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Woord	vooraf	
	
Voor	u	ligt	het	bestuursverslag	van	stichting	Nieuwe	Helden	we	kijken	
met	trots	terug	op	de	resultaten	en	ontwikkelingen	van	het	afgelopen	
jaar	en	gaan	de	toekomst	met	vertrouwen	tegemoet.	
	
Namens	het	bestuur	van	stichting	Nieuwe	Helden,	
	
	
	
B.A.	Voermans,	bestuursvoorzitter		
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1.	Algemene	gegevens 	
	
Doelstelling		
Het	(doen)	realiseren	van	theaterproducties	en	aanverwante	kunst-	
en	cultuurprojecten.	
	
Organisatie	
Stichting	 Nieuwe	 Helden	 was	 in	 2016	 georganiseerd	 volgens	 het	
onetier-model.	 Het	 stichtingsbestuur	 wordt	 gevormd	 door	 het	
dagelijks	 bestuur	 en	 het	 algemeen	 bestuur.	 Het	 algemeen	 bestuur	
houdt	toezicht	op	het	dagelijks	bestuur.		
	
Het	 dagelijks	 bestuur	 wordt	 gevormd	 door:	M.P.Y.	 De	Man	 en	W.	
Goedheer.		
Het	algemeen	bestuur	wordt	gevormd	door:	

- B.A.	Voermans,	voorzitter	(advocaat,	Van	Doorne)	
- D.J.	Meyer,	secretaris	(schrijver,	dramaturg)	
- R.	Bierens,	penningmeester	(Business	development	manager,	

FMO)	
- W.F.M	 Van	 Ransbeek,	 algemeen	 lid	 (adjunct-directeur	

Toneelgroep	Amsterdam)	
	
Stichting	Nieuwe	Helden	onderschrijft	de	principes	en	best	practices	
van	de	Governance	Code	Cultuur.	In	2016	is	een	overgang	naar	het	
Raad-van-Toezichtmodel	voorbereid,	dat	 in	2017	wordt	uitgevoerd.	
Er	vonden	4	bestuursvergaderingen	plaats	in	2016.	
	
	

	
	
	
In	2016	is	het	kernteam	ingesteld,	bestaande	uit:	Bas	van	Rijnsoever,	
Pascal	Leboucq,	Kimberly	Major	en	Rosa	Boon.	Het	kernteam	vervult	
een	 actieve,	 adviserende	 rol	 in	 de	ontwikkeling	 en	werking	 van	de	
stichting	en	is	veelvuldig,	op	projectbasis	betrokken	in	de	projecten.		
	
Binnen	de	projecten	werkten	zo’n	200	projectmedewerkers	aan	de	
realisatie	 van	 de	 projecten.	 In	 2016	 waren	 daarnaast	 3	 stagiaires	
werkzaam	bij	Nieuwe	Helden.	
	
Er	zijn	er	geen	functionarissen	die	in	2016	een	bezoldiging	boven	het	
individuele	WNT-maximum	van		
€	179.000	hebben	ontvangen.	
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2.	Kernactiviteiten	Stichting	Nieuwe	Helden	
	
Stichting	 Nieuwe	 Helden	 creëert	 kunstprojecten	 en	 urban	 actions	
voor	de	publieke	ruimte.	Ons	werk	bevindt	zich	op	het	snijpunt	van	
artistieke	 vernieuwing	 en	 maatschappelijke	 bewogenheid.	 Wij	 zijn	
voortdurend	 op	 zoek	 naar	 wat	 de	 rol	 en	 de	 positie	 is	 van	 de	
hedendaagse	 kunstenaar	 in	 de	 samenleving.	We	worden	 gedreven	
door	de	wens	iets	te	veroorzaken	in	de	wereld,	vanuit	de	drang	iets	
te	 creëren	 dat	 mensen	 raakt,	 hen	 dichter	 bij	 elkaar	 brengt.	 We	
weigeren	ons	over	te	geven	aan	de	ongelijkheid	en	eenzaamheid	in	
de	wereld,	ook	al	weten	we	heel	goed	dat	die	nooit	zal	verdwijnen.		
	
In	de	steeds	groter	en	complexer	wordende	Europese	steden	brokkelt	
de	sociale	cohesie	af	en	wordt	de	publieke	ruimte	steeds	meer	een	
anonieme	consumptiegerichte	marktplaats.	 In	deze	wereld	waar	er	
niet	 langer	 één	 waarheid,	 één	 overkoepelende	 ideologie	 is	 en	
iedereen	 voor	 zichzelf	moet	 uitmaken	waar	 hij	 voor	 staat	 en	 voor	
gaat,	is	er	meer	dan	ooit	nood	aan	ont-moeting;	momenten	waarop	
je	jezelf,	een	ander	en	de	wereld	tegenkomt	zodat	het	je	raakt	in	je	
eigen	zoektocht,	een	moment	waar	je	niet	moet	en	dus	mag	zijn.	De	
plek	bij	 uitstek	waar	 je	het	niet	weten,	 het	 zoeken	en	het	 zijn	 kan	
delen	is	de	publieke	ruimte;	elke	plek	-	binnen	en	buiten	-	die	publiek	
toegankelijk	is.	
	
