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inleiding 

Dit is het plan voor het Concours om de Wim Sonneveldprijs 2016, de hoofdactiviteit van het 29e Amsterdams 
Kleinkunst Festival. Het Amsterdams Kleinkunst Festival is uniek binnen het theater, omdat nergens zo 
breed aandacht wordt besteed aan de Nederlandse kleinkunst. Het Concours om de Wim Sonneveldprijs 
draagt specifiek bij aan onze missie om talentvolle nieuwe makers te begeleiden in hun vakmatige 
ontwikkeling. Het concours biedt een unieke plek waar kleinkunstenaars de volgende stappen kunnen zetten 
op artistiek en zakelijk vlak. Een zorgvuldige voorselectie, een uitgebreide tournee en een coachingstraject op 
maat leiden tot het hoogtepunt in de festivalweek in april waar de kandidaten strijden om de Wim 
Sonneveldprijs. De drie finalisten maken in het najaar een landelijke vervolgtournee langs de middelgrote 
theaters. We bieden met plezier ons podium, netwerk, expertise en dragen zo bij aan de professionalisering 
van nieuwe kleinkunstenaars. Naast het concours bestaat het festival uit onder meer een Hommage aan 
Herman Finkers en de uitreiking van de Annie M.G. Schmidtprijs voor het beste theaterlied. 

Het festival, en zeker het concours, is tevens een ontmoetingsplek voor vakgenoten. Programmeurs en 
impresario’s komen kijken naar jong talent, artiesten die benieuwd zijn naar nieuwe collega’s zitten regelmatig 
in de zaal. 

Het concours verloopt volgens een herkenbare en succesvolle formule. Centraal daarbij staat een traject van 
secure selectie en intensieve begeleiding. Er wordt gestart met drie voorrondes (de zgn. 10, 20 en 30 
minuten audities), waar een zorgvuldige selectie plaatsvindt door verschillende commissies bestaande uit 
vakgenoten. Uiteindelijk krijgen jaarlijks zes kandidaten de kans door middel van een try-out tournee langs 
een dertigtal kleine theaters verder te schaven aan hun programma, en hun eigenheid als maker te 
ontwikkelen. Iedereen wordt daarbij gecoacht door een gerenommeerde kleinkunstenaar. Deze coaching is 
altijd maatwerk. Jonge makers hebben behoefte aan maatwerk, omdat de ontwikkeling voor iedereen anders 
is. Iedereen heeft wel een vorm van mentorschap nodig, aldus een groep jonge makers (in een brief aan 
Bussemaker, 23-4-‘14). Door deze intensieve begeleiding en de focus op ontwikkeling onderscheidt het 
Concours om de Wim Sonneveldprijs zich. Bovendien draagt deze begeleiding sterk bij aan de kwaliteit van 
de voorstellingen van de deelnemers. De drie finalisten krijgen aan de start van het volgende theaterseizoen 
tijdens de Finalistentournee de kans om nog eens circa vijf-en-twintig keer te spelen in middelgrote theaters 
van Franeker tot Vlissingen. De Finalistentournee heeft als doel de drie uitverkozen talenten de mogelijkheid 
te geven om zich artistiek verder te ontwikkelen, zakelijk te organiseren (belastingen, auteursrechten, 
administratie, KvK etc.) en hun eigen publiek op te bouwen. Deze tournee wordt georganiseerd in 
samenwerking met het impresariaat van Robert-Jan Grünfeld. 

Wij zien 2016 als voorbereiding op de nieuwe beleidsperiode 2017-2020. In 2014/15 zijn wij gestart met het 
onderzoek naar en reflectie op de huidige vorm van het festival, en de gewenste vorm in de toekomst. Onze 
eigen visie wordt elke dag verder verrijkt door ideeën van bezoekers, theaterdirecteuren, makers en andere 
stakeholders. In het seizoen 2015/16 zullen wij geen grootscheepse wijzigingen doorvoeren in het bewezen 
succesvolle format van het concours en deze tijd gebruiken om nieuwe vormen, samenwerkingen en 
producties voor de toekomst voor te bereiden. 

Dat we niet alleen reflecteren maar ook direct nieuwe vormen uitproberen is bijvoorbeeld te zien in de 
oprichting van De Makers Academie, een samenwerking met het Fringe Festival Amsterdam en het ITS 
festival. Via workshops richten wij ons hiermee nog explicieter dan voorheen op de zakelijke aspecten van het 
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vak: produceren, financieren en marketing van podiumkunst. Zie voor meer informatie: 
www.demakersacademie.nl.  

Na jarenlange structurele steun van de rijksoverheid voor het festival via Cultuurnota en Fonds 
Podiumkunsten is het concours in 2013/14 ondergebracht in de eenjarige productieregeling. Ook in 2014/15 
en naar wij hopen in 2015/16 steunt het Fonds Podiumkunsten het concours en daarmee de ontwikkeling van 
talentvolle kleinkunstenaars. Die vervolgens over het algemeen zonder subsidie hun vak zullen uitoefenen. 
De samenwerking tussen het Fonds Podiumkunsten en het festival is bijzonder, aangezien zowel het genre 
zelf als de ontwikkeling van de kleinkunst op nationaal niveau verder nergens wordt ondersteund. 

Juist in de huidige tijd, waarbij het aantal speelplekken voor nieuwe talentvolle makers onder druk staat en er 
nauwelijks ruimte is voor talentontwikkeling, is het concours van wezenlijk belang. De uitgangspunten 
waarmee beginnende kleinkunstenaars de markt betreden zijn wezenlijk anders dan nog niet zo lang geleden. 
Het label cabaret is geen garantie meer voor een volle zaal, en de makers realiseren zich dat ze 
ondernemend moeten zijn. Hoewel we in Amsterdam geworteld zijn spelen wij driekwart van onze 
voorstellingen buiten Amsterdam. De makers die wij afleveren zijn klaar om de volgende stap te zetten naar 
een professionele carrière.  

Inhoudelijke ontwikkeling staat bij ons voorop, door te investeren in intensieve coaching en het nemen van 
kleine stappen. Dit betaalt zich later terug in makers die binnen het genre actief blijven en geen eendagsvlieg 
blijken. Kleinkunstenaars zijn cultureel ondernemers pur sang, en redden het veelal in de rest van hun 
carrière zonder subsidie. Er is dan wél een aanloop nodig, met vlieguren en artistieke en zakelijke begeleiding 
om dit mogelijk te maken. 

Het concours is een langdurig ontwikkeltraject voor aanstormende kleinkunstenaars met als verbindend 
element de strijd om de Wim Sonneveldprijs. Na drie intensieve voorrondes krijgen zes kandidaten een try-out 
tournee langs circa dertig theaters aangeboden. Daarbij worden zij gecoacht door gerenommeerde 
vakgenoten in een meester-gezelverhouding. Hierdoor is het publiek verzekerd van afwisselende en 
kwalitatieve voorstellingen. De drie finalisten maken in het najaar nogmaals een tournee langs circa vijf-en-
twintig theaters. Daarbij blijft er aandacht (en budget) voor artistieke en zakelijke ontwikkeling. Door de 
beproefde formule heeft het concours de afgelopen decennia een belangrijke bijdrage geleverd aan de 
instroom en doorstroom binnen de kleinkunst en daarmee aan de podiumkunst als geheel. Veel 
kleinkunstenaars zijn begonnen bij het concours en hebben door het traject de eigen professionele praktijk 
verder weten te ontwikkelen. 

Het Concours om de Wim Sonneveldprijs bereikt zijn climax tijdens de jaarlijkse festivalweek in april, in 
Amsterdam. Tijdens het festival worden de halve finales en finale gespeeld in Theater Bellevue en het 
DeLaMar Theater. Tijdens het festival is naast het concours ruimte voor het bekronen van hoge kwaliteit en 
het eren van het verleden binnen de kleinkunst, door muziektheatervoorstellingen, hommages en de uitreiking 
van de Annie M.G. Schmidtprijs. Directeur Evert de Vries is artistiek verantwoordelijk voor alle activiteiten. 

In dit plan beschrijven wij onze missie en doelstellingen. Vervolgens gaan wij nader in op onze ambities voor 
het Concours om de Wim Sonneveldprijs 2016.  

 
Namens het Amsterdams Kleinkunst Festival, 
 
 
Evert de Vries   Marc Pil 
artistiek directeur  zakelijk directeur 
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het amsterdams kleinkunst festival 

Hierna geven wij een beschrijving van de missie en doelen van het festival. Vervolgens kijken we naar het 
Concours om de Wim Sonneveldprijs als kernactiviteit en de noodzaak en meerwaarde hiervan. Ten slotte 
beschrijven wij de leden van jury en selectiecommissies en de beoogde deelnemers. 

[missie] 

Het Amsterdams Kleinkunst Festival werkt vanuit betrokkenheid aan een gezond en dynamisch klimaat voor 
Nederlandse kleinkunst(enaars). Wij doen dat door de toekomst te stimuleren, kwaliteit te bekronen en het 
verleden te eren. Wij begeleiden talentvolle nieuwe makers in hun vakmatige ontwikkeling. Wij stellen 
kwaliteit centraal en plaatsen gevestigde kleinkunstenaars van hoge kwaliteit in het middelpunt van de 
belangstelling. Met de ogen richting toekomst zijn wij ons voortdurend bewust van de traditie en roemruchte 
geschiedenis van deze typisch Nederlandse theatervorm. En dit alles om het publiek te boeien en te binden 
voor het genre, en de nieuwe talenten onder de aandacht te brengen. 

[hoofddoelstellingen] 

Wij geven invulling aan deze missie door de volgende doelen te stellen. 

1. aandacht voor de artistieke en zakelijke ontwikkeling van nieuwe talentvolle kleinkunstenaars 

2. bijdragen aan het boeien en binden van een groter publiek voor deze nieuwe makers naast 
datgene wat makers, theaters of impresariaten al doen  

3. meer aandacht vanuit het publiek en vak voor kleinkunstenaars van hoge kwaliteit  

4. meer kennis van historisch repertoire en de Nederlandse kleinkunsttraditie bij nieuwe makers 
en het publiek 

[concours als kernactiviteit] 

De belangrijkste pijler binnen het festival is het Concours om de Wim Sonneveldprijs, een springplank (in 
wedstrijdvorm) richting een groter publiek en mogelijk een professionele theatercarrière. Hierdoor leveren wij 
via de nieuwe aanwas ook een bijdrage aan het laten ontstaan van nieuw repertoire. Als oudste onderdeel 
binnen het festival heeft het concours de afgelopen acht-en-twintig jaar een stevige reputatie opgebouwd. Het 
concours bestaat een secuur selectietraject, een uitgebreide try-out tournee met coaching op maat voor zes 
deelnemers, halve finales, een finale en een vervolgtournee met de drie finalisten. 

