgen; geen rondvliegende ruimteschepen, maar sociaaleconomische tenden-

gen. SPRING schuwt schurende voorstellingen volgens haar niet en weet dat op

sen in het leven van de nieuwsgierige mens. Zijn praktijk gaat over het naderen-

een passende manier te contextualiseren."

de einde van de wereld. Het échte einde is nog niet helemaal in zicht, maar we
zien al wel een mini-versie daarvan. En het is allemaal onze eigen schuld.“ – ellis
kat, mister motley

IN
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kris verdonck
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2		 Terugblik 2020 		 een jaar van
			overmacht en
		veerkracht

“Indruk maakt ook het filmpje van Marc von Henning. Zijn gedicht zou als
video-installatie op het festival te zien zijn: nu dwarrelen de woorden in
aanzwellende muziek over je scherm. Het is een ontroerend schouwspel,
maar het theaterfestival voelt ver weg.” - elisabeth oosterling over this is for
everyone op spring on screen, nrc handelsblad

THIS IS FOR EVERYONE
8

marc von henning
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In mei moest SPRING 2020 worden afgelast
als gevolg van de situatie rondom Covid-19.
De regeringsmaatregelen troffen ons vlak
voordat ons programmaboek zou verschijnen. Het was al gedrukt. Alle theaters moesten maandenlang dicht; het was niet
toegestaan in groepen bij elkaar te komen.

2.1 SPRING on Screen

We hadden geen keuze. Maar we hadden
wel heel veel beslissingen te nemen. Hoe
kunnen we onze organisatie gezond en
draaiend houden? Hoe kunnen we de kunstenaars helpen overleven? Veel van onze
makers wonen en werken in landen waar
geen functionerend vangnet is; zij werken
al onder precaire omstandigheden, bijvoorbeeld in landen als Brazilië. Hoe kunnen we
onze freelancers de komende tijd nog werk
bieden? Hoe blijven we in contact met ons
publiek? Hoe kunnen we toekomstplannen maken nu de situatie zo
onzeker is?

		PROGRAMMA

Ons eerste besluit was om
een kleinschalig programma
te maken in mei, online
en in de publieke ruimte,
in de geest van SPRING.
Dat kreeg als titel SPRING
on Screen. Het tweede
besluit was om zo min
mogelijk voorstellingen
definitief af te gelasten en
ze te verplaatsen, naar ofwel
ons kleinere festival SPRING in
Autumn, ofwel naar SPRING 2021.

SPRING on Screen, met de ondertitel don’t
miss what you miss, bestond uit drie delen:

1)

ONLINE VIDEO-

We vroegen alle makers van SPRING om een
bijdrage te leveren aan een online videoprogramma. De richtlijnen: lever alleen werk
aan dat gemaakt is voor de camera of het
scherm, geen registraties, en in kort formaat.
We ontvingen 16 bijdragen van onder meer
Christiane Jatahy, Ho Tzu Nyen en Dood
Paard. Inzendingen liepen uiteen van een
dansles tot making-of-materiaal met achtergrondinfo over het werk, van podcasts
tot een live-schrijfsessie, en van een volledig elektronisch gemaakte versie van een
voorstelling tot een ontroerend gedicht in
de vorm van een film. Daarnaast maakten
we ruimte voor de try-out van de online-versie van Digital Silence van Lotte van den
Berg/Building Conversation. NRC schreef
over het gedicht op video van de Duitse
schrijver Marc von Henning: “Het is een ontroerend schouwspel, maar het theaterfestival voelt ver weg.” Dat was wat we wilden:
goed werk laten zien, maar ook laten zien
wat er verloren gaat als een live festival
wordt afgelast.

POSTERPROJECT

		BERICHT VANUIT
		QUARANTAINE
We ontvingen bijdragen van 13 (voormalige)
SPRINGmakers die we hadden gevraagd om
een boodschap voor de toekomst. Deze
boodschappen waren te zien op digitale
schermen in het centrum van Utrecht en
op posters in de hele stad. Ze waren gemaakt
door Christiane Jatahy, Dries Verhoeven,
Ho Tzu Nyen, Ingrid Berger Myhre, Julian
Hetzel, Marc von Henning, Milo Rau, Nicole
Beutler, Philippe Quesne, Quarantine, Tim
Etchells, Toshiki Okada en Yasmeen Godder.
Allemaal reageerden ze op de huidige situatie rond corona. De boodschappen varieerden sterk; van een meer activistische
benadering tot een oproep om meer empathie te tonen. Sommige posters leunden
sterk op taal, andere waren beeldender. Een
troostende toon had de bovenhand.

3)
		

OPENINGSPEECH VOOR
EEN ONGEOPEND FESTIVAL

Artistiek directeur Rainer Hofmann gaf een speech via
zoom, vanaf het toneel van
de lege Stadsschouwburg
Utrecht. Hij reflecteerde
op de impact van de huidige situatie op de podiumkunsten. Het was een
vlammend betoog voor
de live kunst en de ontmoeting in het theater. Met
een ironische verwijzing naar
het thuiswerken ging Hofmann
gekleed in een pyjamabroek, wat
pas aan het eind te zien was, toen
hij wegliep en zijn publiek achterliet met
het beeld van de lege stoelen in de theaterzaal. 125 mensen hebben de speech
bezocht.
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Hoe sterk het alternatieve programma in
mei ook was, voor ons was het belangrijkste
dat we een statement maakten: dat zo’n
programma nooit als vervanging kan dienen
van de live ervaring op een festival.

Het werd de maanden daarna
steeds beter duidelijk dat
de toekomst langere tijd
onzeker blijft. Daarom
hebben wij besloten
een corona-proof
versie van SPRING
in Aut umn t e
maken, voor zover
zoiets als een corona-proof versie al
kan bestaan. We zijn
vanaf nul begonnen
en hebben een festival
gemaakt dat goed zou
werken onder de anderhalvemetermaatregelen en kleinere publiekscapaciteit. We gingen
in gesprek met alle makers van SPRING en
SPRING in Autumn, om zoveel mogelijk te
weten te komen over hun situatie en hun
ideeën. Ook gingen we in gesprek met de
theaters en de subsidiegevers over hun
strategieën en aanbevelingen. Het resultaat
van al deze gesprekken was het onderstaande,
tweeledige plan bestaande uit de presentatie van Dries Verhoevens U bevindt zich
hier in de zomer en een grote versie van
SPRING in Autumn.
In samenwerking met het alternatieve programma Afzender Boulevard van Theaterfestival Boulevard in Den Bosch presenteerden we Dries Verhoevens legendarische
performance-installatie U bevindt zich hier.
SPRING presenteerde de installatie (die
oorspronkelijk in mei zou worden getoond)
van 8 tot 18 juli in de Werkspoortkathedraal.
In deze installatie heeft elke bezoeker een
eigen kamer in een setting als een hotel.
De oorspronkelijke versie van 13 jaar geleden werd destijds opgevat als een commentaar op de anonimiteit van het (grote)
stadsleven van vandaag. In deze tijden van
“social distancing” en gedwongen isolatie
krijgt het werk een nieuwe lading en actuele noodzaak. Het stelt nieuwe vragen over
de leefmodellen die standaard zijn in onze
samenleving. De 36 voorstellingen van deze
reeks U bevindt zich hier waren binnen twee
dagen helemaal uitverkocht.

© Anna van Kooij

2)

“SPRING on Screen biedt wat dat betreft uiteindelijk helaas slechts een schrale
trootst. Want ook al zijn deze miniatuurtjes van vaak nog net geen vijf minuten
kleine, gratis cadeautjes van de artiesten, het evenaart bij lange na niet het echte festivalgevoel. Er gaat, zoals Hofmann in zijn speech al aangaf, niets boven
samen iets delen.” – esther kleuver, de telegraaf

OPENINGSSPEECH RAINER HOFMANN
11

spring on screen

2.2 SPRING in
Autumn XXXL
MOTIVERING
In zijn online openingsspeech voor het ongeopende festival op 14 mei 2020 hield artistiek directeur Rainer Hofmann een pleidooi
voor het theater als plek waar we samenkomen:

© Anna van Kooij

De huidige situatie is niet het nieuwe normaal.
Het is een noodsituatie. Want anders is dit
geen leven. Dan zijn we alleen aan het overleven. Ik wil me geen wereld voorstellen waarin
de anderhalve meter afstand normaal is, waar
de sociale interactie alleen via het scherm
plaatsvindt. Ik wil geloven dat we weer bij
elkaar zullen komen. Ik wil geloven in die
momenten dat we elkaar hier in het theater
ontmoeten, dat we worden geraakt door
datgene dat we samen en tegelijkertijd ervaren. Op een gezamenlijke toekomst! Op de
magie van het live moment!