Wij	 zien	 dat	 de	 hedendaagse	 kunstenaar	 niet	 enkel	 bezig	 is	 met	
maken	 maar	 ook	 met	 verbinden,	 organiseren,	 inspireren	 en	
begeleiden	en	dat	hij	midden	in	de	maatschappij	staat.	Zijn	of	haar	
achtergrond	 en	 interessegebied	 overstijgt	 vaak	 één	 discipline	 of	
opleiding.	We	spreken	dan	ook	niet	meer	over	kunstenaars	of	makers	
maar	over	creators,	professionele	creatieven.	Met	een	groot	netwerk	

van	creators	uit	zeer	diverse	disciplines	en	achtergronden	bouwen	we	
aan	een	verzameling	projecten	en	acties	die	steeds	in	andere	vormen,	
op	verschillende	plekken,	met	steeds	een	nieuw	publiek	de	dialoog	
aangaan.	Deze	dialoog	is	lokaal	ingebed	maar	kan	over	de	hele	wereld	
worden	gevoerd.			
	
Het	werk	van	Nieuwe	Helden	is	te	verdelen	in	Kunstprojecten,	Urban	
Actions	en	Togather.	
	
Kunstprojecten	bestaan	ieder	uit	meerdere	artistieke	onderdelen	en	
variëren	van	theatervoorstellingen	tot	installaties	tot	stadsprojecten	
voor	 een	 zeer	 divers	 publiek.	 De	 projecten	 zijn	 multidisciplinair,	
bestaan	uit	meerdere	delen	en	komen	tot	stand	in	samenwerking	met	
meerdere	partners	en	verschillende	creators.		
	
Urban	Actions	zijn	korte	stedelijke	interventies.	De	Actions	genereren	
een	grote	zichtbaarheid	en	een	groot	bereik	in	de	stad.		
	
Onder	 Togather	 scharen	 we	 alle	 activiteiten	 waarmee	 we	
verbindingen	 leggen	 rondom	 onze	 projecten.	 In	 uiteenlopende	
contexten	 worden	 we	 uitgenodigd	 om	 bijvoorbeeld	 lezingen	 en	
presentaties	te	geven,	concepten	te	ontwikkelen,	regie	te	voeren.	Zo	
waren	 we	 verantwoordelijk	 voor	 de	 artistieke	 programmering	 en	
regie	 voor	 TEDxAmsterdam.	 Deze	 activiteiten	 vergroten	 onze	
zichtbaarheid	in	de	stad,	verbreden	onze	thema’s,	en	zorgen	ervoor	
dat	 we	 een	 ander	 publiek	 bereiken.	 Zo	 zorgen	 de	 Togather	
activiteiten	zelf	ook	weer	voor	nieuwe	partners	en	publiek	voor	onze	
projecten	en	partners.	
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3.	Terugblik		
	
Den	Bosch	
Het	 project	 WOLK	 was	 het	 grootste	 project	 van	 2016	 en	 vormde	
tevens	de	afsluiting	van	het	4	jaar	durende	stadskunstenaarschap	in	
Den	 Bosch.	 We	 verleggen	 een	 deel	 van	 onze	 focus	 (terug)	 naar	
Amsterdam	 maar	 Brabant	 blijft	 een	 pilaar	 in	 de	 toekomstige	
samenwerkingen.	Zo	blijven	we	nauwe	samenwerken	met	theater	de	
Verkadefabriek	en	ook	de	andere	contacten	die	we	hebben	gelegd	en	
relaties	die	we	hebben	opgebouwd	blijven	we	onderhouden.	Binnen	
het	 kernteam	 zal	 Kimberly	 Major	 verantwoordelijk	 zijn	 voor	 de	
Brabantse	relaties.		
	
2017-2020	
In	2016	hebben	we	ons	meerjarenplan	2017-2020	ontwikkeld	en	voor	
deze	 plannen	 succesvol	meerjarige	 subsidie	 aangevraagd	 bij	 zowel	
het	Amsterdams	Fonds	voor	de	Kunst	als	het	Fonds	Podiumkunsten.		
	