Het Amsterdams Kleinkunst Festival is door dit concours uitgegroeid tot het belangrijkste podium voor 
kleinkunsttalent, waar aandacht en professionaliteit leiden tot uitstekende kwaliteit. Wij bieden jaarlijks aan 
een selectie van nieuwe talentvolle makers een podium, een netwerk en toegang tot specifieke expertise. En 
geven het publiek de kans om kennis te maken met de nieuwste ontwikkelingen binnen het genre. Het festival 
stelt daarbij hoge kwaliteitseisen en werkt voortdurend aan de professionalisering van de kandidaten. Onze 
belangrijkste activiteit is het inhoudelijk en zakelijk begeleiden van talentvolle makers. Dat doen wij door 
intensieve coaching, het bieden van een podium, het genereren van publiek, het uitreiken van prijzen, het 
generen van publiciteit, adviseren over zakelijke aspecten van het vak, en het confronteren van nieuwe 
makers met de traditie waarin zij staan.  
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Het concours is de enige kweekvijver voor aanstormend kleinkunsttalent. Het concours stond aan de wieg van 
de carrières van eigenzinnige kleinkunstenaars als Thomas Acda, Rooyackers, Kamps & Kamps, Stef Bos, 
Maarten van Roozendaal, De Vliegende Panters, Mike Boddé & Thomas van Luyn, Droog Brood en Claudia 
de Breij, maar ook Speelman&Speelman, Niet Schieten, en meer recent Yora Rienstra, Louise Korthals, Peter 
van Rooijen, het duo Yentl en De Boer en Flip Noorman. 

Het draagvlak in de sector en samenleving voor onze werkmethode is aanwezig, de reputatie van de Wim 
Sonneveldprijs is onder meer terug te zien in de hoeveelheid publiciteit die de prijs zowel landelijk als in de 
kleinkunstwereld genereert. Zo haalde de afgelopen finale het NOS Journaal, werden er reportages gemaakt 
door NRC en VARA Humor TV, en verschenen er recensies in Volkskrant, Parool, NRC en Telegraaf. 

Het Concours om de Wim Sonneveldprijs onderscheidt zich van andere concoursen en festivals als het Leids 
Cabaret Festival of het Rotterdamse Cameretten. Deze festivals focussen zich puur op cabaret. En kleinkunst 
is méér dan dat. Er is ruimte voor muziek en muziektheater, theatrale vormen die verder gaan dan stand-up 
comedy, en plaats voor verbeelding en een visie op de wereld om ons heen. Hierdoor staat het concours 
open voor een breed palet aan deelnemers die op een ander podium of festival niet tot hun recht waren 
gekomen. Denk o.a. aan theatermakers als Eric Koller (mime), Maarten van Roozendaal (liedkunst), 
Hermitage (muzikale kleinkunst), Jan van Maanen (retro-cabaret), Yora Rienstra (toneelmatig cabaret) of Flip 
Noorman (veelzijdig muzikaal). Daarnaast onderscheidt de aanpak binnen het Sonneveldconcours zich door 
de hoge mate van (individuele) begeleiding tijdens het uitgebreide coachingstraject en de lange try-out 
tournee vóór de halve finales. Door het grote aantal vlieguren dat de nieuwe makers kunnen maken levert het 
concours de beste mogelijkheden voor ontwikkeling van het eigen vakmanschap. 

Een cruciaal element van het concours is de selectieprocedure. 

Het concours staat open voor iedereen. Er worden geen leeftijdsgrenzen gesteld, noch eisen aan 
vooropleiding of ervaring. Wij promoten de mogelijkheid tot deelname breed via sociale media en pers, en 
richten ons daarnaast specifiek op de theateropleidingen in Nederland (hogescholen voor de kunst, 
conservatoria, toneelacademies, ROC ‘s, particuliere opleidingen etc.). Jaarlijks melden zich circa vijftig tot 
tachtig kandidaten. Zoals eerder is gezegd, kleinkunst is een breed genre waarin verschillende disciplines 
samenkomen. Dat vraagt om een brede samenstelling van de commissies die uit de kandidaten selecties 
moeten maken. Omdat wij de nadruk leggen op ontwikkeling kiezen wij voor een uitgebreid selectietraject 
waarin een kandidaat steeds meer van zichzelf kan laten zien, met ruime tijd tussen de verschillende rondes 
zodat de geselecteerde kandidaten de mogelijkheid krijgen om met de feedback van de commissie aan het 

werk te gaan. Om te kunnen beoordelen of een kandidaat zich 
daadwerkelijk wil en kan ontwikkelen zijn er telkens een of twee 
commissieleden die ‘doorschuiven’ naar de volgende ronde.  

Tijdens een korte presentatie van tien minuten voor publiek bepaalt een 
selectiecommissie of er voldoende ontwikkelbaar talent aanwezig is bij 
een kandidaat. Een maand later mag de kandidaat zichzelf twintig 
minuten presenteren, wederom voor publiek. Ook hier beoordeelt een 
(deels nieuwe) commissie het talent en het gepresenteerde materiaal. In 
de derde ronde mogen negen kandidaten een klein half uur spelen voor 
publiek tijdens een minifestival op Texel. De laatste selectiecommissie 

kiest vervolgens zes “halve finalisten”. Zij krijgen een try-out tournee aangeboden, waarbij ze zich tijdens een 
periode van twee tot drie maanden samen met een eigen coach kunnen voorbereiden op de halve finale. De 
artistiek directeur volgt de ontwikkeling van de kandidaten nauwlettend. Door de vele try-out mogelijkheden en 
de begeleiding van de coach wordt gewerkt aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van de kandidaten. De try-out 
voorstellingen bestaan telkens uit een wisselende samenstelling van drie kandidaten per avond. Hierdoor 

De optredens in de voorafgaande 
tour waren van onschatbare 
waarde. En de kritiek van de 
vakkundige jury van het festival is 
nog steeds een referentiekader bij 
elk programma dat ik maak. Ik heb 
ongelofelijk veel geleerd in die 
tijd.  
– Mike Boddé (finalist 1992) 
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krijgt het publiek een afwisselende en verrassende kennismaking met de nieuwe makers voorgeschoteld. De 
coaches én artistiek directeur reizen regelmatig mee met de kandidaten om ook de kwaliteit van de 
programma’s te bewaken.  

De halve finales vinden plaats tijdens de festivalperiode in april. Hier kiest een jury drie finalisten, die elk hun 
programma tijdens de finale nog eenmaal mogen spelen. Dezelfde jury wijst na deze finale de winnaar van de 
Wim Sonneveldprijs aan. Nu krijgt ook het publiek een stem, en wordt de publieksprijs uitgereikt.  

In de afgelopen jaren hebben wij regelmatig gesprekken gevoerd met kleinkunst kenners, juryleden en 
theaterdirecties over de samenstelling van de commissies en jury's. Uitkomst hiervan is dat de volgende 
expertises vertegenwoordigd moeten zijn binnen de diverse gremia: tekstschrijven, 
componeren/musiceren, uitvoeren/acteren. De jury's en commissies worden dan ook samengesteld uit 
schrijvers, uitvoerend kleinkunstenaars (jong en oud), componisten/muzikanten, aangevuld met “veelkijkers” 
zoals programmeurs of journalisten.  

Om de artistieke lijn te waarborgen is de artistiek directeur betrokken bij de eerste en tweede selectieronde, 
en gaan er telkens een of twee commissieleden mee naar de volgende ronde, tot en met de jury van de finale. 
Op die manier kan tevens de ontwikkeling van een kandidaat worden beoordeeld.  

In de bijlage worden de cv’s van de leden van jury en selectiecommissies voor de komende editie gegeven. 
Het gaat om o.a. Ruud Buurman (journalist, juryvoorzitter), Ria Marks (actrice, jurylid), Frank Noorland 
(programmeur, selectiecommissie Texel), Anne van Rijn (theatermaakster, jurylid), Pieter van Empelen 
(tekstschrijver/componist, voorzitter selectiecommissie Texel) en Tom Dicke (pianist/arrangeur, 
selectiecommissie twintig minuten audities). 

Jaarlijks bepalen de selectiecommissies en de jury in samenspraak met de artistiek directeur eigen 
beoordelingscriteria. De commissies en jury worden door een roulatiesysteem jaarlijks deels vernieuwd. Op 
die manier worden nieuwe impulsen gegeven aan de wijze van beoordelen en wordt er tegelijkertijd een 
artistieke lijn gewaarborgd. Zowel na de laatste selectieronde op Texel als tijdens de finale in Amsterdam 
geven de voorzitters een publieke beschouwing op de staat van de kleinkunst en een toelichting op de 
gemaakte keuzes. Juryrapporten zijn beschikbaar voor kandidaten, publiek en pers.  

[keuzes door de commissies en jury in 2015] 

Onder voorzitterschap van Ruud Buurman let de huidige finalejury onder meer op de criteria 
onderscheidenheid, authenticiteit, muzikaliteit, inhoud, actualiteit, een blik naar buiten, en originaliteit. Een 
belangrijk punt bij alle beoordeling door het gehele concours is ontwikkelbaarheid. 

Uit de juryrapporten en notulen van commissievergaderingen keren daarnaast de volgende elementen 
regelmatig terug. 

Waar men voor ging: goede zangstem, sterke liedteksten, visueel spel, visie, grapdichtheid, taalvirtuositeit, 
gebruik van stilte, originaliteit, fysiek theater, lef, intelligentie, muzikaliteit, eigen geluid, afwisseling, relatie met 
publiek, zeggingskracht, goede samenwerking met muzikanten, rafeligheid, raffinement, scherpte, 
persoonlijkheid. 