"U bevindt zich hier is een indrukwekkend ritueel voor de 21ste eeuw, niet alleen
ter bevordering van onthaasting en ontspanning, maar ook voor het terugbrengen van een open gevoel in de verhouding met anderen en onszelf." –
fransien van de putt, theaterkrant.nl”

“Door corona werd het kunstwerk U bevindt zich hier wel heel relevant” – herien
wensink, de volkskrant

U BEVINDT ZICH HIER
12

dries verhoeven

De kern van het theater is de ontmoeting
van publiek en makers, op dezelfde plek en
op hetzelfde moment. Dat is op dit moment,
met goede redenen, maar zeer beperkt
mogelijk. Voor SPRING in Autumn probeerden we manieren te vinden om met deze
uitdaging om te gaan. Daarbij wilden we
de situatie vermijden waarin we slechts een
op de zes stoelen kunnen gebruiken. We
wilden de pijnlijk lege zaal vermijden, want
dat kan zorgen voor een droevige sfeer die
de beleving van de voorstellingen kan beïnvloeden. We hielden rekening met de anderhalvemeterregels, de reisbeperkingen,
afgelaste visumprocedures en situaties en
regels die in heel veel landen weer
anders zijn dan in Nederland.
En we hielden er rekening
mee dat er voor veel
nieuwe producties
niet gerepeteerd
kan worden of dat
makers met
ander werk willen reflecteren
op de recente
veranderingen
in de wereld.

DE PRINCIPES VAN HET NIEUWE
PROGRAMMA
Samen met de makers zijn we op zoek gegaan
naar verschillende theatervormen om te
reageren op de huidige situatie. We hebben
geprobeerd vormen te vinden met andere
publieksopstellingen en dramaturgieën, en
ook vormen waarin de leegte van een ruimte
een bepaalde logica heeft, waarin die leegte
deel uitmaakt van de voorstelling. Algemeen
gezien hebben we zes manieren gevonden
om rekening te houden met de beperkingen:
•

•

•

•

•

Doorlopende voorstellingen met steeds
een klein aantal toeschouwers tegelijk
in timeslots
Alternatieve ruimtelijke opstellingen,
bijvoorbeeld toneel-op-toneel met een
kleiner publiek in een gastvrije sfeer
zonder lege stoelen. Veel van de makers
boden aan tweemaal per avond te spelen om te compenseren voor de kleinere
capaciteit. Installaties (grotendeels
zonder live performers) met minder toeschouwers tegelijk en langere openingstijden.
Eén-op-één-voorstellingen met voldoende
afstand tussen performer en toeschouwer.
Nieuwe online formats (of een mix van
online en live), speciaal geproduceerd
voor deze situatie.
Voorstellingen in de openbare ruimte,
met veel ruimte om afstand te kunnen
houden.

We hielden ons aan de veiligheidsvoorschriften, maar niet aan de theaterconventies.
Ons doel was om artistieke ervaringen te
creëren die onder de huidige omstandigheden op hun plaats vielen. We wilden op een
creatieve manier met de situatie omgaan.
We wilden voorkomen dat we kunstwerken
of de ervaring van de kijker beschadigden.
We maakten een programma dat onder de
toenmalige regelgeving haalbaar was en dat
ons hielp tijd te winnen om in 2021 hopelijk
weer groter werk voor hogere publieksaantallen te bieden, zonder makers en freelancers in de steek te laten. Dat betekende
ook dat we het grootste deel van het eigenlijke programma voor SPRING in Autumn
uitstelden tot 2021, want we hadden een
aantal grote voorstellingen gepland, ook
van buiten Europa.

SPRING in Autumn XXXL bestond uit meer
dan 20 voorstellingen, installaties en tentoonstellingen van o.a. Julian Hetzel, Ulrike
Quade, Boukje Schweigman, Kris Verdonck
en Zora Snake. Het festival was gepland
van 28 oktober t/m 15 november in Stadsschouwburg Utrecht, Theater Kikker, Het
Huis, De LiK (voormalig gevangenis Wolvenplein), Janskerk, TivoliVredenburg, de
Bibliotheek Utrecht, een loods aan de Locomotiefstraat en in de publieke ruimte.
Tot dan toe ging het best. Maar al gauw
diende de problemen zich aan. Toen de
publiekscapaciteit werd beperkt tot 30
mensen per zaal werden de deuren van
de belangrijkste zaal en coproducent van
SPRING in Autumn, de Stadsschouwburg
Utrecht, gesloten. Toen even later de
besmettingsgraad weer begon te stijgen,
kwamen er strengere regels: alle culturele
instellingen moesten hun deuren sluiten.
Weliswaar maar voor slechts twee weken
– maar die weken vielen precies in ons festival. Daarna zouden de theaters wel weer
open mogen. Maar flinke pech voor
ons. Slechts één van de geplande
drie weken SPRING in Autumn
kon doorgaan.
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Het hele team van
SPRING reageerde
met bewonderenswaardige veerkracht
op alle veranderingen. Binnen enkele
dagen vond het productieteam nieuwe
speelplekken toen de
Stadsschouwburg dichtging. Het marketing- en
communicatieteam communiceerde alle veranderingen
vlot en op een vriendelijke, efficiënte manier naar ons publiek. Makers
stelden zich flexibel op en pasten hun voorstelling aan aan nieuwe speelplekken of
data. Onze partners in de stad hielpen ons,
TivoliVredenburg opende de deuren voor
een aantal SPRING-voorstellingen.

Uiteindelijk konden we zes projecten presenteren, van Boukje Schweigman, Kris
Verdonck, Genevieve Murphy, Benjamin
Kahn, Dood Paard (de tentoonstelling) en
Marc von Henning (de video-installatie). De
voorstellingenreeks van Boukje Schweigmans Spectrum kon na de
sluiting van twee weken nog
deels doorlopen in december
en zal in 2021 afgemaakt
worden.
Een aantal van de
afgezegde producties
hebben we uitgesteld
naar SPRING en SPRING
in Autumn 2021.
Met SPRING in Autumn,
met Dries Verhoevens U
bevindt zich hier in juli en
met een verlengde speelreeks
van Boukje Schweigmans Spectrum
konden we toch nog redelijke publieksaantallen behalen, ondanks het feit dat het
grootste deel van de programmering van
beide festivals moest worden afgezegd.

2.3 SPRING Academy
SPRING Academy tijdens SPRING in Autumn
2020 was een bijzondere editie. Ondanks
alle maatregelen en afgelastingen die het
gevolg daarvan waren, hebben een aantal
activiteiten kunnen ontplooien samen met
opleidingen voor 150 deelnemers.
Het grootste gedeelte van de programma’s
van de SPRING Academy bestond uit op
maat gemaakte programma’s voor kunstopleidingen. Door de continu veranderende
situatie was flexibiliteit vanuit zowel de
opleidingen als onszelf een vereiste. Voor
de onoverkomelijkheden van deze situatie
bleek vanuit beide hoeken veel begrip te
zijn. De programma’s bestonden o.a. uit
voorstellingsbezoek, Artist Talks, een Artistic Responce Assignment, workshops en
een boekpresentatie. Van de geplande programma’s voor opleidingen konden uiteindelijk de programma’s van DAS Theatre,

© Karin Jonkers

De titel van deze bijzondere editie was
SPRING in Autumn XXXL. Extended, extraordinary, exhilarating. Live.