Internationalisering	
In	 2016	 is	 de	 in	 2015	 ingezette	 strategie	 voor	 internationalisering	
verder	 doorgezet.	 Uit	 algemene	 middelen	 is	 opnieuw	 een	 budget	
gereserveerd.	 Hiervan	 zijn	 een	 paar	 specifieke	 reizen	 betaald,	 een	
stagiaire	 aangesteld	 en	 wat	 investeringen	 gedaan.	 Dit	 resulteerde	
onder	meer	in	de	verkoop	van	De	Man	door	Europa	in	de	Filipijnen,	
Stockholm,	 Boekarest	 en	 Istanbul.	 Ook	 is	 het	 script	 voor	 Wij	
Varkenland	naar	het	Engels	vertaald	en	gespeeld	op	Amsterdam	Rural	
Forum.	 Dit	 resulteerde	 direct	 in	 een	 grote	 interesse	 in	 de	
voorstellingen	vanuit	onder	meer	Denemarken	en	Ierland.	De	verder	

vervolgstappen	hiervoor	zijn	gestart	en	krijgen	naar	verwachting	 in	
2017	 verder	 vorm.	Ook	OOG	 is	 internationaal	 aangeboden	met	 als	
resultaat	verregaande	 interesse	uit	Detroit.	Helaas	bleek	eind	2016	
dat	dit	toch	geen	doorgang	kon	vinden.		
	
Kerncijfers	 Aantal	activiteiten	 Aantal	bezoekers	
Projecten	 177	 14.421	
Urban	Actions	 3	 4000	
Togather	 13	 2550	
	
	
	
Financiële	gegevens	
De	begroting	van	2016	ging	uit	van	een	omzet	van	€	993.740	en	de	
prognose	was	een	nettoresultaat	van	€	384.	Gedurende	het	jaar	is	de	
prognose	 geleidelijk	 gegroeid	 naar	 een	 omzet	 van	 €	 1.048.681.	De	
verhoging	van	de	omzet	komt	voor	uit	WOLK	(toename	€	65.000)	en	
Wij	Varkenland	(bijna	verdubbeld).	Anderzijds	valt	de	projectomzet	
van	andere	projecten	weer	lager	uit,	voornamelijk	omdat	inkomsten	
en	 kosten	 aan	 het	 volgende	 boekjaar	 zijn	 toegerekend.	 Per	 saldo	
levert	dit	een	resultaat	op	van	€	6633	dat	wordt	toegevoegd	aan	het	
Eigen	Vermogen.	De	Eigen	Inkomsten	(de	inkomsten	niet	uit	publieke	
middelen)	bedroegen	€	834.181	ofwel	80	%	van	de	totale	omzet.	
	
Op	balansdatum	bedroeg	de	liquiditeit:		 €	72.810	
Het	Eigen	Vermogen	is	gegroeid	naar:		 	 €	60.141	
De	solvabiliteit	bedroeg	:	 	 	 								24	%	
(EV	als	%	van	totale	vermogen)	
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4.	Toekomst	
	
De	komende	4	jaar	werken	we	in	elk	geval	aan	de	volgende	projecten:	

- De	Man	Is	lam	
- Hello	Asia	
- OOG	Amsterdam	
- Erotiek	project	(werktitel)	
- Nieuwe	 Helden	 Repertoire	 (De	 man	 door	 Europa,	 Wij	

Varkenland,	Bejaarden	en	Begeerte,	Sketch)	
	
Financiering		

	 Vanaf	2017	ontvangen	we	een	bijdrage	Het	Fonds	Podiumkunsten	en	
het	 Amsterdams	 Fonds	 voor	 de	 Kunst,	 samen	 ter	 hoogte	 van	 €	
409.000	per	jaar	Deze	bijdrage	wordt	voornamelijk	aangewend	voor:	

- Toegroeien	naar	een	nog	zelfstandigere	positie;		
- Meer	ruimte	creëren	voor	ondernemerschap;	
- Onze	internationalisering	versterken.			

Dat	 houdt	 in	 dat	 de	 bijdrage	 voor	 een	 belangrijk	 deel	 wordt	
aangewend	 voor	 de	 opstart-	 en	 onderzoeksfase	 van	 de	 projecten,	
waarin	partners	worden	betrokken	en	aanvullende	financiering	wordt	
gezocht.	Deze	werking	hanteren	we	de	afgelopen	 jaren	met	succes	
maar	kan	met	behulp	van	de	meerjarensubsidie	steviger,	grondiger	
en	zelfstandiger	worden	uitgewerkt.			
	
Personeelsbezetting		
Een	belangrijk	aspect	van	het	groeien	naar	een	zelfstandigere	positie	
is	de	personele	inrichting	van	de	organisatie.	Leidend	uitgangspunt	is	
om	de	overhead	klein	 te	houden	en	de	organisatie	 flexibel,	om	op	
deze	manier	fluctuerende	inkomsten	en	andere	koerswijzingen	het		

	
	
hoofd	 te	 kunnen	 bieden.	 Tegelijkertijd	 vragen	 de	 zelfstandigere	
positie	–	niet	langer	direct	verbonden	met	Het	Zuidelijk	Toneel	–	groei	
en	toenemend	ondernemerschap	ook	om	continuïteit.	Het	instellen	
van	het	kernteam	vormt	daarin	ene	belangrijke	stpa.	Daarnaast	gaan	
we	op	zoek	naar	vastere	samenwerkingen	met	freelancers	of	bureaus	
op	het	gebeid	van	techniek,	productie	en	marketing.	 In	2017	kijken	
we	naar	een	verdere	uitbreiding	van	de	bezetting	op	kantoor.	Met	
behulp	 van	 de	 meerjarig	 subsidie	 zijn	 we	 in	 staat	 om	 in	 een	 veel	
eerder	 stadium	 projectleiders	 aan	 te	 stellen	 voor	 de	 opstart	 van	
projecten.	Dit	betekent	dat	het	aantal	projectleiders	toeneemt	en	de	
organisatie	 groeit.	 Deze	 langere	 voorbereiding	 is	 cruciaal	 voor	 de	
werkwijze	en	het	ondernemerschap	van	Nieuwe	Helden	waarin	het	
vinden	en	betrekken	van	partners	en	publiek	centraal	staat.		
	