Waar men op afknapte: matig acteerwerk, egocentrisme, beroerd pianospel, narcisme, geen enscenering, 
gebrek aan dynamiek, oppervlakkigheid, ouderwetse vormen, truttigheid, ongeloofwaardig, verkeerde 
vormgeving, ijdeltuiterij, gebrek aan ideeën, platitudes, gebrek aan diepgang, slechte zangstem, 
eenvormigheid. 
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Op dit moment is het concours zo ingericht dat iedereen kan meedoen, en de commissies op basis van het 
aangeboden materiaal de selectie maken. In de toekomst is het denkbaar dat al vóór de samenstelling van de 
commissies en jury’s er een reflectiemoment wordt ingebouwd om te onderzoeken in welke richting het genre 
zich beweegt en welke impuls(en) gewenst is (zijn). Dit wordt nader uitgewerkt in de plannen 2017-2020. 

artistieke visie en werkwijze 

Hierna geven wij onze visie op de Nederlandse kleinkunst als genre, en hoe wij naar talentontwikkeling kijken. 

[kleinkunst als genre] 

De term ‘kleinkunst’ vindt zijn oorsprong bij Jean-Louis Pissuisse, die als zangers/cabaretier als grondlegger 
van de kleinkunst wordt gezien. Hij werd beïnvloed door de Parijse cabarets en noemde zijn Nederlandse 
equivalent ‘intieme kleinkunst’. Maar wie denkt dat kleinkunst een stoffig genre is met baardige mannen 
achter een piano heeft het mis. De kleinkunst is hip en levend, en behoorlijk vernieuwd door jonge dames als 
Louise Korthals en Yentl en De Boer, nieuwkomers uit andere genres als Ali B, het gebruik van spectaculaire 
vormgeving in decors door bijvoorbeeld Claudia de Breij, invloed vanuit popmuziek door o.a. Alain Clark en 
steeds meer singer songwriters die zich met Nederlandse teksten bewegen richting het theaterpodium.  

Er is nogal wat cabaret ontstaan in de afgelopen decennia. Soms heel goed, soms niet meer dan 
middenmoot. Wij signaleren de afgelopen jaren nogal wat verplatting in het genre, mede door de invloed van 
het snelle succes via tv. Een cabaretier of cabaretgroep kan door middel van snelle grappen en improvisatie 
zorgen voor een prima uur amusement op tv. Echter, wanneer deze grollen worden door vertaald naar het 
theater loopt het vaak mis. Het maken van een theaterprogramma is een wezenlijk andere uitdaging dan het 
maken van een tv programma. Wel merken we dat het publiek, en ook theaters, sneller kiezen voor namen 
die bekend zijn geworden via tv. Overigens 
zijn daar ook positieve uitzonderingen op, 
zoals de column van Pieter Derks in De 
Wereld Draait Door of Van der Laan en Woe 
in De Kwis. Zij krijgen het (meestal) voor 
elkaar om geëngageerd materiaal te 
brengen via tv, en merken vervolgens het 
effect in zaalbezetting tijdens hun tournees.  

Ons festival en concours richt zich expliciet 
op kleinkunst, en gaan daarmee verder dan 
de snelle grap. Stand up comedy zal ook 
niet snel een plaats vinden binnen het 
concours. Wij investeren in het ontwikkelen 
van vakmanschap en nemen daar de tijd voor. Dit leidt tot theatrale vormen, en meer muzikaliteit. Juist 
daardoor dragen de makers in ons concours bij aan de ontwikkeling van de podiumkunsten.  

De Nederlandse taal – veelal literaire teksten al dan niet met muziek – vormt het startpunt. De maker geeft op 
literaire en muzikale wijze vorm aan zijn opinies. Wezenlijk voor deze theatervorm is dat hij zelfscheppend is. 
Natuurlijk kan een kleinkunstenaar ook materiaal (tekst/muziek) van iemand anders uitvoeren, maar de pure 
kleinkunstenaar is iemand met een bepaalde visie die op een kunstzinnige manier verwoord wordt en 
theatraal wordt vormgegeven, zodat het overdraagbaar en genietbaar is voor het publiek. Een succesvolle 

Zonder de winst van het concours hadden wij nooit een 
impresariaat gevonden dat het aan zou durven om ons door 
het hele land te gaan verkopen. Het was de eerste en 
daarmee belangrijkste stap. Het was een aanmoediging, een 
waardering en daarmee de grootste duw uit onze loopbaan. 
Zonder festival(winst) kom je er niet, en van alle grote 
festivals geeft het Amsterdams Kleinkunst Festival 
deelnemers de beste en meest eerlijke kans. Het is het enige 
festival waar je al vóór de finales op tournee gaat, waardoor 
elke deelnemer vlieguren maakt en er altijd een finale is met 
ingespeelde acts in plaats van toevalstreffers.  
- Van der Laan & Woe (winnaars 2005) 
 



concours om de wim sonneveldprijs 2016  

 

8 

kleinkunstenaar bezit authenticiteit, eigenheid, eigenzinnigheid, persoonlijkheid, visie, smaak, stijl, 
oorspronkelijkheid, passie, doorzettingsvermogen en heeft vooral iets te melden. De afgelopen jaren is er een 
verschuiving van inhoud naar amusement. Wij zijn van mening dat voor het beoefenen van kleinkunst 
vaardigheden en vakmanschap nodig zijn. Dat er gelachen moet worden, koste wat het kost, is een 
misverstand. Humor is een belangrijk en verbindend element, maar het is in onze visie evenzo belangrijk dat 
het inhoudelijk ergens over gaat, dat de lach in dienst staat van bijvoorbeeld een krankzinnige relativering. 
Dat wil niet zeggen dat een voorstelling ook “gewoon” theatraal goed of knap bedacht kan zijn. Maar wij 
zoeken daarbij wel een visie of intentie. Kleinkunst is in de loop der tijd uitgegroeid tot een typisch 
Nederlandse theatervorm, en is een zeer persoonlijke podiumkunst. Iedere kleinkunstenaar die professioneel 
bezig is, creëert daarbij ook werk voor anderen. Denk daarbij onder andere aan technici, schrijvers, 
componisten en managers die met de kleinkunstenaar samenwerken.  

We zien nieuwe talenten het genre binnenkomen, maar ook gerenommeerde makers uit andere disciplines. 
Jonge makers organiseren zich soms in een collectief, waar het Nieuwe Lied in Amsterdam een mooi 
voorbeeld van is. Dit collectief van solo opererende makers ontwikkelt zijn eigen herkenbare geluid voor een 
jong Amsterdams publiek. Vormgeving lijkt een steeds grotere rol te gaan spelen in het podiumbeeld en 
publiciteitsmateriaal. Solisten zijn nog steeds dominant, hoewel er ook ieder jaar weer 1 of 2 nieuwe duo’s 
worden gesignaleerd. Jonge makers worden door theaters en impresariaten steeds vaker gepresenteerd in 
double (of zelfs triple) bills, waardoor de maker een seizoen kan spelen en kan schrijven aan een 
avondvullend programma. Het theaterlied heeft het moeilijk. Er zijn daarom gelukkig steeds meer jonge 
makers die het lied een plek geven in het programma. Echter, door het wegvallen van belangrijke 
liedjesschrijvers en –vertolkers als Maarten van Rozendaal en Kees Torn is er een gat geslagen in wat er te 
horen is op het podium. Toch brengen jonge makers ook hier weer nieuwe impulsen. Oude nummers worden 
herwerkt en samenwerkingen worden op poten gezet, ook met gerenommeerde grootmeesters.  

Het genre is over het algemeen niet gesubsidieerd. Een kleinkunstenaar is een cultureel ondernemer pur 
sang. Het concours draagt bij aan de vernieuwing van het genre door de instroom van nieuwe talentvolle 
makers te ondersteunen. Juist deze (gesubsidieerde) aanloop is nodig om nieuwe makers duurzaam op 
eigen benen te laten staan. 

We constateren dat er in de sector op dit moment vooral veel kwantitatieve criteria worden gehanteerd door 
programmeurs en theaterdirecteuren. Met name theaters die geraakt zijn door de bezuinigingen spelen 
lievere op safe dan dat ze jong en onbekend talent op het podium vragen. Er wordt geprogrammeerd op basis 
van verwachte bezoekersaantallen en zo laag mogelijke garanties of uitkoopsommen. Dit werkt concurrentie 
op prijs in de hand: meer voorstellingen voor goedkopere tarieven. De kwalitatieve discussie wordt binnen het 
genre nauwelijks gevoerd. Er zijn ook weinig platforms waar dit gesprek kan plaatsvinden. 

Wij vinden dat de kleinkunst in elk geval alert moet zijn op actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Wij 
gaan daarover graag het gesprek aan met nieuwe makers. Ook tonen wij graag de traditie van het genre, 
want kennis van je eigen verleden helpt je bij het ontwikkelen van een eigen stijl en toekomst. Wij bieden als 
festival, met het concours, een platform om deze discussie(s) te voeren. De komende beleidsperiode zullen 
wij onze bijdrage aan het debat vergroten om zo mee te werken aan de verdere emancipering van het genre. 
Door het (mede-)organiseren van een podium voor makers, regisseurs, programmeurs, theaterdirecteuren, 
festivalorganisaties, producenten en impresariaten. 
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[ontwikkeling van nieuw talent] 

Wij richten ons op het maken van vlieguren zodat een maker de tijd krijgt om – onder begeleiding – een eigen 
stijl te ontwikkelen en langzaam een eigen publiek te winnen. Talentontwikkeling vraagt om een lange adem. 
Wij zetten onze financiële middelen om in begeleiding, voorstellingen en een publiek. 