“De intense kleursensaties zetten aan tot uiteenlopende associaties” –

nrc

handelsblad

“Je wordt even losgeweekt uit het alledaagse leven, elk besef van tijd
verdwijnt” – trouw
“Het leek wel een soort ruimtereis! Iedereen zal deze reis weer anders
ervaren.” – lila, de wijkjury utrecht
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SPECTRUM
schweigman&

ArtEZ Dance, HKU Ba (interdisciplinair),
Universiteit Utrecht (Dance Dramaturgy)
(deels) doorgaan. Internationale uitwisselingsprogramma’s hebben we (afgezien van
een digitale uitwisseling in mei), uit veiligheids-overwegingen niet georganiseerd.
Twee innovatieve nieuwe samenwerkingen
zijn het waard om extra uit te lichten:
DAS Theatre
De programma’s die in
aanloop naar de
SPRING Academy
gecureerd werden
in samenwerking
met studenten van DAS
Theatre waren
een primeur. Ze
vonden plaats
in het kader van
hun Research
Labs 2020 met de
titel What Can Theatre Do? Het was een
voorproefje van een duurzamer samenwerkingsverband, waarbij we samen met DAS
optrekken door samen te cureren, inspireren en financieren. DAS is een onderwijsvernieuwer. Participanten (zoals zij hun
studenten noemen) geven voor een gedeelte
zelf vorm aan hun curriculum. Er wordt
gezocht naar een onderwijsvorm waarin
onderzoek en praktijk, individuele ontplooiing en collectiviteit hand in hand gaan. Wij
denken dat het profiel van de opleiding goed
aansluit bij het profiel van de SPRING Academy. Vandaar dat we enthousiast zijn over
het verder uitbouwen van deze samenwerking. In dit kader heeft artistiek directeur
Rainer Hofmann in een digitaal interview
zijn omgang met de coronacrisis uit de doeken gedaan.
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HKU Rivier
HKU Rivier is een nieuw interdisciplinair
traject, dat alle studenten van de verschillende HKU theater Bachelors volgen. Het
traject zit vervlochten door alle vier de jaren
van hun opleidingen. Wij vinden het van
belang om samen te werken met de Utrechtse
kunstopleidingen, in ons streven naar een
wisselwerking tussen lokaal en inter-

VOORUITBLIK

nationaal. We hebben deze studenten veel
te bieden op het gebied van hedendaagse,
internationale theatervormen en reflectie.
Het interdisciplinaire karakter van dit vak,
sluit bovendien goed aan bij SPRING. We
zoeken samen met de docenten naar mogelijkheden om de SPRING Academy terugkerend onderdeel te maken van het curriculum
van Rivier. Dit jaar nam Sanne Leufkens,
docent aan de HKU een interview op met
SPRING maker Kris Verdonck. Joost Segers
(hoofd SPRING Academy) gaf een digitaal
college over durational aesthetics, als theoretische omlijsting bij het bezoek van studenten aan EXIT van Kris Verdonck.

Juist in tijden van isolatie en afstand, wordt
het belang van live kunsten en live ontmoetingen gevoeld. Verschillende opleidingen
hebben hun interesse al getoond om in mei
2021 tijdens SPRING, en/of wellicht in oktober tijdens SPRING in Autumn deel te nemen
aan de SPRING Academy. Voor ons een
belangrijke indicator dat de SPRING Academy, ook in deze situatie van meerwaarde
is voor studenten en opkomende kunstenaars en dat de SPRING Academy er, juist
nu, toe doet.
Tot aan deze editie was er een behoorlijke
drive om te groeien. SPRING Academy
stond al op de kaart, maar we

MASTERCLASS DOOR JULIAN
HETZEL & HO TZU NYEN
Naast de verschillende programma’s voor
opleidingen hebben we een open call Masterclass georganiseerd, waarvoor opkomende
kunstenaars zich konden aanmelden. Dit
jaar hebben we voor het eerst gekozen voor
één Masterclass door twee verschillende
kunstenaars. Er is over het algemeen veel
interesse voor Masterclasses van kunstenaars die in Nederland een behoorlijke naam
hebben opgebouwd. Het is echter een doelstelling van de SPRING Academy om het
lokale veld ook in aanraking te brengen met
internationale kunstenaars die hier minder
bekendheid genieten. Vandaar dat we
Julian Hetzel vroegen om samen met
Ho Tzu Nyen een Masterclass te
ontwerpen. De gehoopte klik
tussen deze twee politieke,
uitdagende, vernieuwende
en theoretisch onderlegde
makers bleek aanwezig.

wilden meer opleidingen, meer studenten, meer
deelnemers bereiken, we wilden uit de voegen
van Het Huis barsten. De huidige situatie, dwingt
ons om hier anders naar te kijken. De komende
editie, willen we juist compacter opereren,
zodat we de deelnemende groepen (binnen
de mogelijkheden) meer verdieping en festivalervaring kunnen bieden. We willen zoeken
naar coronaproof formats, die ruimte bieden
aan verdieping. Kleinschalige nagesprekken,
één-op-één formats en ruimte voor creatieve
reacties in verschillende uitingsvormen. We
willen expertise op het gebied van vormgeving
inwinnen, om in samenwerking creatieve concepten te ontwikkelen. Op deze manier hopen
we dichter bij onze nieuwe ondertitel te komen,
Platform for Artistic Exchange.

"Thought-provoking and inspiring to get an insight in the
working principles of these politically engaged artists"
– deelnemer masterclass spring academy
"I really loved the program. It seemed very promising and I

Toen de Masterclass in fysieke
vorm niet door kon gaan,
besloten we om de deelnemers een digitaal alternatief
te bieden voor een gereduceerde
prijs. Vijf jonge kunstenaars gingen op dit aanbod in en hebben
deelgenomen aan de Masterclass.

was beyond excited to see as much as possible"
– deelnemer spring academy, student universiteit utrecht
"Although SPRING was short, I think it enlightened many of
us" – deelnemer spring academy, student universiteit utrecht
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3		 SPRING in haar
			omgeving

SPRING COPRODUCTIES

© Nada Zigank

SPRING bestaat over de hele wereld.
We spelen een belangrijke rol als
(inter)nationale coproducent. Sinds
2013 heeft SPRING 50 voorstellingen
en installaties gecoproduceerd. De voorstellingen trokken ongeveer 190.000 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. In
2020 coproduceerden we volgende producties:
•
•
•
•

Dries Verhoeven
U bevindt zich hier
Sonia Hughes
I am from Reykjavik (verplaatst naar 2021)
Ingrid Berger Myhre
In Other words (verplaatst naar 2021)
Jaha Koo
The History of Korean Western Theatre
(verplaatst naar 2021)

•

“I’m so fucking sad about this and so angry. Theatre is one of the few things in
my life I so thoroughly enjoy that I don’t think about bad things. I really hope
SPRING will return to us soon.” – een bezoeker n.a.v. annulering spring performing arts

•

festival in mei

•
•

(verplaatst naar spring 2021)

TANZ
18

florentina holzinger
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Jan Fedinger
land(e)scapes 4: redistribution of wealth
by nature [working title] (verplaatst naar 2021)
Florentina Holzinger
TANZ (verplaatst naar 2021)
Julian Hetzel
Mount Average (verplaatst naar 2021)
Abhishek Thapar & Pankaj Tiwari
The Art of Walking

SPRING IN EUROPA:
MOVING BORDERS
SPRING werkt met verschillende formele
en informele (internationale) netwerken.
Het Moving Borders project met zeven partners heeft steun ontvangen van Creative
Europe, het cultureleprogramma van de
Europese Unie. Partners in het Moving Borders netwerk zijn Hellerau – Europäisches
Zentrum der Künste (Dresden), Ringlokschuppen (Mülheim an der Ruhr), Le Maillon(Straatsburg), Teatro Municipal (Porto),
Onassis STEGI (Athene) en Performing Arts
InstituteWarsaw (Warschau).
Samen produceren we het stadsproject ARK
van het Britse emseble van artiesten en
producenten Quarantine. ARK gaat over
grenzen binnen een stad en wordt ontwikkeld door Richard Gregory (Quarantine).
Richard Gregory had ook het grote project
What Is the City but the People? (2017) van
BAK, Centraal Museum en SPRING op Jaarbeursplein geregisseerd.
ARK krijgt in elke stad een andere vorm, die
in samenwerking met lokale ‘agents’ tot
stand komt. In Utrecht ontwikkelden we in
het afgelopen jaar het concept in samenwerking met theatermaker Anoek Nuyens,
sociaal ondernemer Gert Dijkstra en zakelijke communicatiespecialist en mede projectleider van PACT Siham El Ouazizi. We
werken nu aan een crowdsourcing project
dat zich drie dagen lang over de hele stad

verspreidt. Het doel is om de grenzen van
onze stedelijke samenleving over
te steken.
Gregory kwam op uitnodiging van SPRING en
Residenties in Utrecht
een aantal keer naar
Utrecht voor het
onderzoekstraject
voor dit project.
De research is in
2019 begonnen,
het project gaat
in september 2021
in première.