Internationalisering	
De	internationale	ontwikkeling	van	Stichting	Nieuwe	Helden	blijft	een	
aparte	doelstelling	binnen	ons	beleid.	Voor	elk	project	onderzoeken	
we	 de	 internationale	 potentie	 en	 waar	 nodig	 investeren	 we	 in	
vertaling	en	internationale	promotie.	
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Risico’s	
We	 zijn	 een	 kleine,	 flexibele	 organisatie.	 Daardoor	 kunnen	 we	
financiële	fluctuaties	het	hoofd	bieden.	Het	risico	is	echter	dat	veel	
van	de	(operationele)	kennis	bij	een	klein	aantal	personen	ligt	met	het	
risico	op	verlies	van	informatie	bij	uitval	van	deze	personen.	Door	de	
hiervoor	beschreven	uitbreidingen	van	kernteam	en	bureau	werken	
we	aan	kennisdeling	om	dit	risico	te	ondervangen.	Een	ander	mogelijk	
risico	 komt	 voort	 uit	 de	 wet	 DBA.	 Het	 grootste	 deel	 van	 de	
opdrachtnemers	 die	 de	 afgelopen	 jaren	 heeft	meegewerkt	 aan	 de	
realisatie	van	onze	projecten	deed	dit	als	zelfstandige	met	een	VAR-
WUO.	We	volgen	de	nieuwe	wetgeving	op	de	voet	om	te	kijken	of	hier	
aanpassingen	in	onze	werkwijze	zijn	vereist.	
	
Financiële	risico’s			
Om	de	jaarbegroting	te	dekken	is,	naast	de	subsidie	van	AFK	en	FPK,	
een	 bedrag	 van	 circa	 €	 600.000	 aan	 inkomsten	 nodig.	 Stichting	
Nieuwe	Helden	heeft	een	werkmethode	ontwikkeld	waarbij	het	risico	
dat	 hierdoor	 ontstaat	minimaal	 is.	 Deze	werking	 gaat	 ervanuit	 dat	
uitgaven	pas	gedaan	worden	als	er	ook	dekking	tegenover	staat.	Wat	
overblijft	zijn	een	drietal	financiële	risico’s	aan	de	inkomsten	kant:	
	
1.	Minder	dan	€	272.500	aan	eigen	Inkomsten	gerealiseerd		
De	stichting	heeft	de	verplichting	naar	het	FPK	om	(gemiddeld)	40%	
eigen	inkomsten	te	realiseren.	Ofwel	een	bedrag	van	€	272.500	per	
jaar.	Lagere	inkomsten	kunnen		gevolgen	hebben	voor	de	hoogte	van	
de	subsidie.	Ten	tijde	van	het	schrijven	van	dit	jaarverslag	is	voor	2017	
al	 ruim	€	350.000	aan	eigen	 inkomsten	vastgelegd.	Dit	 risico	 is	dus	
zeer	 klein.	 In	 voorkomende	 gevallen	 kan	worden	 geanticipeerd	 op	
verlaging	van	het	subsidiebedrag,	

	
2.	Geen	inkomsten	gerealiseerd		
In	deze	situatie	vinden	er	geen	projecten	plaats	en	worden	er	geen	
projectuitgaven	gedaan.	Subsidies	worden	terugbetaald.	In	dit	geval	
resteert	 een	 risico	 ter	hoogte	 van	de	 algemene	beheerslasten	 (±	 €	
75.000	 voor	 1	 jaar).	 Deze	 kans	 is	 klein,	 dit	 risico	 kan	 (grotendeels)	
worden	afgedekt	met	het	Eigen	Vermogen.	
	
3.	Wegvallen	partners	of	leveranciers	
Wanneer	 projectpartners	 wegvallen	 door	 bijvoorbeeld	 een	
faillissement	levert	dit	een	risico	op	van		
maximaal	€	200.000,	Door	op	regelmatige	basis	te	factureren,	heldere	
contractuele	afspraken	en	marges/onvoorzien	in	projectbegrotingen	
kan	dit	risico	worden	ondervangen.		
	