Kleinkunstenaar worden is een wezenlijk andere ontwikkeling dan uitvoerend artiest worden, zoals  
bijvoorbeeld acteur. Het Amsterdams Kleinkunst Festival kenmerkt zich door een passie en liefde voor de 
kleinkunstenaar. Wij willen er voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen kennis maken met het genre. Met 
name jongeren (en jonge theatermakers!) missen nogal eens culturele bagage en historisch besef. Wij zijn 
van mening dat voor het maken van relevante en actuele voorstellingen makers (en publiek) een minimaal 
besef nodig hebben van de traditie waarin zij staan. Daarvoor zijn voorbeelden nodig die de makers (en het 
publiek) weten aan te raken en passioneren. Dat leidt tot reflectie, en houdt het immateriële erfgoed levend. 
Een talent ontwikkelt zich in een aantal stappen. Allereerst moet iemand kennismaken met een discipline. 
Binnen de kleinkunst gebeurt dat kennismaken op grote schaal onder jongeren. Zij kijken filmpjes van 
cabaretiers via internet, imiteren ze onderling of op niet professionele podia (o.a. school) en kopen DVD's van 
voorstellingen. De volgende stap om een aanwezig talent te ontwikkelen kan gestimuleerd worden door 
wedstrijden (al dan niet in schoolverband of via een landelijke wedstrijd als Kunstbende) of voor opleidingen 
via werving door kunstvakonderwijs. Vervolgens kan iemand gaan werken aan de bekwaming van het eigen 
talent. Het concours is binnen de keten van talentontwikkeling een schakel van ontwikkelen naar bekwamen. 
De kandidaten kunnen al wat, hebben soms een opleiding achter de rug, en staan op het punt hun 
professionele carrière een stap verder te brengen. Om er achter te komen of het vak bij ze past, en als brug 
naar een carrière op het podium. Wij zetten ons in voor ontwikkeling en bekwaming door zowel het bieden 
van de mogelijkheid om vlieguren te maken als het bieden van professionele artistieke en zakelijke coaching. 
Een vak leer je, net als autorijden, door het heel veel te doen. Vlieguren maken, van je fouten leren en weer 
doorgaan. Daarnaast moeten jonge talentvolle theatermakers een eigen stijl ontwikkelen. Een frisse blik 
houden, en luisteren naar de eigen ideeën. Wij bieden daarnaast aan de nieuwe makers een groot en 
gedifferentieerd publiek. De aanmelding voor het traject staat voor iedereen open. Het festival stelt 
commissies en jury’s van professionals samen die bepalen of iemand voldoende potentie en kwaliteit bezit om 
zich verder te ontwikkelen. Wij realiseren ons dat het concours zo sterk is als de poule van kandidaten die 
zich voor een editie aandient. Wij hebben als doel voor ogen het best mogelijke talent jaarlijks boven te laten 
drijven door het bieden van begeleiding op maat.  

Het coachingstraject voor de kandidaten start direct na selectie voor de halve finale en bestaat uit de 
volgende stappen. Allereerst wordt een gesprek gevoerd tussen de kandidaat en de artistiek directeur. Daarin 
wordt feedback gegeven vanuit organisatie en de selectiecommissies naar aanleiding van de prestaties van 
de kandidaat in de selectierondes. Dan worden ook adviezen gegeven met betrekking tot 
ontwikkelmogelijkheden voor de kandidaat. Uiteraard krijgt de kandidaat de mogelijkheid om eigen wensen, 
verlangens en ambities te bespreken. Dit leidt uiteindelijk tot een shortlist van potentiële coaches waar zowel 
de organisatie als de kandidaat mee instemmen. Deze coaches worden benaderd door de organisatie. 
Vervolgens vindt er een kennismakingsgesprek plaats tussen coach en kandidaat. Daarbij is de ‘klik’ tussen 
beiden van groot belang. Wanneer zowel coach als kandidaat besluiten tot samenwerking handelt de 
organisatie een en ander zakelijk af. Er worden afspraken gemaakt over de inzet van de coach, de wijze van 
monitoring en terugkoppeling richting organisatie, en uiteraard financiële randvoorwaarden vastgelegd. De 
minimale eisen die wij stellen aan coaches is het bezoeken van twee try-outvoorstellingen en vijf 
begeleidingsmomenten. Deze begeleiding wordt door kandidaat en coach vormgegeven in bijvoorbeeld een 
gesprek, een analyse van een opname van een optreden of een repetitie of training in een studio. Soms 
worden ook (eenmalig) experts ingehuurd op het gebied van bijvoorbeeld stemgebruik, logopedie, 
tekstschrijven of compositie. Wanneer een kandidaat na de halve finales de status van finalist bereikt wordt in 
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de zomer dezelfde cyclus doorlopen om het coachingstraject tijdens de Finalistentournee vorm te geven. 
Tijdens het traject hebben zowel de coach als de kandidaat regelmatig contact met de artistiek directeur om 
de voortgang te bespreken.  

voorbeeld coachingstraject elke vierveijzer (finaliste 2015) 
Elke Vierveijzer studeerde af aan de Koningstheater Academie in Den Bosch. Zij heeft jarenlang geworsteld 
met de vorm van haar voorstellingen. Haar afstudeervoorstelling bestond uit louter liedjes. Elke bleef de drang 
voelen om pratend contact te hebben met de zaal. Samen met haar coach Minou Bosua heeft Elke tijdens de 
try-out tournee onderzoek gedaan naar haar mogelijkheden om hier vorm aan te geven. Door middel van 
video analyse van try-outs, besprekingen, repetities en gesprekken hebben Elke en haar coach hier 3 
maanden aan gewerkt. Resultaat is dat Elke verder werkt aan een voorstelling waarbij liedjes en gesproken 
tekst beter in balans komen. Dat er antwoorden zijn gekomen op de vragen van Elke voelen voor haar als 
opluchting en waardevol, waarbij de steun van Minou zeer wordt gewaardeerd. Zij heeft er voor gezorgd dat 
Elke bij haar intuïtie bleef en zich niet liet leiden door verwachtingen van anderen. 

De wijze waarop de coaching wordt vormgegeven kan worden aangeduid als een meester-gezel verhouding. 
Wij geloven dat je veel kunt leren van gerenommeerde makers die het klappen van de zweep kennen. De 
kandidaten gaan, afhankelijk van de eigen ontwikkelvraag, aan de slag met professionele theatermakers, 
regisseurs, uitvoerders, componisten of tekstschrijvers. Zij kunnen je vertellen en laten voelen waarom een 
scène wel of niet werkt, hoe de theatraliteit van een lied kan worden vergroot, waar de stoplappen in een lied 
zitten of hoe de timing van een grap kan worden verbeterd. Je leert door waar te nemen, te discussiëren, 
experimenten uit te voeren. Maar dan wel in een veilige omgeving waarin je ook fouten mag maken en er 
iemand is die samen met jou kan onderzoeken waarom iets mislukte. Maar er zijn verschillende manieren om 
een vak te leren, en niet iedere jonge theatermaker is gebaat bij een meester-gezel relatie. Coaching kan 
daarom ook bestaan uit gelijkwaardig sparren, perspectieven uitwisselen om tot gezamenlijke betekenis te 
komen of juist in het diepe te springen en je inspiratie volgen. Wij vinden het van groot belang van te voren te 
onderzoeken wat de verwachtingen zijn ten opzichte van het leer- en ontwikkeltraject waarmee een talent zich 
het vak eigen wil maken en samen te kiezen voor een passende vorm. Er wordt gezocht naar het terrein 
waarop ontwikkeling gewenst is (tekstschrijven, acteren, muziek). Het festival adviseert, maar zal altijd de 
uiteindelijke keuze van een kandidaat zoveel mogelijk faciliteren. Wij zetten graag ons zeer uitgebreide 
netwerk in om een samenwerking mogelijk te maken.  Ons uitgangspunt is dat de kandidaat baas is over zijn 
of haar eigen coachingstraject. 

Investeren in ontwikkelen en bekwamen heeft in onze optiek vooral zin wanneer er een afgebakend tijdspad 
aan wordt gekoppeld. Het beschikbaar stellen van kennis, expertise en netwerk zal bij een te korte periode 
niets of te weinig opleveren. En bij een lange periode juist weer afhankelijk maken. Doel is om een volgende 
stap te faciliteren van talenten in persoonlijke en artistieke ontwikkeling tot zelfstandig cultureel 
ondernemers. Het concours vraagt dan ook om een gezonde portie ambitie en een grote investering in 
termen van tijd en inzet van de kandidaten. 

En daar hoort follow up bij na afsluiting van het traject. De organisatie volgt de deelnemers in de volgende 
fase van ontwikkeling, na het festival, en beschrijft successen en falen, zodat het traject voortdurend kan 
worden verbeterd.  

Omdat de deelnemers voor de editie in 2016 nog niet bekend zijn is het onmogelijk om te melden wie de 
coaching deze editie zullen uitvoeren. In de bijlage geven wij een overzicht van de coaches waarmee wij de 
afgelopen jaren hebben samengewerkt. Dit zijn onder meer George Groot (tekstschrijver, Don Quishocking), 
de eerder genoemde Minou Bosua (Bloeiende Maagden), Jessica Borst (regisseur van o.a. Sara Kroos, 
Brigitte Kaandorp en Dolf Jansen), Rutger de Bekker (componist, De Vliegende Panters), Martin van 
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Waardenberg (acteur, cabaretier), Viggo Waas en Peter Heerschop (van de formatie Niet Uit Het Raam) en 
Dick van Toorn (acteur/regisseur). 

Het concours moet als start worden gezien van de verdere bekwaming. Elke kunstenaar heeft tijd nodig om 
een eigen signatuur te ontwikkelen. Het festival had de ambitie om de periode van begeleiding langer te laten 
duren. Daarom zijn wij vorige beleidsperiode gestart met een tournee met de drie finalisten aan de start van 
het volgende seizoen. Met steun van het VSBfonds is er budget gecreëerd om het traject van coaching voort 
te kunnen zetten en tevens extra te kunnen investeren in PR en marketing. Deze extra investering heeft zijn 
vruchten afgeworpen. Wij hebben de ambitie om dit ook in de toekomst deze extra investering te blijven 
plegen. Want ook na de wedstrijd is het van belang te blijven spelen en zo te blijven reflecteren op het eigen 
materiaal en presteren. Maar ook het opbouwen van een eigen publiek is van groot belang voor de duurzame 
ontwikkeling van de finalisten. Daarbij is ondersteuning vanuit ons marketingapparaat noodzakelijk. Ook de 
verdere zakelijke ontwikkeling wordt ondersteund, richting het verkrijgen van een plek bij een impresariaat of 
management, waarbij onafhankelijk advies en begeleiding meestal gewenst zijn. 