SPRING IN
UTRECHT
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 onafhankelijkekunstenaars die in hetzelfde gebied werken).
Op SPRING en SPRING in Autumn 2020 stonden de volgende Utrechtse kunstenaars en
gezelschappen gepland: Dries Verhoeven,
Julian Hetzel, Boukje Schweigman, Jan Fedinger en SETUP.
We hebben diverse structurele partners in
Utrecht: Stadsschouwburg Utrecht(festivalhart, hoofdlocatie, coproducent,
joint venture partner SPRING in Autumn),
Universiteit Utrecht (SPRING Academy, Act like a robot onderzoekstraject), Hogeschool voor de
Kunsten Utrecht (SPRING Academy,
ontwerp festivalhart), Het Huis
Utrecht (SPRING Academy, Standplaats Utrecht), Theater Utrecht
(producent, Standplaats Utrecht), Het
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Filiaal Theatermakers (Standplaats Utrecht),
DOX (Standplaats Utrecht),
Impakt (programmering),
Le Guess Who (programmering), Residenties
in Utrecht (ARK).
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.In 2017 zijn we begonnen
met een intensivering van de samenwerking
door de organisatie van SPRING in Autumn.
SPRING presenteert voorstellingen op locaties overal in de stad: kerken, industrieterreinen, lege winkels enz. In 2020 toonden
we producties in Tivoli Vredenburg, de
Werkspoorkathedraal, de Bieb op de Neude
en in een loods aan de Locomotiefstraat.
Verder waren voorstellingen gepland in de
Janskerk, de Werkspoorfabriek en de LiK
(voormalig gevangenis Wolvenplein).

STANDPLAATS UTRECHT

STANDPLAATS MIDDEN

SPRING is onderdeel van het talentontwikkeling

Er is een nieuwe organisatie gevormd met een

samenwerkingsproject Standplaats Utrecht, waar

nieuwe samenstelling: Standplaats Midden.

de tweede generatie kunstenaars in 2019 hun

Standplaats Midden is geografisch breder opgezet

traject is gestart. Partners zijn Het Huis Utrecht,

en is een mix van theater, verschillende soorten

Theater Utrecht, Het Filiaal Theatermakers en DOX.

muziek, performance, dans en jeugdtheater. De

In 2020 waren vier artiesten van Standplaats in de

nieuwe partners zijn:

programmering van SPRING:

•

Het Huis Utrecht (Utrecht)

•

Julian Hetzel (theatermaker)

•

Gaudeamus muziekweek (Utrecht)

•

Genevieve Murphy (componist/performer)

•

Het Filiaal Theatermakers (Utrecht)

•

Jan Fedinger (visual performance maker)

•

De Coöperatie (Utrecht)

Abhishek Thapar (story teller/performance

•

Holland Opera (Amersfoort)

maker)

•

SPRING Performing Arts Festival (Utrecht)

•

De herpositionering van het landelijke beleid heeft

Samen willen zij de kansen en het klimaat voor

ervoor gezorgd dat een deel van de leden van

jong talent in de podiumkunsten binnen de

Standplaats Utrecht op eigen titel een aanvraag

provincie Utrecht verbeteren.

hebben ingediend voor een ontwikkelinstelling.
Hiermee werden de overige leden uitgedaagd om

Standplaats Midden is de netwerkorganisatie

vanuit een nieuwe structuur en nieuwe partners

talentontwikkeling van jonge en mid-career

eveneens een aanvraag te doen binnen de

makers centraal staat. Met dit netwerk, dat

regeling ontwikkelinstelling OCW. Gezien de korte

gezamenlijk verantwoordelijkheid deelt voor

tijd van voorbereiding is het ons niet gelukt om

begeleiding, ontwikkeling en positionering van

hiervoor structurele subsidie te ontvangen.

makers, bieden de organisaties kunstenaars uit

Hierdoor eindigt eind 2020 de activiteiten van

verschillende disciplines ruimte om zich júist

Standplaats Utrecht en gaan we door in een

interdisciplinair te ontwikkelen. Standplaats

nieuwe netwerkorganisatie Standplaats Midden.

Midden is een nomadisch netwerk: we maken
gebruik vanverschillende locaties in de provincie.

Het einde van Standplaats Utrecht betekent niet

De stichting vraagt op projectbasis voor de

het einde van de samenwerking met onze

komende jaren subsidie aan bij de gemeente, de

kunstenaars.

provincie en particuliere fondsen. Voor 2021 heeft
de provincie subsidie toegekend. Daarnaast loopt

Zowel iona&rineke en Julian Hetzel blijven in

er een subsidieprocedure bij Cultuur

Utrecht en verbonden aan o.a. Theater Utrecht, Het

Innovatiefonds Utrecht voor het opzetten van een

Huis Utrecht en SPRING. Abhishek Thapar blijft

mixed reality lab (waar digitale media en

voor SPRING (en mogelijk Theater Kikker en Het

performance samen worden gebracht) binnen

Huis) een vaste bespelingspartner. Voor alle

Standplaats Midden.

makers geldt dat Standplaats Utrecht hen, zelfs
onder de moeilijke omstandigheden die Covid-19
heeft veroorzaakt, in staat heeft gesteld een
stevige basis in Utrecht te leggen waarop de
komende jaren voor kan worden gebouwd.
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4		 Marketing en
			communicatie

Begin 2020 hadden we goede plannen
om met een groter en breder publiek
te trekken dan we eerder hadden
gedaan. We maakten een flinke slag
om aantrekkelijker te worden voor een
breed publiek. We gingen toegankelijker
communiceren, zonder de kernwaarden
van SPRING te verliezen. We ontwikkelden
een meer open communicatie, in tekst en
beeld. In samenwerking met vormgever
Sacha van den Haak maakten we een toegankelijke en kleurrijke campagne met diverse
‘gezichten van SPRING’, we herschreven onze
teksten meer op B1 niveau en focusten
daarin minder op de artistieke concepten
van de makers en meer op de ervaring die
het publiek kan verwachten. We waren ontzettend trots op de programmabrochure
en flyer die we gemaakt hadden. Helaas
werd op de dag dat het drukwerk geleverd
werd de lockdown aangekondigd en moesten we het hele festival annuleren. Het effect
van de koerswijziging op marketing- en
communicatiegebied hebben we dus niet
kunnen meten.

„Via deze weg wil ik laten weten dat ik het zo ontzettend tof vind dat SPRING
(ondanks alles) doorgaat. Wat een gaaf festival, met mensen die passie voor
cultuur hebben en ik? Ik ben dankbaar en kruis mijn vingers kapot dat ik weer
kan gaan genieten van voorstellingen… ben er ontroerd van.” – een bezoeker n.a.v.
programma bekendmaking spring in autumn xxxl
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CAMPAGNEBEELD
SPRING IN AUTUMN XXXL
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In het najaar kregen we een tweede kans.
Ook daar hebben we in tekst en beeld de
toegankelijkere manier van communiceren
toegepast. Helaas is het festival onder druk
van de maatregelen en de tweede coronagolf echter steeds kleiner geworden en kon
uiteindelijk enkel het eerste weekend (van
de drie geplande weekenden) plaatsvinden
voor steeds een publiek van 30 man. Harde
cijfers van het effect van onze koerswijziging in de poging nieuw publiek aan ons te

binden kunnen we dus helaas niet overleggen. Wel zijn we zelf tevreden over het
resultaat en ontvingen we positieve reacties.
We zullen de koerswijziging dus voortzetten
in 2021.

BEZOEKCIJFERS
De bezoekcijfers van 2020 zijn door de coronamaatregelen uiteraard veel lager dan
andere jaren. Ondanks de vele annuleringen,
hebben we toch nog een mooi resultaat
kunnen boeken.
Het online alternatief voor het mei festival
genaamd SPRING on Screen trok 4.301 kijkers. Bij de opening speech via zoom waren
125 mensen aanwezig en een digitale voorstelling van Building Conversation trok 30
deelnemers. We vroegen daarnaast verschillende festivalkunstenaars een ‘bericht vanuit quarantaine’ te maken die bijna een
maand lang te zien waren op digitale schermen in affiches in de stad Utrecht. We schatten in (bescheiden schatting) dat we zo’n

9.000 mensen met dit project hebben bereikt.
In de zomer verkochten we een reeks voorstellingen U bevindt zich hier van Studio
Dries Verhoeven uit en trokken daarmee
1.077 bezoekers. In het najaar hebben we
enkel het eerste weekend van SPRING in
Autumn kunnen presenteren. De voorstellingen trokken 696 bezoekers, de twee tentoonstellingen werden naar schatting bezocht
door 1.296 bezoekers en nog eens 124

mensen bezochten het Academy programma.
In november en december presenteerden
we nog een uitgestelde reeks Spectrum
voorstellingen dat bezocht werd door 1.088
mensen. In totaal trokken we, ondanks alle
afgelastingen, toch nog 17.737 bezoekers
in 2020, waarvan 2.861 voor het betaalde
programma met een gemiddelde bezettingsgraad van 93%.