Een	ander	financieel	risico	betreft	aansprakelijkheid	en	schades,	dit	
wordt	middels	verzekeringen	afgedekt.		
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Eigen	Vermogen	en	reserves	
Nieuwe	 Helden	 heeft	 geen	 winstoogmerk.	 Positieve	 resultaten	
worden	toegevoegd	aan	het	eigen	vermogen,	verliezen	verlagen	het	
eigen	 vermogen.	 Binnen	 het	 eigen	 vermogen	 is	 een	
continuïteitsreserve	gevormd.	Om	de	continuïteit	van	de	organisatie	
te	waarborgen	heeft	het	bestuur	in	2016	bepaald	dat	de	hoogte	van	
deze	 reserve	 €	 75.000	 zou	moeten	 bedragen.	 Dit	 bedrag	 komt	 tot	
stand	uit	prognose	van	de	algemene	beheerslasten	in	combinatie	met	
de	 hiervoor	 beschreven	 risico’s.	 Hier	 wordt	 door	 de	 stichting	
geleidelijk	 naar	 toe	 gewerkt.	 Het	 dagelijks	 bestuur	 geeft	 in	 de	
jaarbegroting	en	tussentijdse	rapportages	gedurende	het	jaar	inzicht	
in	 het	 verwachtte	 resultaat	 en	 doet	 daarbij	 voorstellen	 welk	 deel	
hiervan	wordt	ingezet	voor	projecten	en	welk	deel	wordt	toegevoegd	
aan	het	Eigen	Vermogen.	Ook	kan	het	bestuur	op	voorstel	 van	het	
dagelijks	 bestuur	 besluiten	 tot	 het	 aanwenden	 van	 het	 Eigen	
Vermogen	 voor	 het	 doen	 van	 investeringen	 of	 opvangen	 van	
tegenvallende	resultaten.	
	
De	 subsidie	 van	 het	 AFK	 en	 FPK	 wordt	 in	 jaarlijks	 gelijke	 delen	
verstrekt.	 Omdat	 in	 2018	 de	 uitvoering	 van	 een	 aantal	 grote	
projecten	plaatsvindt	zal	in	dat	jaar	een	groter	deel	van	de	meerjarige	
subsidie	 worden	 ingezet.	 Om	 dergelijke	 verschillen	 op	 te	 vangen	
wordt	op	de	balans	een	bestemmingsreserve	gevormd.			

	
Beknopte	begroting	2017	

INKOMSTEN	
DIRECTE	INKOMSTEN	 €							696.500	
INDIRECTE	INKOMSTEN	 €												2.520	
PRIVATE	BIJDRAGEN	 €										67.000	
BIJDRAGEN	UIT	PUBLIEKE	MIDDELEN	 €								410.500	
TOTAAL	OMZET	 €					1.176.520	

	
UITGAVEN	
BEHEERSLASTEN	 	

PERSONELE	BEHEERSLASTEN	 €									69.000	
MATERIELE	BEHEERSLASTEN	 €									24.900	
SUBTOTAAL	BEHEER	 €									93.900	
	 	
ACTIVITEITENLASTEN	 	
PERSONEEL	 €							448.160	
MATERIEEL	 €							466.505	
MARKETING	 €									36.500	

ALGEMENE	STRATEGIE	 €									40.400	

SUBTOTAAL	ACTIVITEITEN	 €							991.565	
TOTAAL	UITGAVEN	 €					1.085.465	

	
SALDO	(INK-UITG)	 €											91.055	
DOTATIE	BESTEMMINGSRESERVE		AFK/FPK*	 €											89.500	
NETTO	RESULTAAT	 €														1.055	
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5.	Activiteitenverslag		
	
In	Search	of	Europe	
In	2015	startten	we	het	project	In	Search	of	Europe	in	samenwerking	
met	Het	Zuidelijk	Toneel	en	Europe	By	People.	Hiervoor	reisden	we	
met	 een	 camerateam	 30	 dagen	 naar	 17	 steden	 in	 8	 landen	 en	
interviewde	 meer	 dan	 20	 creators	 (creatieve	 professionals)	 die	
proberen	de	maatschappij	waarin	ze	leven	vorm	te	geven.	Deze	reis	
leidde	tot	4	projectonderdelen.	
	
Ten	eerste	het	theatrale	reisverslag	De	Man	Door	Europa.	die	zowel	
in	het	Nederlands	als	in	het	Engels	gespeeld	kan	worden.	In	De	Man	
door	 Europa	 neemt	 Lucas	 zijn	 publiek	 met	 behulp	 van	
interviewfragmenten	 mee	 langs	 de	 belangrijkste	 inzichten	 en	
strijdpunten	van	de	 jonge	generatie	Europeanen	die	hij	op	zijn	 reis	
tegenkwam.		
Voordat	in	september	2016	de	theatertour	van	start	ging	speelde	de	
voorstellingen	 al	 ruim	 25	 keer	 voor	 universiteiten	 en	 hogescholen,	
voor	het	ministerie	van	binnenlandse	zaken,	festival	Welcome	To	The	
Village	en	in	samenwerking	met	Nederlandse	Ambassades	in	Londen,	
Stockholm,	Istanbul,	Bucharest,	Manilla.		
Het	 hoogtepunt	 was	 misschien	 wel	 de	 opening	 van	 het	
Theaterfestival	Nederland	voor	600	bezoekers	in	de	schouwburg	van	
Amsterdam.	Dankzij	een	intensieve	samenwerking	met	het	festival	en	
verschillende	organisaties	werden	er	300	tickets	gegeven	aan	mensen	
die	zelden	of	nooit	naar	theater	gaan.	Deze	unieke	mix	van	bezoekers	
leverde	een	vrije	energieke	sfeer,	een	sfeer	zoals	we	ooit	hoopte	dat	
theater	zou	zijn.		
	