Wij geloven dat wij jaarlijks drie startbekwame kleinkunstenaars afleveren die in een veilige omgeving hebben 
kunnen werken aan de eigen ontwikkeling. Vervolgens bepaalt de competitie binnen het concours wie “het 
beste” is. En er is “altijd een beste”, zo zei Annie M.G. Schmidt al een keer. Maar uiteindelijk is het de markt 
bestaande uit programmeurs, impresariaten en uiteraard het publiek wie er uiteindelijk een langlopende 

professionele 
carrière op de 
planken is 
gegund.  

Overigens 
bereiken wij ook 
ons doel als een 
kandidaat 
erachter komt 
dat hij beter op 
zijn plek is als 
schrijver van 
liedjes of 
grappen voor 
anderen, of als 
componist of 

muzikaal begeleider. De kleinkunst is immers zeker ook gebaat bij goede creatieve vakmensen achter de 
schermen. En is een belangrijke functie van het concours het uitselecteren van mensen die geen plek zullen 
vinden in het vak. Uiteindelijk staat de ontwikkeling van het genre voorop. Doordat het Amsterdams 
Kleinkunst Festival meer onderdelen kent, waar hoge kwaliteit en het verleden centraal staan, plaatsen wij het 
concours in een context waarin de theatermakers van de toekomst automatisch kennismaken met de traditie 
waarin zij een plek zullen krijgen. Denk aan de uitreiking van de Annie M.G. Schmidtprijs, en de diverse 
muziektheaterprogramma's en hommages die het festival organiseert. 

[de theateropleidingen] 

Wanneer je spreekt over talentontwikkeling dan kunnen we uiteraard de opleidingen niet vergeten. De 
belangrijkste kleinkunstopleidingen zijn de Kleinkunstacademie (AHK), de Koningstheateracademie (Den 
Bosch), de Paul van Vliet Academie en Selma Susanna. Verder zien we ook alumni van conservatoria en  
rockacademies in de kleinkunst. En uiteraard een relatief groot deel “anders” opgeleiden, denk aan studies 

Voor mij was het Concours om de Wim Sonneveldprijs het begin. Het begin van wat 
inmiddels het grootste deel van mijn werk en inkomen vormt: het maken en spelen van 
solovoorstellingen. Voordat ik meedeed huurde ik wel eens een theaterzaal af en die 
kreeg ik één keer per jaar vol met vrienden en familie. Erna kon ik met mijn eigen 
theatervoorstelling het land door en bouwen aan een carrière als kleinkunstenaar. 
Duidelijker kan ik het niet zeggen. 
Het Amsterdams Kleinkunst Festival is bijzonder omdat het ze daar echt te doen is om 
het theatervak. De tournee is geïntegreerd in het traject. Dat geeft de deelnemers de 
kans om hun programma te ontwikkelen in aanloop naar de halve finale. De coaching 
speelt daarbij een cruciale rol: iemand uit het vak die je bijstaat in alle onzekerheden 
die bij het maken en spelen van eigen materiaal komen kijken. Je wordt niet aan je lot 
overgelaten. Ook na het festival blijft er contact. Oud-deelnemers worden gevraagd om 
te presenteren, je wordt uitgenodigd voor de finale en altijd is er een warme interesse 
en waar dat kan, een helpende hand. 
- Thijs Maas (winnaar 2007) 
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Nederlands, filosofie, etc. Van de specifieke kleinkunst opleidingen hebben een flink aantal alumni voor hun 
vervolg stap gekozen voor het Amsterdams Kleinkunst Festival. Denk aan De Vliegende Panters (ATKA), 
Pieter Derks (Den Bosch), Droog Brood (ATKA), Louise Korthals (Den Bosch), Dames voor na Vieren (Den 
Bosch) en Thomas Acda (ATKA). Bij het zoeken van nieuwe deelnemers hebben we intensief contact met de 
opleidingen. Overigens is het niet altijd zo dat opleidingen deelname aan een festival stimuleren, omdat dit de 
aandacht van de studie kan afleiden. Verder bezoeken onze medewerkers regelmatig afstudeervoorstellingen 
of lezingen op de theaterscholen. Directeur Evert de Vries is rechtstreeks verbonden aan de Paul van Vliet 
Academie in Den Haag. Voor het werven van coaches en juryleden werken we dan ook weer regelmatig 
samen met docenten van de opleidingen. Denk aan ATKA docenten Rutger Laan, Wilko Sterke, Rutger de 
Bekker, George Groot, Niels van der Laan, Jeroen Woe, Paul de Munnik of Koningstheater docenten Minou 
Bosua of Tom Dicke. 

plaats in het veld 

Onze missie is geheel gericht op de ontwikkeling van de kleinkunst. Het concours draagt daaraan bij door de 
aanwas van nieuwe makers (en repertoire) te stimuleren. De nieuwe talenten redden het overigens na het 
concours veelal zonder subsidie. De makers die wij afleveren hebben een eigen signatuur, en zijn ware 
kleinkunstenaars. Dit is een breder theatergenre dan cabaret dat alom vertegenwoordigd is op de podia. Wij 
sturen op meer dan cabaret alleen. 

Tijdens de vorige beleidsperiode heeft Nederland kunnen zien welke meerwaarde het festival en het concours 
hebben voor de Nederlandse kleinkunst. Finalisten uit het recente verleden maakten grote doorbraken. Zo zijn 
finalisten uit 2005, Pieter Derks en het duo Van der Laan en Woe, wekelijks te zien op tv, respectievelijk bij 
De Wereld Draait Door en Paul de Leeuw. Van der Laan en Woe ontvingen in 2011 de Neerlands Hoop 
(VSCD). In 2012 won Richard Groenendijk (finalist 1998) de Poelifinario (VSCD cabaretprijs). Dorine Wiersma 
(finalist 2000) won in 2009 de Annie MG Schmidtprijs. Een flink aantal finalisten uit de afgelopen 
beleidsperiode maakt op dit moment tournees met hun eerste of soms al tweede avondvullende programma: 
Yora Rienstra, Marjolijn van Kooten, Louise Korthals, Hermitage, Matroeskja en Yentl en de Boer. Deze 
laatsten wonnen overigens in 2015 de Annie M.G. Schmidtprijs voor het beste theaterlied van afgelopen 
seizoen. 

Op dit moment is ruim de helft van de deelnemers van de afgelopen acht-en-twintig jaar nog steeds succesvol 
actief op het podium en/of op radio en televisie. Naar schatting spelen zij samen 1.000 theatervoorstellingen 
per seizoen, wat gelijk is aan 15% van het totale cabaret- en kleinkunstaanbod1. Ook zijn er oud-deelnemers 
actief geworden achter de schermen, als tekstschrijver (voor theater, radio en tv), regisseur of producent. We 
mogen stellen dat het festival een grote impact heeft op de aanwas, vakmatigheid en vernieuwing van het 
Nederlandse theateraanbod alsmede op de zichtbaarheid en ontwikkeling van nieuw talent, en de overgang 
van de opleidingen naar het professionele circuit. Ter illustratie, alleen in Amsterdam waren er in het seizoen 
2013/14 ruim honderd voorstellingen van oud-deelnemers te zien in Bellevue, de Meervaart, de Kleine 
Komedie en het DeLaMar. 

                                                        
1 Denk aan finalisten als Niet uit het Raam (Viggo Waas, Peter Heerschop en Joep van Deudekom) , Ron Boszhard, Kees Torn, 
Mike Boddé en Thomas van Luyn, Thomas Acda, Maarten van Roozendaal, Niet Schieten, De Vliegende Panters, Frank van Pamelen, 
Eric Koller, Johan Hoogeboom, Rooyackers, Kamps en Kamps, Claudia de Breij, Richard Groenendijk, Klaas van der Eerden, Droog 
Brood, Dorine Wiersma, Luider en Van Donselaar, Gino Sancti, Wouter Deprez, Dames voor na Vieren, Pieter Derks, Speelman en 
Speelman, Geen Familie, Jeroen Bouwhuis, Nina de la Croix, Thijs Maas, Roemer van der Steeg, Margriet Bolding, Yora Rienstra, Mattijs 
Verhallen, Marjolijn van Kooten, Jan van Maanen, Louise Korthals, Peter van Rooijen, Eva Crutzen, Hermitage, Yentl en de Boer. 



concours om de wim sonneveldprijs 2016  

 

13 

Naast de jaarlijkse festivalperiode in april is het festival het hele jaar zichtbaar buiten Amsterdam. Met name 
de try-out tournee met de halve finalisten en de Finalistentournee (in totaal circa zeventig voorstellingen per 
jaar) zorgen ervoor dat de naam van het Amsterdams Kleinkunst Festival ver buiten de stadsgrenzen 
bekend is. Ruim driekwart van de activiteiten speelt zich af buiten Amsterdam, in alle regio’s van stad tot dorp. 
Wij komen in de haarvaten van het land. 
 
De overige activiteiten (Annie M.G. Schmidtprijs, producties en hommages) dragen bij aan de context van de 
Nederlandse traditie waarbinnen de jonge makers worden opgeleid. Alle onderdelen mogen jaarlijks rekenen 
op veel publiciteit waardoor er landelijk ruim aandacht is voor het genre. 

Het Amsterdams Kleinkunst Festival is het enige festival in Nederland dat gericht aandacht besteed aan het 
genre in de volle breedte waarbij we een platform én netwerk bieden aan makers, uitvoerders en 
producenten. De combinatie van talentontwikkeling en het immateriële erfgoed is binnen de kleinkunst uniek 
en heeft een breed draagvlak binnen de sector. Door de nadruk op vakmatige ontwikkeling krijgen de 
kandidaten het ambacht verder onder de knie, zowel artistiek technisch als zakelijk. Het concours levert geen 
eendagsvliegen af. 

[andere festivals] 

Het kleinkunstconcours verhoudt zich tot twee andere grote cabaretfestivals: het Leids Cabaret Festival en 
Cameretten in Rotterdam. Het Leids is onderdeel van Bunker Theaterzaken (voorheen Harry Kies 
theaterproducties). Cameretten wordt ondersteund door de gemeente Rotterdam. De marktaandelen van de 
drie festivals zijn vergelijkbaar.  