OVERZICHT BEZOEKSCIJFERS
SPRING in Autumn
Betaald programma
Bezettingsgraad
Gratis programma
Academy programma
Totale bezetting

Spectrum
Betaald programma
Bezettingsgraad
Totale bezetting

1.077
100%
1.077

1.088
86%
1.088

SPRING on Screen
Online programma
Posterproject
Totale bezetting

4.456
9.000
13.456

“Hoe is een identiteit opgebouwd? Kahn en Menzo tonen het. In verrassende
montage van beweging, beeld en geluid leggen ze de vinger ook nog eens op
de zere plek.” – moos van den broek, theaterkrant.nl, keuze van de criticus
“Menzo is een fascinerende performer en theatrale durfal. (…) Het is aan de
toeschouwer om Menso en haar acties te ‘identificeren’ en zijn eigen gedachten
daarbij te vormen. Dat die gedachten naar actuele thema’s als onderdrukking,
“Wat jammer, hè, dat de voorstellingen weer niet door kunnen
gaan. Arme makers, arme mogelijkmakers. Maar nu belooft SPRING
2021 een superXXXXL-editie te worden, een succes nog voor de

kolonialisme en Black Lives Matter gaan, ligt voor de hand. In deze boeiende
solo versterken die associaties het geheel en dat is wel eens anders.” – francine
van der wiel, nrc handelsblad

“SORRY, BUT I FEEL SLIGHTLY DISIDENTIFIED...”

programmering rond is. Want nu weten we wat we echt missen.”
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– een bezoeker n.a.v. annulering spring in autumn
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benjamin kahn

© Bas de Brouwer

U bevindt zich hier
Betaald programma
Bezettingsgraad
Totale bezetting

696
94%
1.296
124
2.116

MIDDELEN
De campagnemiddelen die we
voor SPRING
Performing
Arts Festival
hebben ontwikkeld hebben helaas
niet kunnen
gebruiken.
Wel hebben we
voor SPRING in
Autumn verschillende middelen ingezet. Hieronder volgt een
overzicht van de belangrijkste.

“Murphy laat haar neus en mond dansen in een choreografie voor het gezicht.
Ze trekt ritmisch een lip op, knippert wild met haar ooglid en laat haar wangen
opbollen. Het levert bizarre gezichtsuitdrukkingen op, die wonderwel met de
muziek samengaan.” – elisabeth oosterling, nrc handelblad

© Bas de Brouwer

Website
Omdat 2020 een wisselvallige periode is
geweest is het lastig een vergelijking op
website bezoek te maken met voorgaande
jaren. Wel zien we een overduidelijke stijging
van 190% in het aantal gebruikers op de
website tijdens SPRING in Autumn t.o.v.
SPRING in Autumn 2019. Dit is o.a. te verklaren aan het feit dat de kaartverkoop dit
jaar via de website van SPRING verliep en
niet via de Stadsschouwburg Utrecht. Ook
was het programma van SPRING in Autumn
dit jaar natuurlijk veel groter dan die van
vorig jaar. De website bezoekers komen
voornamelijk uit Utrecht (42%), Noord-Holland (27%) en Zuid-Holland (15%). Qua leeftijd zijn de bezoekers zeer gespreid met
een nadruk op 25-34 jaar (24%). Qua
geslacht zijn 57% man en 43%
vrouw. De best gelezen berichten op de website waren
de nieuwsberichten, met
name over nieuwe data
en coronamaatregelen.
Gevolgd door de interviews met Kris Verdonck, Julian Hetzel
en Doris Uhlich.
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I DON’T WANT TO BE AN
INDIVIDUAL ALL ON MY OWN
genevieve murphy / nb projects / standplaats utrecht
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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, updates rond coronamaatregelen). In 2020 is er vooral aandacht
besteedt aan Facebook en Instagram. Op
beide kanalen draaiden we ook campagnes.
Het bereik op Facebook is in vergelijking
met juni 2019 gestegen met 6% naar 8.669
volgers. Op Instagram zijn we 21% gegroeid
en hebben we nu 2.470 volgers.
E-mailmarketing
Uit publieksonderzoeken van afgelopen jaren
blijkt steeds dat de nieuwsbrief de belangrijkste bron van informatie is, op de voet
gevolgd door de website. Er zijn ruim 9.000
mensen geabonneerd op de nieuwsbrieven
van SPRING. Via dit kanaal communiceren
we voornamelijk met ons bestaand publiek.
De nieuwsbrieven rond SPRING in Autumn
scoorden goed met een openratio van 21%.
In servicemails hebben we vergelijkbare
voorstellingen aangeraden. Met een openratio van gemiddeld 80% werden de servicemails dit jaar beter gelezen dan het jaar
ervoor (toen 64%). Dit is echter heel logisch
omdat bezoekers wisten dat er belangrijke
covid-gerelateerde instructies in stonden.
Online advertising
Voor SPRING in Autumn hebben we campagnes gedraaid op Facebook, Instagram,
Google (Display en Adwords) en Youtube.
Vooral de Google Display campagne en de
Youtube campagne waren een goede aanvulling op elkaar. De YouTube campagne is bijvoorbeeld vooral
vertoond aan mensen
onder de 44 jaar,
terwijl de Google
Display campagne vooral
effect had
bij mensen
boven de 44
jaar. De YouTube campagne had
een viewthrough-rate
van 60% (ongeveer de helft van
de mensen keek de
video af) en de Google
Display campagne had een

mooie click-through-rate van 21%. Met ons
Google Grants account hebben we drie
Adwords campagnes gedraaid.
Vrije publiciteit
Normaal gesproken richt SPRING zich op
landelijke en regionale pers om vrije publiciteit te genereren. Dit jaar is er echter
gekozen voor een focus op lokale pers omdat
we, om reizen te ontmoedigen, voornamelijk lokale bezoekers wilden trekken. Naast
de regionale media hebben uiteindelijk ook
landelijke dagbladen NRC, Trouw, Volkskrant
en Theaterkrant aandacht aan het festival
besteedt. Het resulteerde in een advertentiewaarden van ruim € 75.000,-

© Bas de Meijer

Mediapartnerschap
In 2020 zijn we wederom een partnerschap
aangegaan met online kunsttijdschrift Mister Motley en We Are Public. Mister Motley

“In een vastgelopen lift ontspint zich een hoorspel: het gesprek meandert en
wordt filosofisch over wanhoop en schaarste, inclusief een diepgravende analyse van ‘Hans en Grietje’.” – elisabeth oosterling over de podcast honger, nrc handelsblad

HONGER
28

dood paard
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heeft een reeks interviews geplaatst met
makers van het SPRING in Autumn programma.
We Are Public zou meerdere programmaonderdelen van SPRING in Autumn in hun programma opnemen, helaas kon daarvan
uiteindelijk maar één programma van doorgaan en hebben ze Spectrum bezocht als
blind spot. Ook partner CJP had gepland
veel aandacht aan SPRING in Autumn te
besteden, maar dat kon helaas niet doorgaan.
Drukwerk
Helaas bleek in 2020 bijna al het drukwerk
dat we binnenkregen al verouderd te zijn
i.v.m. de vele wijzigingen in het programma
onder druk van de coronamaatregelen. Voor
2021 gaan we daarom meer inzetten op
digitale middelen zodat data/tijden en soms
zelfs hele programmaonderdelen gemakkelijk te wijzigen zijn.

5		 Organisatie

RAAD VAN TOEZICHT EN
CODE CULTURAL GOVERNANCE

© Anna van Kooij

SPRING is een stichting met een Raad van
Toezicht. De Raad van Toezicht bestond in
2020 uit Tanja Mlaker (voorzitter), Amal
Alhaag, Cees Vernooij, Ying Que en Caspar
Nieuwenhuis. Cees Vernooij trad af in mei
2020. Door de Covid-19 crisis heeft zijn opvolging even op zich laten wachten tot januari
2021. Cees Vernooij was bestuurslid voordat
SPRING overging naar het Raad van Toezicht-model. Hij was bestuurslid van 2015
tot 2018 en lid van de Raad van Toezicht
van juni 2018 tot en met april 2020. We zijn
Cees Vernooij erkentelijk voor zijn betrokkenheid, steun en voor het delen van zijn
kennis van marketing en financiën.
De Stichting is ingericht volgens de principes van Code Cultural Governance. Raad
van Toezicht en bestuur passen de Code
Cultural Governance toe. De Raad van Toezicht is onbezoldigd.