	
	
	
Naar	aanleiding	van	de	voorstelling	werd	Lucas	genomineerden	voor	
de	titel	EuroNederlander	van	het	Jaar,	die	uitgereikt	wordt	door	de	
Europese	Beweging	Nederland.		
De	 tour	 van	 De	 man	 door	 Europa	 wordt	 in	 2017	 nationaal	 en	
internationaal	 voortgezet.	 De	 voorstelling	 zal	 onder	 meer	 nog	
afreizen	naar	de	Deense	Culturele	hoofdstad	Aarhus.	
	
Het	 tweede	 deel	 van	 het	 project	 is	 de	 50	 minuten	 durende	
documentaire	Meeting	Modern	Visionairies	 rondom	de	 reis	 en	 de	
ontmoetingen.	De	docu	ging	In	april	in	première	in	Pakhuis	de	Zwijger	
En	 is	 daarna	 onder	meer	 vertoond	 in	Utrecht,	 Brabant	 en	 voor	 de	
Europese	 Raad	 in	 Brussel.	 We	 hebben	 de	 docu	 verspreid	 via	 een	
Facebook-campagne.	Dat	leverde	veel	views,	veel	hits	en	veel	extra	
nieuwe	helden	likes	op	en	ook	weer	speelbeurten	voor	De	Man	door	
Europa	in	Belgrado	en	Manchester	(beide	2017).		
	
Deel	 3	 was	 de	 aflevering	 die	 door	 het	 tv-programma	 Tegenlicht	
gemaakt	 werd	 over	 het	 project	 met	 ons	 filmmateriaal.	 Er	 keken	
300.000	mensen	naar	de	aflevering	en	het	heeft	ons	een	weer	nieuwe	
aanvragen	en	mogelijkheden	opgeleverd.		
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Het	 vierde	 en	 laatste	 deel	 van	 In	 Search	 Of	 Europe	 is	WOLK.	 De	
kunstinstallatie	 WOLK	 bestaat	 uit	 een	 20	 meter	 hoge	 toren	 met	
daarin	een	wonderlijke	theatrale	queeste	door	een	gangenstelsel.	De	
tocht	komt	uit	op	het	dak	van	een	gebouw	waar	een	uitzicht	is	over	
de	hele	stad.	
	
WOLK	was	een	technisch	zeer	complex	project,	waarbij	we	regelmatig	
voor	grote	uitdagingen	werden	gesteld.	Met	3000	bezoekers,	goede	
recensies	 en	 ontroerende	 bezoekersreacties	 kunnen	 we	 oprecht	
spreken	van	een	succes.	We	onderzoeken	momenteel	verschillende	
sporen	voor	een	vervolg	op	WOLK.	
	

	
	
	
	

	
De	Man	Is	Lam	
Lucas	 De	Man	 samen	met	 fotograaf	 en	 filmmaker	 Ahmet	 Polat	 en	
audiovisueel	talent	Rashif	El	Kaoui	zijn	gefascineerd	door	de	positie	
van	 de	 man	 in	 onze	 samenleving.	 Vanuit	 hun	 mix	 van	 culturen,	
werelden	en	disciplines	 starten	 ze	een	persoonlijke	 zoektocht	naar	
wat	het	vandaag	de	dag	betekent	om	man	te	zijn.	Het	resultaat	wordt	
een	 prikkelende,	 film/fotografie	 serie	 en	
audioproject/radiodocumentaire.	Voor	dit	project	werken	we	samen	
het	Het	Zuidelijk	Toneel	en	Stage-Z.	
In	 de	 tweede	 helft	 van	 2016	 startten	 deze	 makers	 een	 intensief	
onderzoek.	Ze	 interviewden	wetenschappers,	coaches,	seksuologen	
en	 vooral	 veel	 mannen.	 Ook	 organiseerden	 we	 diverse	
onderzoekspresentaties	 ism	 de	 Tolhuistuin	 en	 Stadsschouwburg	
Utrecht.	Dit	levert	niet	alleen	materiaal	op	voor	het	project	maar	ook	
aandacht	 voor	 het	 project.	 Zo	 leiden	 het	 tot	 een	 aflevering	 over	
vriendschap	 van	 de	 IKON	 op	 NPO2,	 heeft	 Rashif	 een	 interview	
gegeven	aan	De	Correspondent	en	waren	we	te	horen	in	VPRO	Nooit	
meer	Slapen.		
	