De festivals beschouwen elkaar als goede collega en er vindt collegiaal overleg plaats. Ieder festival heeft een 
geheel eigen profiel en focus. Het belangrijkste inhoudelijke verschil is dat de andere festival voor het 
cabaret zijn, en het concours zich expliciet richt op het genre kleinkunst. Door de eigen profielen kan het dan 
ook gebeuren dat de ene nieuwe maker het niet redt bij het ene festival maar wel zijn plek vindt bij een ander. 
Het Amsterdams Kleinkunst Festival heeft bewust gekozen voor een langdurig traject (van bijna een jaar) en 
het investeren in individuele begeleiding van de artistieke en zakelijke ontwikkeling. De theatermarkt wordt 
steeds selectiever, zeker voor het minder populaire genre kleinkunst. Daarom is de professionele 
begeleiding die het concours biedt in deze fase van de ontwikkeling zo essentieel. De filter in de doorstroom 
vanuit de festivals naar de podia wordt grotendeels gevormd door de impresariaten. 

[amsterdam] 

Sinds 2011 is het festival weer helemaal terug op het Leidseplein. Hierdoor kunnen wij ons steeds beter als 
evenement profileren, met een geconcentreerde programmering in plaats en tijd. De stad moet even in het 
teken staan van de kleinkunst. 

Theater Bellevue sinds jaar en dag een belangrijke plek voor het festival en concours. Traditiegetrouw 
vinden hier de voorrondes plaats. Ook spelen de finalisten hier voor publiek tijdens de Finalistenweek. Verder 
wordt de muziektheatervoorstelling gemaakt in dit theater. En wordt in Bellevue jaarlijks de Annie M.G. 
Schmidtprijs uitgereikt. De programmering, sfeer en kleinschaligheid ondersteunen en versterken het profiel 
van het festival. 

Het DeLaMar Theater voelt als een favoriete oude jas die naar een buitengewoon bekwame kleermaker is 
geweest. De jas voelt weer helemaal als nieuw en toch vertrouwd. De sfeer, programmering, service en 
betrokkenheid zijn buitengewoon. Wel constateert het theater zelf dat het publiek nog wat moet wennen aan 
het profiel. Door de grootscheepse opening en langlopende producties lijkt het publiek vooral musical te 
verwachten. Het DeLaMar wil expliciet een breed theater zijn, met een lage drempel. Toneel, cabaret en 
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kleinkunst krijgen daarom een nog belangrijker nadruk in de programmering en communicatie. Al met al biedt 
dit de mogelijkheid om de combinatie tussen dit theater en ons festival krachtiger neer te zetten. De wens is 
dat het festival sterk wordt geassocieerd met het theater en vice versa. Het festival is uiteindelijk “de 
kraamkamer voor toekomstige bespelers van het theater”. De uitdaging is dit nieuwe verbond sterker aan het 
publiek te communiceren. Het theater leent zich daarnaast goed voor debatten, masterclasses, (openbare) 
repetities, radio/tv uitzendingen, workshops en lezingen. En voor vip-arrangementen met private diners en 
meet&greets voor het bedrijfsleven. 

productioneel plan concours 2016 

De organisatie van het concours wordt gevormd door Evert de Vries (artistiek directeur), Marc Pil (zakelijk 
directeur) en Marie Bootsma (productie/verkoop), en Imke van Herk (marketing en publiciteit). Daarnaast 
bieden wij jaarlijks ruimte voor 1 of 2 stageplekken op het gebied van productie en marketing. 

De cyclus van het concours bestaat uit maximaal veertien maanden. Voor de meeste kandidaten komt het 
avontuur na één avond tijdens de eerste ronde al ten einde. De drie finalisten zijn uiteindelijk ruim een jaar 
verbonden aan het festival.  

De verkoop van de auditierondes en try-out tournee doen wij zelf. Hierbij wordt ingezet circa dertig 
speelplekken in de kleinere zalen, waardoor iedere halve finalist vijftien keer kan try-outen. Telkens spelen er 
kandidaten per voorstelling en worden de voorstellingen aan elkaar gepraat door een professionele 
presentator. Deze voorstellingen, en de auditierondes en (halve) finale(s) zijn reeds geboekt. Dit najaar start 
de verkoop van de Finalistentournee voor de periode september-december 2016. Deze verkoop is in handen 
van Robert Jan Grünfeld. Ieder jaar wordt er een speellijst van circa vijf-en-twintig voorstellingen gerealiseerd, 
in de kleine tot middenzalen. In de bijlage wordt de speellijst van voorstellingen gegeven tot en met mei 2016, 
en bij wijze van voorbeeld de voorlopige speellijst van de Finalistentournee 2015.  

De werving van nieuwe kandidaten start na de zomer door middel van mailings, sociale media, kleinkunst 
gerelateerde websites en mond-op-mond reclame door oud deelnemers. Kandidaten kunnen zich via onze 
website aanmelden tot medio oktober.  

In samenwerking met Fringe en ITS wordt vorm gegeven aan De Makers Academie, en vindt er binnen het 
festival een workshop voor makers plaats. In 2015 was de workshop gericht op auteursrecht en 
verdienkansen. Deze workshop werd goed ontvangen door de deelnemers. 

[gerelateerde activiteiten] 

De Annie M.G. Schmidtprijs wordt in samenwerking met Buma Cultuur georganiseerd en ondersteund door 
de Erven van Annie M.G. Schmidt. De prijs wordt sinds 1992 jaarlijks uitgereikt aan de tekstschrijver, 
componist en uitvoerend kunstenaar van het mooiste theaterlied van het voorafgaande theaterseizoen. Het 
grote aantal inzendingen van professionele uitvoerende kunstenaars geeft aan dat de prijs zowel in het circuit 
als daarbuiten een stevige reputatie heeft verworven. De winnaar ontvangt een bronzen borstbeeld van Annie 
M.G. Schmidt evenals een geldprijs van € 3.500. Winnaars waren onder meer Bram Vermeulen, Theo Nijland, 
Muiswinkel & Van Vleuten, Freek de Jonge, Lenette van Dongen, Jenny Arean, Maarten van Roozendaal, 
Jeroen van Merkwijk, Brigitte Kaandorp, Gerard van Maasakkers en vele anderen. De prijs genereert veel 
landelijke publiciteit en plaatst daarmee het kleinkunstlied (en zijn makers) in het middelpunt van de 
belangstelling. Meest recente winnaar is het duo Yentl en de Boer voor hun lied “Ik heb een man gekend”. 
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Enkele jaren geleden hebben wij een nieuwe prijs in het leven geroepen: De Waardering. Deze prijs wordt 
elke twee jaar uitgereikt aan een persoon die achter de schermen een bijdrage van betekenis heeft geleverd 
aan het genre. De Waardering is o.a. uitgereikt aan Joost Nuissl (oud directeur Kleine Komedie), uitgever Vic 
van de Reijt en meest recent aan Henk van Gelder (NRC recensent). In 2015 is DeWaardering uitgereikt aan 
cabaretwebsite www.zwartekat.nl. 

Het Amsterdams Kleinkunst Festival produceert regelmatig een nieuwe muziektheaterproductie waarbij een 
historische onderwerp wordt vorm gegeven. Wij willen daarmee kleinkunstrepertoire uit het verleden 
ontsluiten, voorkomen dat kwalitatief hoogstaand repertoire in de vergetelheid raakt en de tijdloosheid en 
zeggingskracht ervan voelbaar maken. Voor deze producties wordt, in bijna alle gevallen, ook actueel 
repertoire geschreven. Vorige beleidsperiode maakten wij voorstellingen over tekstschrijver Dirk Witte 
(bekend van “Mensch durf te leven”), het Joodse duo Johnny en Jones (onder de titel “Meneer Dinges”), 
homoseksualiteit (onder de titel “Een Schitterende Jongen”) en de dames Snip en Snap (onder de titel “Ja, dat 
is revue”). De formule van produceren waarbij jonge talenten een plek krijgen binnen zo'n productie hebben 
wij afgelopen jaren versterkt door de voorstelling ook te laten maken door jonge makers. “Ja dat is revue” is 
hiervan een succesvol voorbeeld. Het script is geschreven door Femke Krist (winnaar MusicalMakersBeurs 
2009), en finalist van het concours uit 2012 Mattijs Verhallen was muzikaal leider. Deze voorstelling speelde 
in het seizoen 2012/2013 circa zestig keer in het land.  

In de jaarlijkse Hommage krijgt een persoon die van bijzondere betekenis is voor de kleinkunst de volle 
aandacht. Collega-artiesten die deze persoon waarderen en graag eer toekennen, voeren tijdens een 
exclusieve en eenmalige voorstelling repertoire van de laureaat uit. Afgelopen beleidsperiode maakten wij 
hommages aan Liesbeth List, Jenny Arean, Rob Chrispijn, Gerard Cox, Freek de Jonge en meest recent aan 
de 80 jarige Paul van Vliet. Deze werden bijzonder gewaardeerd door de Nederlandse kleinkunstwereld en 
trokken veel belangstelling van publiek en media. In 2016 zal de Hommage worden gegeven aan Herman 
Finkers. 

publiciteit en marketing 

De grote spreiding van het concours door het hele land vraagt om specifieke marketing voor verschillende 
groepen. Samen met de theaters die wij bespelen maken wij een specifiek plan. Hiervoor organiseren wij met 
enige regelmaat bijeenkomsten met de theaters die wij bespelen en de impresariaten die de Finalistentournee 
verkopen.  Als één van de vele bespelers binnen het aanbod proberen wij altijd onderscheidend te zijn. Wij 
zetten daarbij sterk in op lokale free publicity door een persbenadering gericht op lokale media uit ons 
netwerk in nauwe samenwerking met het theater. Daarbij zoeken wij bijvoorbeeld naar aanknopingspunten bij 
de kandidaten zelf; wanneer een kandidaat uit een specifieke regio komt spelen we daar extra op in.  

Onze eigen kanalen ondersteunen deze campagne. De website www.amsterdamskleinkunstfestival.nl geeft 
een overzicht van alle activiteiten van het festival, speeldata, achtergrondinformatie etc. De website wordt 
iedere week ververst. Onze facebookpagina (facebook.com/amsterdamskleinkunstfestival), Twitter 
(@kkfestival) en Instagram hebben dagelijkse updates met kleinkunstnieuws, achtergrondverhalen, 
actualiteiten. Facebook is in 2014 en 2015 gegroeid van 783 likes naar 1.371 likes, en staat daarmee (ruim) 
boven de pagina’s van het Leids Cabaret Festival en Camaretten. Wij activeren actief onze kandidaten om via 
onder onze kanalen zichzelf te promoten. Dit leidt tot blogs, video’s en ludieke foto’s en werden de halve 
finalisten van de afgelopen editie goed zichtbaar op de sociale media. Verder bouwen wij continu aan een e-
mail bestand, waardoor we bezoekers uit een bepaalde regio specifiek kunnen benaderen. We sturen iedere 
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maand een nieuwsbrief per e-mail aan ons bestand. Dit alles wordt ondersteund door de meer traditionele 
middelen als affiches, flyers, uitladders en theaterbrochures.  