(FAIR) PERSONEELSBELEID

“Wat een vreselijke tijden zijn het. Mijn hart bloedt. Ontzettend knap van jullie,
dat je nog steeds strijdbaar en met goede moed verder kijkt.” - hans van soelen,
hoofd culturele zaken gemeente utrecht n.a.v annulering spring in autumn xxxl

PUBLIEK BIJ EXIT
30

kris verdonck
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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 in 2020 was Joost
Segers.
Het vaste team werd in aanloop naar het
festival jaarlijks met tijdelijke krachten
uitgebreid. De productieafdeling met (afhakelijk van de programmering) zes medewerkers en vier stagiairs, de marketingafdeling
met vier medewerkers en twee stagiairs.
Voor SPRING Academy werden naast Joost
Segers twee tijdelijke krachten aangetrokken.
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. In het veld waarin SPRING zich
beweegt worden uitkoopsommen 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.
Het personeelsbeleid van SPRING is erop
gericht om mensen met plezier én gezamenlijk het festival te laten organiseren.
Dat betekent dat we een open en positief
werkklimaat proberen te stimuleren waar
iedereen fair en eenduidig wordt behandeld,
waardoor er ook een duurzaam personeelsbeleid is. Ten tijde van Corona is dit uiteraard
een uitdaging.
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Toen op 23 maart op de persconferentie
door minister-president Rutte werd aangekondigd dat alle evenementen tot 1 juni
afgelast werden, brak een onzekere tijd aan.
Het was toen nog niet duidelijk dat
er overheidssteun zou komen,
het was onzeker of financiers coulant zouden
zijn, hoe om te gaan
met de fees van
afgelaste voorstellingen, zaalhuur
en andere kosten
die al gemaakt
waren. Op 24
maart hebben we
alle zzp’ers laten
weten dat de
opdrachten stopgezet werden, maar
dat we hen zouden
informeren zodra er meer
duidelijk was. Bij het maken
van nieuwe plannen is rekening
gehouden met de wens zoveel mogelijk
zzp’ers terug te vragen. Op twee zzp’ers na
zijn alle zzp’ers betrokken geweest bij SPRING
in Autumn (of al eerder bij U bevindt zich

hier). Met deze twee zzp’ers (die zelf ander
werk hadden gevonden) hebben we regeling getroffen. Bij de evaluatie hebben
we van zzp’ers gehoord dat zij de
communicatie en de financiële
afhandeling prettig hebben gevonden.

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). SPRING heeft een
uitgebreide pagina op haar website
met informatie over haar duurzaamheidsbeleid met het doel te
informeren en goede voorbeelden
te geven.

Alle makers die niet hebben
kunnen spelen hebben we 50%
van de fee kunnen vergoeden,
dankzij de coulance van financiers en de hulp van Fonds Podiumkunsten.

Uiteraard hebben we ook in 2020
dit beleid doorgezet. Maar Covid-19
heeft op dit vlak invloed gehad. Zo
hebben we vrijwel al het drukwerk kunnen weggooien. Daarnaast is bij SPRING in
Autumn veel meer apart verpakt voedsel
gedistribueerd dan anders, omdat daarmee
het besmettingsgevaar minder was. Onbedoelde winst is behaald doordat groepen
niet hebben gevlogen door afgelastingen.
Ook de artistiek directeur heeft veel minder
gevlogen dan andere jaren.

Eind 2020 kondigde Rainer Hofmann
zijn vertrek aan. Hij zal in de zomer van
2021 naar Hannover vertrekken waar hij
‘Leitender Dramaturg’ van de Kunstfestspiele
Herrenhausen wordt. In 2020 hebben we
voorbereidingen getroffen om op zoek te
gaan naar een waardige opvolger die het
vierjarenplan 2021-2024 verder invulling kan
geven maar ook visionair is en voor de jaren
daarna nieuwe lijnen kan uitzetten.

INCLUSIE EN DIVERSITEIT

DUURZAAMHEID
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 dat 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
samenwerkingen met partners wat betreft
verduurzaming. De jaarlijkse brochure is
gedrukt op houtvrij offset silk papier (FSC
Mixed). Ook ons overige drukwerk zoals

Hoewel het in 2020 een moeilijk jaar was
om nieuwe initiatieven te ontplooien, hebben we ook een aantal zaken goed kunnen
oppakken. Zo hebben we de Wijkjury uitgenodigd bij U bevindt zich hier van Dries Verhoeven en Spectrum van Schweigman&. Bij
U bevindt zich hier hebben we ook samengewerkt met de Voorkamer, die met een
groep nieuwkomers de voorstelling hebben
bezocht. De voorstelling, die interessanter
wordt als de groep bezoekers heterogener
is, leende zich bijzonder goed voor een nieuw
publiek. Bovendien was de voorstelling
coronaproof. Daarom hebben we ook 50

zorgmedewerkers van St. Antonius Ziekenhuis en Diakonessenhuis Utrecht uitgenodigd
om de voorstelling gratis te bezoeken. Binnen de culturele sector waren meer organisaties die op deze wijze dankbaarheid
toonden. SPRING heeft daar zo een bijdrage
aan geleverd. De animo was zeer groot en
de reacties van deze groepen waren zeer
enthousiast.
Bij de video’s op Youtube
van SPRING on Screen
kwam 47% van
het publiek uit
Nederland, de
overige 53%
uit het buitenland.
Bij het werven van de
Stadsverbinder hebben we
gewerkt volgens de Rooney
rule. Dit betekent
dat we twee mensen
met biculturele achtergrond hebben uitgenodigd voor
de eerste ronde sollicitatiegesprekken. De
Stadsverbinder is een nieuwe functie binnen
het vaste team. Dit heeft niet een Stadsverbinder met een biculturele achtergrond
opgeleverd, maar wel een nieuwe marketingmedewerker met biculturele achtergrond
die naast werkzaamheden voor ARK ook
voor de twee festivals een opdracht heeft
gekregen.

“Wat top dat jullie een voorstelling Coronaproof voor zorgpersoneel aanbieden. Daar maak ik heel graag gebruik van!” – een zorgmedewerker
“Sympathieke actie – leuk!” – een zorgmedewerker
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6		 Financiën

“Holistic Strata Screen van de Japanse choreograaf Hiroaki Umeda presenteert
de wereld als een eindeloze storm aan pixels – waaruit hij vanuit leegte en stilstand een enorme bak aan dynamiek, ritme en leven destilleert. In nog geen vijf
minuten toont de film een pulserende danssequentie die even snel ook weer is
verdwenen als dat hij uit het ruisend zwart ontsproten is – ongrijpbaar, want:
pixels.” - sander janssens, theaterkrant.nl

FINANCIËLE BEDRIJFSVOERING EN COVID-19

© Ryuichi Maruo

Afgelopen zeven jaren heeft SPRING een
financieel gezonde bedrijfsvoering kunnen
opbouwen. SPRING heeft in acht 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 (FPK).
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 2020 startte het Europese
project Moving Borders waarvoor Creative
Europe subsidie heeft toegekend.
Private fondsen
Naast de structurele subsidie
van de Gemeente Utrecht,
de Provincie Utrecht en
het FPK vraagt SPRING
jaarlijks vele incidentele
subsidies aan bij de
diverse private en
publieke fondsen.

HOLISTIC STRATA SCREEN
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hiroaki umeda
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Een aantal fondsen vraagt
SPRING om pas na SPRING
in Autumn aan te vragen,
waardoor we laat in het jaar
aanvragen. Dat betekende dat

van een aantal fondsen de toezegging nog
niet binnen was en SPRING gevraagd werd
de aanvraag in te trekken. Hierdoor hebben
we dit jaar minder inkomsten van private
fondsen.
Publiekinskomsten
Door U bevindt zich hier in de zomer te
presenteren en de eerste week van SPRING
in Autumn voorstellingen te kunnen tonen,
hebben we publieksinkomsten kunnen
genereren (voor maximaal 30 bezoekers
per voorstellingen). Ook hebben we voorstellingen van Spectrum na de lockdown
van november ingehaald. De totale publieksinkomsten is echter een aanzienlijk lager
bedrag dan andere jaren.
Donaties
In 2020 hebben we een nieuwe manier van
doneren aangeboden waardoor het voor
de donateur nog gemakkelijker is eenmalig
te doneren. Men kon via een tikkie zelf het
te doneren bedrag kiezen. En kon dus losse
donaties doen waarbij het niet gelinkt
hoefde te zijn aan het kopen van een ticket.
Deze manier van doneren hebben we ingezet bij het online programma SPRING on
Screen waarbij de donaties rechtstreeks
naar de artiesten zijn gegaan. Op elke voorstellingspagina stond de donatiemogelijkheid met de zin ‘Vond je het inspirerend,
mooi, verrassend? Steun de kunstenaars
en doneer!’. We hebben hiermee 686 euro
(incl. btw) voor de artiesten opgehaald.
Dit bedrag is in gelijke delen aan de deelnemende kunstenaars overgemaakt.