De	voorstelling	zal	te	zien	zijn	vanaf	april	2017	daarna	worden	ook	de	
andere	onderdelen	opgeleverd.		
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OOG	Mechelen	
Van	15	september	t/m	6	november	was	OOG	te	zien	in	Mechelen.	We	
plaatsen	 3	 ogen	 aan	 3	 verschillende	 gebouwen	 voor	 het	 festival	
Op.Recht.Mechelen.	 We	 hebben	 een	 nieuw	 verhaal,	 inclusief	
aangepaste	 animatie	 en	muziek	 gemaakt	 en	 dat	 bevalt	 goed,	 heel	
goed	zelfs.	OOG	is	in	première	gegaan	15	september	met	veel	pers	en	
de	burgemeester.	De	reacties	waren	erg	mooi,	de	bezoekersaantallen	
vielen	 wel	 wat	 tegen.	 Een	 verklarin	 hiervoor	 kan	 deel	 worden	
gevonden	in	lastige	openingstijden.	Desalniettemin	waren	de	reacties	
erg	mooi.	
	

	
	
	
	

	
	
Koekjesmozaïek	
	

	
	
	
Op	16	en	17	september	maakten	we	het	grootste	koekjesmozaïek	ter	
wereld,	 202m2,	 20.500	 koekjes	 tijdens	 festival	 Ringbiënnale	 in	
Haarlemmermeer.	 Met	 een	 team	 van	 bakkers,	 onder	 leiding	 van	
Bakkerij	Van	Leeuwen,	en	100	lokale	vrijwilligers	die	hielpen	bij	het	
glazuren	 en	 plaatsen	 van	 de	 koekjes	 hebben	 we	 de	 ze	 prestatie	
neergezet.	
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Wij	Varkenland	
Wij	 Varkenland	 is	 uitgegroeid	 tot	 een	 een	 graag	 geziene	 gast	 op	
agrarische	congressen	en	bijeenkomsten.	Van	het	pluimveecongres	
(leg	 én	 vlees)	 tot	 het	 Vlaams	 Intituut	 voor	 Landbouw,	 Voeding	 en	
Visserij	Onderzoek,	de	voorstelling	wordt	nog	altijd	veel	gevraagd.	We	
spelen	de	voorstelling	soms	volledig	en	soms	een	kortere,	technisch	
eenvoudiger,	variant.	Dit	jaar	kwam	de	voorstelling	ook	weer	terug	in	
de	 theatersector	 waar	 we	 5	 avonden	 achtereen	 op	 locatie	 –	 een	
boerderij	–	in	Oostende	speelden	in	het	kader	van	Theater	aan	Zee.	
	
Daarnaast	hebben	we	de	voorstelling	ook	voor	het	eerst	in	het	Engels	
gespeeld	 tijdens	 het	 Amsterdam	 Rural	 Forum	 een	 internationaal	
congres	over	de	rol	van	kunst	in	rurale	gebieden,	in	de	Meervaart.	Dit	
leidde	 direct	 weer	 tot	 een	 aantal	 nieuwe	 –	 internationale	 –	
verzoeken.	
	
Het	wordt	altijd	anders	
In	2017	start	Nieuwe	Helden	een	samenwerking	met	de	Rabobank.	In	
aanloop	 naar	 deze	 samenwerking	 gaven	 Pascal	 en	 Lucas	 de	
‘’kunstwand’’	in	de	centrale	hal	van	het	centrale	kantoor	in	Utrecht	
vorm.	 De	 muur	 werd	 volledig	 wit	 gemaakt	 met	 enkel	 de	 zin	 HET	
WORDT	ALTIJD	 ANDERS	 erop.	 De	 letters	 zijn	 in	 5	 dagen	 geleidelijk	
ingekleurd	door	in	totaal	10	kinderen	van	rond	de	10	jaar.	De	tekst	
blijft	 een	 aantal	 maanden	 staan	 en	 daarna	 zullen	 we	 de	 wand	
geleidelijk	aan	vullen	met	beelden	vanuit	de	verdere	samenwerking.		
	
	
	

	
	
The	Village	(Academy)	
In	2016	startten	we	met	The	Village	Academy	als	werkmethode	om	
de	mogelijkheden	 van	 The	Village	 verder	 te	 onderzoeken	en	uit	 te	
bouwen.	 We	 hebben	 een	 eerste	 Academy	 gedaan	 voor	 35	
buitenlandse	 gasten	 van	 het	 IETM	 waarbij	 we	 met	 meer	 dan	 20	
makers	uit	Noord	hebben	samen	gewerkt	om	dit	 te	bereiken,	voor	
een	tweede	Academy	werkten	we	samen	met	het	ITs	Festival	en	een	
derde	 in	 samenwerking	met	de	Acteerschool	 in	Rotterdam.	Tijdens	
WOLK	hebben	we	de	techniek	verder	ontwikkeld	en	uitgeprobeerd.		
	