Uit publieksonderzoek blijkt dat bezoekers ons waarderen met een 8,7 en de kans op herhaalbezoek 69% is. 
Onze bezoekers in de regio zijn over het algemeen rustig, bedachtzaam, sympathiek, en ruimdenkend, en 
verdiepen zich graag in kunst en cultuur, willen volop meedoen in de maatschappij van vandaag en alle 
veranderingen daarin. Binnen Amsterdam trekken wij vooral studenten en jonge stellen, die behoefte hebben 
aan een avondje uit, gezelligheid en ontspanning, maar wel letten op de kosten. Bezoekers die aangetrokken 
worden door het concours en nieuwe talenten zijn ondernemend, willen nieuwe dingen ontdekken en beleven, 
en zijn op zoek naar bijzondere ervaringen.  

Een derde belangrijke doelgroep is de professional (programmeurs, impresariaten en vakgenoten). Zij 
hebben behoefte aan een platform voor ontmoeting, gesprek en discussie, een plek waar zaken gedaan 
kunnen worden, snelheid en efficiëntie. Het concours biedt dat tijdens het de festivalperiode in april en dan 
met name tijdens de finale.  

Bij de beide tournees van het concours constateren we een stabiel publieksbereik. Dat is binnen de huidige 
markt met teruglopende aantallen een positief teken. Echter, wij zetten in op een hogere bezettingsgraad door 
een vergroting van onze marketinginspanningen, en een focus op goedkoop blijven produceren waardoor de 
kosten voor onze voorstellingen (en bezoekers) beperkt blijven.  In Amsterdam bleek er met name bij de halve 
finales nog rek in de bezoekersaantallen. Daarom hebben wij vorig jaar besloten om deze te verplaatsen naar 
de grote zaal van Bellevue. Daardoor waren de afgelopen editie deze avonden in no-time uitverkocht, en is de 
sprong naar de finale in het DeLaMar extra bijzonder. Ook voor het publiek, aangezien we nu de finale het 
label “exclusief in het DeLaMar” kunnen meegeven.  

Voor het regionale bedrijfsleven is er specifiek aanbod ontwikkeld rond de finalisten. Sinds 2011 werken we 
samen met een groot M&A bedrijf op de Zuid-As. Jaarlijks organiseren we in Klein Bellevue een relatie avond, 
met presentatie op maat en optredens van de finalisten. In de zoektocht naar sponsors en bedrijfsvrienden 
stelt dit bedrijf zijn netwerk en expertise ter beschikking. Ook wordt samen met Theater Bellevue onderzocht 
hoe er een gezamenlijke propositie kan worden ontwikkeld op het gebied van onderscheidende 
evenementen voor relaties of personeel. Naast een belangrijke toekomstige bron van inkomsten dragen deze 
activiteiten bij aan onze naamsbekendheid.  

planning 

De standplaats van het festival is Amsterdam. Hier start het Concours om de Wim Sonneveldprijs tijdens de 
voorrondes in het najaar in Klein Bellevue. Vervolgens bestrijken wij de rest van Nederland: tijdens de 
laatste voorronde op Texel, tijdens de try-out tournee en de finalistentournee. Reden voor deze keuze is dat 
elke zaal anders is, en dat wordt mede bepaald door de regio en aard van het publiek. Een zaal in Vlissingen 
is totaal anders dan een zaal in Rotterdam en reageert volstrekt anders op een grap of lied. Onze kandidaten 
leren op deze manier hoe het materiaal valt, hoe de timing werkt en bovendien nadenken over waar hun 
eigen publiek zich wel en niet bevind.  

De climax van het concours is dan weer in Amsterdam tijdens de halve finales in Bellevue en de grote finale 
in het DeLaMar Theater in april. Zowel periode als locatie hebben een bekendheid onder de trouwe 
bezoekers van het festival en maken de marketing voor dit sluitstuk efficiënt en handelbaar. Vervolgens 
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sturen we de drie finalisten opnieuw het land in, om door te werken aan de eigen ontwikkeling en op 
verschillende plekken alvast te bouwen aan een eigen fanschare.  

 

Planning editie 2016 

 

maand activiteit data 
augustus start werving  

september start publiciteitscampagne audities 
tevens start verkoop finalistentournee 

 

oktober campagne  loopt  

november eerste ronde  
(“10 minuten audities”) 

tweede ronde  
(“20 minuten audities”) 

3 t/m 7 november 2015 
(Klein Bellevue, Amsterdam) 

26 t/m 28 november 2015 
(Klein Bellevue, Amsterdam) 

december start publiciteitscampagne try-out tournee  

januari derde ronde  
(“30 minuten audities”) 

14 t/m 16 januari 2016 
(Klif 12, Den Hoorn Texel) 

januari – april tournee halve finalisten  
(try-outs) 

5 feb t/m 9 april 2016 
(landelijk) 

februari start publiciteitscampagne festivalperiode april  

april uitreiking Annie M.G. Schmidtprijs 10 april 2016 
(Bellevue, Amsterdam) 

 hommage Herman Finkers 11 april 2016 
(DeLaMar, Amsterdam) 

 halve finales 14, 15 april  2016 
(Theater Bellevue – grote zaal) 

 finale 18 april 2016 
(DeLaMar, Amsterdam) 

mei finalistenweek 18 t/m 21 mei 2016 
(Klein Bellevue, Amsterdam) 

 afronden verkoop finalistentournee  

juni start publiciteitscampagne finalistentournee  

september – 
december 

finalistentournee 
evaluatie 

september t/m december (wordt nog 
geboekt) 
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aantal voorstellingen en bezoekers 

Hierna geven wij een overzicht van de spreiding van het aantal voorstellingen in 2016 door het land. 
Daarnaast maken wij een inschatting van het totaal aantal bezoekers. Hierbij bouwen wij voort op de 
ervaringen in 2015. 

  Prognose 2016   Aanvraag 2015   

  
Aantal 
activiteiten 

Aantal 
bezoeken 

Aantal 
activiteiten 

Aantal 
bezoeken 

Producties         
Voorstellingen         
regio noord 2 200 3 315 
regio oost 11 895 13 1.128 
regio midden 5 585 5 519 
regio west 17 1.555 18 1.495 
regio zuid 10 1.230 13 1.119 
amsterdam 18 2.670 17 2.200 
rotterdam 1 80 1 80 
den haag 2 180 2 320 
utrecht 4 600 4 360 
Totaal 70 7.995 76 7.536 
standplaats 18 2.670 17 2.200 

 

begroting editie 2016 en toelichting 

Sinds jaar en dag heeft het Amsterdams Kleinkunst Festival laten zien dat er goedkoop geproduceerd kan 
worden en er een grote impact kan worden bereikt. Voor het totale festival (inclusief hommages en 
theatervoorstellingen) bedraagt de gemiddelde jaarbegroting ongeveer twee ton. Hierin zit een structurele 
onderbetaling van een onderbezette organisatie (artistieke en zakelijke leiding, bureau/coördinatie, 
publiciteit/marketing). Met het oog op continuïteit is deze situatie wat ons betreft niet lang (meer) houdbaar. 
Vanaf 2015 starten we met het stapsgewijs ophogen van de salarissen van de kernorganisatie.  

Een relatief kleine extra investering in pr en marketing heeft de afgelopen jaren een positief effect gehad op 
de eigen inkomsten en de gegenereerde free publicity. Zolang er geen sprake is van structurele financiering 
hebben directie en bestuur gekozen het concours, de Annie M.G. Schmidtprijs en DeWaardering aan te 
merken als core business. Om deze activiteiten te borgen voor de toekomst wordt de honorering van de 
vaste organisatie (bescheiden) verhoogd. Daarnaast is er structureel geld vrijgemaakt voor een medewerker 
pr en marketing. Een en ander leidt tot een begroting voor het concours van circa 152.000 euro. Deze 
begroting wordt nader toegelicht op de volgende pagina van dit plan. De inkomsten uit voorstellingen zijn 
gebaseerd op de inkomsten uit voorstellingen tijdens de selectierondes, try-out tournee, halve finales en finale 
en de finalistentournee. Om deze inkomsten te verzekeren en waar mogelijk te vergroten is het noodzakelijk 
te blijven investeren in naamsbekendheid en op maat gemaakte marketing rond de voorstellingen én de 
nieuwe makers.   