Daarnaast hebben we
alle kaartkopers van
afgelaste voorstellingen gevraagd
of zij hun geld
terug wilden,
een tegoed
wilden ontvangen of het
bedrag doneerden. Een aantal
bezoekers heeft
hun aankoopbedrag voor de afgelaste voorstellingen
gedoneerd aan SPRING.
Dat kwam op een totaal
van 4.200 euro (incl. btw), dat
was 10% van het totale bedrag dat retour
is gevraagd.
Financiele coronabijdrage FPK 2020
De bijdrage die we van FPK kregen om Covid19 het hoofd te bieden hebben we zoveel
mogelijk willen inzetten om kunstenaars
en zzp’ers in de sector te steunen. SPRING
heeft altijd een grote verantwoordelijkheid
gevoeld voor kunstenaars (en fair pay betaald)
omdat zij de meest kwetsbare groep binnen
de keten zijn.
Juist daarom is de extra steun van FPK zo
belangrijk geweest. Hierdoor hebben we
kunstenaars en zzp’ers toch kunnen betalen,
of in ieder geval een gedeelte van de fees.
Veel van hen stellen we ook in de gelegenheid in 2021 hun voorstelling te presenteren
voor de volledige fee.
Ook hebben we uiteraard kosten gemaakt,
bijvoorbeeld doordat we hotelkamers zo
kort van te voren niet meer kosteloos konden annuleren, drukwerk al ontworpen en
gedrukt was, etc. etc. Maar bepaalde kosten
zijn ook niet gemaakt, denk aan zaalhuur
of reiskosten. Door de vele afgelastingen
hebben we de steun van FPK niet volledig
kunnen uitgeven in 2020. Maar in 2021 zullen we die ook hard nodig hebben om alle
plannen te verwezenlijken. Daarom is totale
positieve resultaat toegevoegd aan het
Covid-bestemmingsfonds.
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Financiële Covidbijdrage FPK 2021
We realiseren dat ook 2021 een zeer onzeker
jaar wordt. We hebben ervoor gekozen om
het risico te spreiden en twee festivals van
ongeveer gelijke omvang te organiseren.
ARK, een groot Europees project waarbij
publieksparticipatie een belangrijke rol
speelt, vindt in de zomer plaats omdat we
denken dat dan de beste omstandigheden
zullen zijn om elkaar te kunnen ontmoeten.
In een normaal jaar huren we voor SPRING
in Autumn nauwelijks extra mensen in. De
spreiding van de activiteiten betekent dat
de personeelskosten stijgen omdat we minder kunnen profiteren van het bundelen van
activiteiten. Dat betekent dat we meer
zzp’ers zullen moeten inhuren. Ook de marketingkosten zijn hoger door de spreiding
van activiteiten. De reisbeperkingen, als
Covid-testen en quarantaineverplichting,
brengen voor een internationaal festival als
SPRING kosten met zich mee.
Doordat we in 2021 twee gelijkwaardige
festivals organiseren en een project in de
zomer, betekent dat dat we meer activiteiten gaan organiseren dan in een regulier
jaar. Dat komt uiteraard ook omdat we
voorstellingen die geprogrammeerd waren
in 2020 in 2021 opnieuw geprogrammeerd
hebben.
Al met al brengen de plannen voor 2021
extra kosten met zich mee, terwijl we verwachten dat de publieksinkomsten veel
lager zullen zijn. Bovendien vinden we het
van groot belang ook in 2021 kunstenaars
en zzp’ers kunnen betalen,
ook als we voorstellingen of zelfs een
festival moeten
annuleren. We
zijn hiertoe in
staat door de
financiële
steun die we
hebben ontvangen voor
2020 en zullen ontvangen voor 2021.

“Charlie Prince delivered a simple, fragile, yet very appealing combination of movement and written text. (..) the impressionistic text made
Prince’s mind visible – what a powerful paradox – offering us a peek
into his inner process.” - jordi ribot thunnissen, movementexposed.com

COSMIC A* FOR SPRING ON SCREEN
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charlie prince

7		 Tot slot

© Anna van Kooij

De pandemie
dwong de hele
culturele sector in de overlevingsstand.
Velen van ons,
vooral ook in de festivalsector, zijn flexibel
en creatief omgegaan met
de regels en beperkingen. SPRING
is ook creatief geweest, met een beperkt
online programma in mei, maar vooral met
de extra voorstellingen in de zomer, een
langere editie van SPRING in Autumn en samen met de makers - het zoeken naar
andere artistieke vormen waardoor ondanks
de strenge beperkingen toch redelijke
publieksaantallen werden bereikt.
Het hele team van SPRING heeft met een
bewonderenswaardige mentale inzet en
flexibele houding het werk opgepakt. We
lieten ons humeur niet bederven en probeerden onze makers en freelancers te
steunen. Dankzij de aanvullende subsidie
van het Fonds Podiumkunsten en de gulheid
van de meeste andere fondsen konden we
actief blijven en kon de sector overleven.
En we staan allemaal nog steeds in de overlevingsstand: de theaters zijn op het moment
van schrijven voor de derde keer dicht, voorstellingen produceren is ontzettend ingewikkeld geworden, internationale toernees
haast onmogelijk. Maar het meest van alles
missen we ons publiek, de live ontmoeting
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tussen maker, werk
en kijker. 2021 wordt
opnieuw een jaar van
beperkingen en onzekerheid, maar we hebben wel al geleerd hoe
we met de veiligheidsprocedures en de last-minute aanpassingen moeten omgaan.
We hebben een andere planning voor 2021
gemaakt, waarin we ruimte hebben gelaten
voor risicospreiding: een kleiner festival in
mei, een langere versie van SPRING in Autumn
en aan het eind van de zomer een stadsproject. Daarnaast hebben we in 2020 de
ontwikkelingen rond formats die juist in
deze tijd zijn ontstaan gevolgd, om deze
nieuwe vormen in 2021 te kunnen presenteren. Bijvoorbeeld vormen zonder publiek
in een theaterzaal, thuisbezorgde voorstellingen en mixed reality formats die digitale
media met performance samenbrengen.
En we zijn bezig met het opstellen van een
mixed reality lab met onze partners van
Standplaats Midden.
We zijn nog steeds klaar voor de toekomst,
we maken ons op voor nog een jaar met
beperkingen en we zien ernaar uit om weer
meer publiek te verwelkomen in de herfst,
en nog meer in 2022.

“De Oostenrijkse danseres en choreografe Doris Uhlich filmde het indringende en confronterende Fat Dance, waarbij ze sterk inzoomt op al
haar vetrandjes en huidplooien" – esther kleuver,
de telegraaf

“We still very much missed what we
missed. And perhaps this was the un-

FOTOCREDITS VAN FOTO’S IN BOLLEN:
P5 I Don't Want To Be An Individual All On My Own by Genevieve
Murphy ©Julian Hetzel - P9 Digital silence Lotte van den Berg - P10
Bericht vanuit quarantaine by Milo Rou ©Anna van Kooij, Bericht
vanuit quarantaine by Tim Etchels ©Anna van Kooij - P13 ©Anna van

derlying or subconscious statement

“SPRING doet wat het al jaren zo goed doet:

that needed to be made: not even the

inbreken op de publieke ruimte, waar de laat-

artists commissioned by a festival

ste weken weer zichtbaar meer beweging

like SPRING – new developments,

in is gekomen. Onder de noemer Bericht

crossovers, today’s world – choose to

vanuit quarantaine hangen door heel

rush forward to the next best thing in

Utrecht grote affiches met daarop tekst of

this context.” –

jordi ribot thunnissen

beeld van kunstenaars die aan deze editie

over spring on screen, movementexposed.