Ondertussen	kreeg	het	concept	The	Village	steeds	verder	vorm.	The	
Village	is	een	verhalen	platform	waarbij	we	steeds	‘’het	dorp’’	in	een	
stad,	of	organisatie	bloot	leggen	door	telkens	minsten	5	verhalen	te	
verzamelen/	te	creëren	die	samen	het	Dorp	laten	zien	op	die	plek.	Het	
publiek	downloadt	de	app,	komt	naar	de	plek	en	wordt	dan	via	audio,	
beeld	 en	 vooral	 ook	 door	 analoge	 momenten	 en	 ontmoetingen	
meegenomen	in	de	5	of	meer	verhalen.	Waarom	5?	Omdat	je	dat	als	
minimum	nodig	hebt	om	de	verschillende	kanten	van	een	verhaal	te	
krijgen.	Het	platform	van	The	Village	kunnen	we	overal	gebruiken	en	
per	 plek	 of	 opdrachtgever	 kunnen	 we	 ‘’Het	 Dorp’’	 bepalen	 en	 de	
verhalen	verzamelen	en	vormgeven	zoals	wij	willen.	De	ene	keer	loop	
je	 rond	 in	 de	 stad,	 de	 andere	 keer	 ga	 je	 kamers	 van	 een	 gebouw	
binnen.	De	ene	keer	doen	er	ook	 live	acteurs	mee,	de	andere	keer	
enkel	audio	
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Bejaarden	en	Begeerte	
We	hebben	ook	nog	3	keer	heel	succesvolle	Bejaarden	en	Begeerte	
gespeeld.	Wel	hebben	we	besloten	volgend	jaar	een	punt	te	zetten	
achter	deze	8	jaar	durende	tour.		
	
Je	Moet	Niet	
Lucas	neemt	na	4	 jaar	afscheid	als	 stadskunstenaar	en	dat	doet	hij	
met	een	installatie.	Pascal	heeft	een	prachtige	ladder	vormgegeven	
met	 in	 geschreven	 neonletters	 de	 woorden	 JE	 MOET	 NIET	 onder	
elkaar.	De	ladder	is	7,6	m	hoog	en	is	op	het	dak	van	een	gebouw	aan	
de	markt	in	Den	Bosch	geplaatst,	vanaf	20	dec	tot	begin	maart	2017.	
Het	 vormt	 de	 essentie	 van	 onze	 filosofie	 en	 boodschap	 en	 het	 is	
flexibel	te	vervoeren	en	installeren.	De	bedoeling	is	dat	we	het	werk	
daarna	vaker	in	Nederlandse	of	Belgische	steden	zetten.		
	

	

De	Grote	Kunstshow	
	
In	 Februari	 hebben	 we	 voor	 de	 3e	 keer	 de	 Grote	 Kunstshow	
geregisseerd	 en	 gepresenteerd.	 Kunstwerken	 in	 het	 Theater	 met	
verhalen	erbij.	Dit	werkte	heel	goed	en	ook	al	 is	dit	het	laatste	jaar	
dat	 we	meedoen	 (we	moeten	 het	 fris	 houden)	 leidde	 het	 tot	 een	
aantal	 potentiële	 nieuwe	 opdrachtgevers	 waaronder	 Rabobank,	
Ratan	 Chadda	 en	 Singermuseum	 in	 Laren	 die	 onze	 expertise	 om	
beeldende	kunst	en	theater	te	mixen	willen	inzetten.	
	
Expertmeeting	RE-THINKING	Europe	
In	het	kader	van	RE-THINKING	Europe	heeft	de	Balie	ons	uitgenodigd	
iets	te	doen.	Wij	hebben	daarop	40	creators	uit	10	landen	uitgenodigd	
voor	een	expertsessie	over	wie	of	wat	 is	een	creator	en	waarom	is	
hij/zij	belangrijk.	Wat	er	in	die	sessie	is	gezegd	is	door	een	journalist	
vastgelegd	en	uitgewerkt.		
	
Sandberg	instituut	
Lucas	heeft	 een	 traject	 geleid	met	 13	 studenten	aan	het	 Sandberg	
Instituut	afdeling	Re-inventing	Daily	Life	waarbij	ze	de	Hoofdafdeling	
Bijzaken	 van	 de	 Belastingdienst	 hebben	 gevormd	 en	 deze	
gepresenteerd	in	de	Balie	tijdens	een	Festival.		
	
Overig	
In	het	kader	van	ToGather	voerden	we	nog	diverse	andere	activiteiten	
uit	zoals	het	dagvoorzitterschap	van	het	museumcongres,	het	hosten	
van	 het	 prijzengala	 van	 het	 Vlaams	 Theaterfestival,	 speechen	 op	
Lowlands	en	een	werksessie	met	een	groep	 internationale	creators	
van	het	ECF	Tandem	programma.	