van SPRING verbonden zijn. Julian Hetzel
vraagt voorbijgangers of ze hun droom willen

com

Kooij - P14 this is for everyone by Marc von Henning, ©Anna van

delen via een telefoonnummer. (Ik bel helaas

Kooij- P16/17 Ho Tzu Nyen ©Matthew Teo, Julian Hetzel ©Bam

buiten kantooruren, ik mag mijn droom achterlaten

Photographers, Exit by Kris Verdonck ©Hendrik de Smedt - P19 I
am from Reykjavik by Sonia Hughes ©Solomon Burke - P20 Bericht

op een voicemail.) Philippe Quesne toont een afbeelding

vanuit quarantaine by Dries Verhoeven ©Anna van Kooij, @Anna

van een theatertribune, zonder toeschouwers maar in

van Kooij - P23 Bericht vanuit quarantaine by Toshiki Okada ©Anna
van Kooij - P27 Le Depart by Zora Snake, The History of Korean

plaats daarvan vol met reddingsbootjes. Milo Rau schrijft:

Western Theatre by Jaha Koo/Campo ©Leontien Allemeersch - P29

‘If you are not relevant for the system, perhaps the system

Wanaset Yodit by Laila Soliman ©Ahmed Al Saaty, Spectrum by Schweigman& © Karin Jonkers - P32/33 Mount Average by Julian Hetzel

is not relevant for you." – sander janssens, theaterkrant.nl

©Tina Herbots, opening SPRING in Autumn ©Anna van Kooij, Let it
Burn by Marcela Levi & Lucia Russo ©Icaro Gaya - P35 Inloop ©Anna
van Kooij - P36 Together by Lleja Jurišić & Marko Mandić © Matija
Lukić , Bericht vanuit quarantaine by Ho Tzu Nyen ©Anna van Kooij
- P39 Bericht vanuit quarantaine by Julian Hetzel ©Anna van Kooij
- P40/41 Fat Dance by Doris Uhlich, Bericht vanuit quarantaine by
Philippe Quesne ©Anna van Kooij, Bericht vanuit quarantaine ©Rainer Hofmann, Openingsspeech SPRING on Screen by Rainer Hofmann
©Anna van Kooij, Acting like a Robot by Ulrike Quade Company

		Bijlage
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TOTALEN
		
Totalen kernprogrammering met kaartverkoop
aantal voorstellingen 			
134
aantal producties			6
totaal aantal bezoeken			
2861
aantal bezoeken betaald 		
2632
aantal bezoeken onbetaald		
229
		
Aantal bezoeken kernprogrammering zonder
kaartverkoop
aantal presentaties			13
aantal producties 			
13
totaal aantal bezoeken			
14752

AFGELASTE VOORSTELLINGEN SPRING
Overige activiteiten
aantal 					9
bezoeken onbetaald			1105
bezoeken betaald 			
0
		
Academy
aantal 					11
bezoeken betaald			124
Aantal dagen live voorstellingen		

SPRING ON SCREEN
		
Uitvoerenden		
Titel					
								
Kernprogramma			
Genevieve Murphy
Your Feeling 				
Jan Fedinger
land[e]scapes 4 			
redistribution of wealth by nature
Hiroaki Umeda 		
Holistic Strata Screen			
Acting Like a Robot
A Robot Walked into the Theatre...
Ho Tzu Nyen		
The Bohemian Rhapsody Project
Marc von Henning
this is for everyone			
Zora Snake		
Une lutte contre la crise			
Lotte van der Berg
Building Conversations			
						
Overige activiteiten			
Doris Uhlich 		
Fat Dance				
Ingrid Berger Myhre
In Other Words				
Charlie Prince 		
Cosmic A*: Research in Lebanon		
Alexei Ovsiannikov
amorphous				
Levi & Russo		
JANELAÇO DA ALMA			
Christiane Jatahy
The Walking Forest (home and utopia)
Mónica Calle		
Casa Conveniente			
SETUP 			dot-sorry (teaser)			
Rainer Hoffman		Opening Speech				
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Publicatiedatum		
van video

Weergaven

15 mei 2020		

1570

16
14
22
18
19
18
14

mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei

2020		
2020		
2020		
2020		
2020		
2020		
2020		

432
362
349
157
176
150
30

15
21
19
17
16
17
20
20
14

mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei

2020		
2020		
2020		
2020		
2020		
2020		
2020		
2020		
2020		

292
172
140
120
116
97
96
72
125

SPRING in Autumn 2020				
Benjamin Kahn		
“Sorry, But I Feel Slightly Disidentified...”
29 okt		
Kris Verdonck		
Exit						
28 okt		
Genevieve Murphy
I don’t want to be an individual all on my own
31 okt - 1 nov
Schweigman&		Spectrum 					28 okt - 4 nov
							
Na SPRING in Autumn 2020			
25 nov - 12 dec
Schweigman&		
Spectrum 2e run 				
									TOTALEN

Uitvoerenden					Titel						Aantal
												voorstellingen
Chunky Move					Common Ground				1
Khalid Benghrib					L'Haal						1
Jan Martens					
any attempt will end in crushed 			
1
						bodies and shattered bones			
Eko Supriyanto					Ibu-Ibu belu					1
Raquel André					Collection of lovers				1
Abhishek Thapar				
Cow is a Cow is a Cow				
3
Aantal
bezoekers

AFGELASTE VOORSTELLINGEN SPRING IN AUTUMN

1077

Uitvoerenden					Titel						Aantal
												voorstellingen

2
3
3
36

56
86
92
462

90
170

1088
2861

Radouan Mriziga				7						2
Monica Calle - Casa conveniente			
Ensaio para uma Cartografia			
2
e zona nao vigiada
SETUP						Apology: denied					32
Francesca Lazzeri				
My shadow used to have density 		
66
Ula Sickle					Relay 						12
Kris Verdonck					BRASS + MASS #2				60
Abhishek Thapar				
Cow is a Cow is a Cow				
2
Hiroaki Umeda					Haptic Installation				160
Kris Verdonck					IN						12		
Zora Snake					Le Depart					3
Julian Hetzel					Mount Average					54
Ho Tzu Nyen					R for Resonance					100
Schweigman&					
Spectrum 5 nov tm 15 nov 2020			
54
Doris Uhlich					TANK						8
Jaha Koo					
The History of Korean Western Theatre		
3
Laila Soliman					Wanaset Yodit					33
Ulrike Quade					Womb m/f/x					5

Tentoonstellingen 2020 			
Marc von Henning
This is for everybody 				
28 okt - 4 nov		
Dood Paard		
Honger						
17 okt - 4 nov		
Diverse kunstenaars
Posterproject					12 mei - 12 jun 		
									TOTALEN		

NB Een aantal voorstellingen wordt meerdere keren genoemd omdat deze meerdere keren zijn afgelast
of juist op een ander moment wel doorgang hebben gevonden.

Christiane Jatahy				
The Lingering Now - Our Odyssey II		
2
Sonia Hughes					I am from Reykjavik				7
Marc von Henning				This is for everyone				10
Ho Tzu Nyen					R for Resonance					10
Hiroaki Umeda					Haptic Installation				10
Dries Verhoeven					U bevindt zich hier					30
Ingrid Berger Myhre				In Other Words					2
Marcela Levi, Lucia Russo, 			
Let it Burn					
2
Tamires Costa / Improvavel Producoes
Doris Uhlich					TANK						2
Monica Calle / Casa Conveniente 		
Ensaio para uma Cartografia			
2
e zona nao vigiada
SETUP						Dot-Sorry					1
Jeremy Nedd & Impilo Mapantsula		
The Ecstatic					
2		
Francesca Lazzeri				
My shadow used to have a density		
2
Zora Snake					Le Depart					2
Jaha Koo					
The History of Korean Western Theatre		
2
Dood Paard					HONGER					4
Jan Fedinger/Standplaats Utrecht		Land[e]scapes 4					2
Genevieve Murphy				
I don't want to be an Individual 			
2
						All On My Own
Charlie Prince 					Cosmic A*					2
Florentina Holzinger				TANZ						2
Leja Jurišić & Marko Mandić			Together					1
Monica Calle / Casa Conveniente 		
Ensaio para uma Cartografia 			
2
e zona nao vigiada				
Jeremy Nedd & Impilo Mapantsula		
The Ecstatic 					
2
Florentina Holzinger				TANZ						2

AFGELASTE VOORSTELLINGEN OORSPRONKELIJKE PROGRAMMERING SPRING IN AUTUMN

SPRING EN SPRING IN AUTUMN XXXL
Uitvoerenden		Titel						data		Aantal
											voorstel											lingen
Zomer 2020		
Dries Verhoeven
U bevindt zich hier				
8 t/m 18 juli
36

Uitvoerenden					Titel						Aantal
												voorstellingen

384
912
9000
10296