De kosten gaan voor de baat uit. Het festival investeert in de ontwikkeling van nieuwe kleinkunstenaars. Wij 
proberen dat zo ondernemend mogelijk te doen, en zo min mogelijk afhankelijkheid te creëren van 
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overheidsfinanciering. Om de continuïteit te waarborgen, de honorering van de organisatie te verbeteren en 
deze investering te kunnen doen vragen wij een bijdrage van 50.000 aan het FPK als concours. Uiteraard 
proberen wij ook financiering te zoeken bij andere fondsen. Helaas zijn fondsen als SNS REAAL Fonds of 
Dioraphte niet genegen hun naam te verbinden aan de Wim Sonneveldprijs omdat zij al andere prijzen 
ondersteunen. In 2014 is er wel steun gevonden bij Janivo en Kattedijke/Drucker. In 2015 is er tevens een 
sponsorovereenkomst met ABN Amro getekend. De Van den Ende Foundation steunt niet rechtstreeks, 
maar wel indirect via garanties voor voorstellingen in het DeLaMar Theater. Het vergroten van inkomsten uit 
commerciële activiteiten rond het concours heeft sinds 2012 hoge prioriteit. De succesvolle relatieavonden 
voor het bedrijfsleven wordt uitgebouwd, o.a. in samenwerking met Theater Bellevue.  Het festival zoekt 
jaarlijks naar bedrijven die qua imago bij ons passen. Zo hadden wij in 2011 en 2012 een vruchtbare 
samenwerking met het op onze merkwaarden aansluitende  Fiat Nederland. Verder ontvangt het festival een 
bijdrage van Buma Cultuur (5.000 per jaar), de Erven van Annie M.G. Schmidt (5.000 per jaar). En wordt er 
op projectbasis samengewerkt met de publieke omroep, bijvoorbeeld voor registraties van de hommage 
avonden. Bij het wegvallen van de structurele financiering in 2013 zijn wij een vriendenclub gestart. De 
inkomsten uit de club waren in het eerste jaar circa 15.000 euro eenmalig, waarvan de helft (7.500) 
structureel terugkwam in 2014. In 2015 en 2016 zetten wij onze campagne voort om dit getal te laten groeien. 
Er wordt nu nog een voorzichtige groei ingeboekt in de begroting, aangezien de middelen om deze campagne 
smoel te geven op dit moment nog ontbreken. Nu de samenwerking met het VSBfonds rond de 
Finalistentournee volgens plan is beëindigd hebben wij de kosten voor extra pr en marketing structureel 
meegenomen binnen de personele begroting.  Het concours is een traject per halve finalist met een waarde 
van circa 20.000 euro. Sinds 2013 vragen wij via een getrapt systeem een deelnemersbijdrage, waarbij de 
maximale bijdrage voor een finalist niet hoger zal zijn dan 200 euro. Door het beperkte eigen vermogen in de 
stichting blijven directie en bestuur beleid gericht op voortdurende  kostenbesparing en efficiency. De 
begroting is op dit moment zo dat er geen mogelijkheden meer zijn voor verdere interne besparingen.   

Het Amsterdams Kleinkunst Festival is georganiseerd als stichting volgens het bestuursmodel, en heeft deze 
in haar statuten (2008) verankerd. De stichting voldoet aan de Code Cultural Governance.   
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Begroting 2016 (bedragen in euro’s en ex BTW) 

Baten Editie 2016 toelichting 
Publieksinkomsten 65.000 Op basis van resultaten vorige jaren 

 
Sponsorinkomsten 10.000 

 
 
 

4.000 

Gegarandeerd:  
- Buma Cultuur: 5.000 (algemene sponsoring) 
- Erven Schmidt: 5.000 (algemene sponsoring) 
Nog te werven: 
- Donatie beeld 

Overige 
- Bijdrage deelnemers 
- Commerciële activiteiten 
- Vrienden 

 
3.000 
7.500 
8.000 

 
Getrapt systeem tot max 200 euro per kandidaat 
Toezegging exclusieve avond finalisten bedrijfsleven 
Toegezegde terugkerende inkomsten (via machtiging) 

Totaal opbrengsten 97.500  
   
Fonds Podiumkunsten 50.000 Aangevraagd. 
   
Overige fondsen 
Janivo Stichting 
 

 
5.000 

 

 
Aangevraagd. Overige fondsen laten in voorgesprekken weten niet 
te ondersteunen (o.a. SNS REAAL, Dioraphte). VSB heeft reeds 
enkele jaren gesteund. VDEF steunt indirect via garantiesommen 
voorstellingen DeLaMar. 

Totale baten 152.500  
   
Lasten Editie 2016 toelichting 
Personeel beheer 
Salariskosten: 
- Artistieke leiding 
- Zakelijke leiding 
- Productie/Verkoop 
- PR en marketing 
- Reiskosten 

 
 

19.968 
18.720 
15.600 
10.530 

1.500 

 
Op basis van inschaling conform CAO Theater: 
- 0,4 fte, schaal 9 (3.200 bruto) 
- 0,4 fte, schaal 9 (3.000 bruto) 
- 0,5 fte, schaal 5 (2.000 bruto) 
- 0,25 fte, schaal 6 (2.700 bruto) 
- op basis van historische kosten 

Sub beheerslasten personeel 66.318  
Materieel beheer 
- Boekhouding en financiële kosten 
- Kantoorkosten 
- Kantoorhuur 
- Telefoon 
- Verzekeringen 
- Bestuurskosten 

 
1.500 
1.500 
6.500 
1.500 
1.000 
1.500 

 
- Boekhouder en verloning 
- Papier, porti, materiaal 
- Huur kantoor (Kempenaerstraat 11 b, Amsterdam) 
- Telefoonkosten medewerkers en kantoor 
- Aansprakelijkheid, inboedel, ziekteverzuim 
- Verzekering, reiskosten 

Sub beheerslasten materieel 13.500  
Activiteiten personeel 
- Coaching 
- Artiesten 
- Presentatoren/gastoptredens 
- Technici 
- Jurykosten 
- Impresariaat 
- Commerciële activiteiten 

 
8.100 

12.600 
6.800 

12.000 
2.500 
4.000 
1.000 

 
- 6 coaches halve finalisten plus 3 coaches finalisten 
- Vergoeding finalisten tijdens finalistentournee 
- Presentatie tournees, halve finales en finale, gastoptredens 
- Technici voor beide tournees plus Amsterdam 
- Reiskosten/catering/verblijf 
- Fee RJ Grünfeld Finalistentournee (15%) 
- Activiteiten bedrijfsleven 

Sub activiteiten personeel 47.000  
Activiteiten materieel 
- Reis- en verblijfkosten 
- Publiciteit en representatie 
- Beeld/prijs 
- Auteursrechten 
- Techniek en voorstellingskosten 
- Commerciële activiteiten 

 
8.750 
6.000 
3.500 
4.500 

500 
1.500 

 
- Reiskosten medewerkers tournees 
- Ontwerp, druk, fotografie, website, vrijkaarten, acties 
- Beeld Sonneveld (brons) 
- Af te dragen AR tournees 
- Voorkomende kosten (tape, baterijen, etc) 
- activiteiten bedrijfsleven 

Sub activiteiten materieel 27.250  
   
Lasten totaal 152.068  
Exploitatieresultaat 432  
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BIJLAGE: CV’S JURY EN COMMISSIES  
Evert de Vries – artistiek directeur 
Evert werd een aantal jaren geleden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn grote 
verdiensten voor de Nederlandse kleinkunst en werd in 2012 ereburger van Amsterdam. In 1988 bedacht hij 
het Amsterdams Kleinkunst Festival met o.a. de Wim Sonneveldprijs en de felbegeerde Annie MG 
Schmidtprijs. Tijdens zijn studie aan de Academie voor Expressie door Woord en Gebaar te Utrecht 
ontmoette hij Martin van Waardenberg en Wouter Stips, met wie hij het cabaret ‘Van Santen, Van Santen en 
Van Santen’ oprichtte. Vanaf begin jaren 80 werkte hij voor verschillende radio-omroepen samen met Han 
Peekel, Wouter Stips, Theo Stokkink en Sietze Dolstra. Later vormde hij met Johan Hoogeboom en Herman 
Fluitman het cabaretensemble ‘Heren op Zicht’. Talloos zijn in de loop der jaren de regies die hij deed en de 
producties die hij maakte. Van 2000 tot 2010 was hij als docent theatermaken en cabarethistorie verbonden 
aan de Amsterdamse Theater Academie (nieuwe stijl), en is nu verbonden aan de Paul van Vliet Academie. 
 
Ruud Buurman – voorzitter jury Amsterdam 
Ruud is journalist, tekstschrijver en creatief adviseur, met jarenlang ervaring bij dag- en weekbladen. Hij was 
theaterrecensent voor onder meer Utrechts Nieuwsblad, GPD (1998-2008), Het Parool (2005-2010), Cultureel 
Persbureau, TheaterMaker en De Theaterkrant (cabaret, kleinkunst, muziektheater). Is (co-) Auteur van Ga 
Eens Naar Bed met een Cabaretier (2002, Harry Kies Theaterproducties), Plaats Delict Amsterdam (Uitgeverij 
Nieuw Amsterdam 2007), Willem Nijholt, Veelzijdig Fenomeen (2009, Joop van den Ende 
Foundation/Uitgeverij Nieuw Amsterdam), Erfenis op het spoor (Nederlandse Spoorwegen 2006), 'Wij zijn 
Muziek' (Vereniging van Muziekhandelaren en - uitgevers in Nederland 2009) en schrijft als columnist voor 
diverse dagbladen (1997-heden). Was tevens docent aan de School voor de Journalistiek Utrecht (2005-
2010), en is lid van de cabaretjury van de Vereniging van Schouwburg en Concertgebouw Directeuren 
(VSCD) voor de uitreiking van de jaarlijkse cabaretprijzen voor Nederland en Vlaanderen. 
 
Juryleden Amsterdam: 
 
Ria Marks komt van de Akademie voor Expressie door Woord en Gebaar en volgde tevens een mime-
opleiding aan de Theaterschool. Zij debuteerde in 1979/80 in de produktie "Rashomon" en werkte sindsdien 
bij diverse gezelschappen, waaronder Orkater, Toneelschuur, Toneelgroep Centrum, Venster, Huis aan de 
Amstel, MUZtheater en De Ploeg. 
 
Anne van Rijn is theatermaker, comédienne en zangeres. en helft van cabaretduo Dames Voor Na Vieren. 
Anne tourde met succes met haar eigen Conny Who? Ook rondde zij in januari de twee jaar lang durende 
theatertour af van 'Koude Kermis' met haar cabaretduo Dames Voor Na Vieren. Op dit moment werkt het duo 
aan de volgende avondvullende voorstelling. 
 
Pieter van Empelen studeerde electrotechniek aan de TH in Eindhoven en Nederlands aan de 
Gemeentelijke Universiteit in Amsterdam. Hij was in 1967 betrokken bij de oprichting van Cabaret Don 
Quishocking, voor welk gezelschap hij tien jaar lang als pianist, componist en tekstschrijver werkte (Zilveren 
Harp, een Edison en de Louis Davidsprijs). Ook werkte hij in die hoedanigheid mee, van 1985 tot 1987, aan 
de programma’s "Kaltes Grauen" en "Instituut Zwagerman" van VDQS (Voorheen Don Quishocking). Als 
componist, regisseur, acteur en pianist werkte hij vanaf begin 1970 mee aan de vele theater-, muziek-, radio- 
en televisieprojecten, waaronder regies van Youp van ’t Hek, de Berini’s en Opera Holland. 
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Erik Pals was van 2007 tot 2013 directeur van de theaters Diligentia en PePijn in Den Haag. Hij weet deze 
theaters nationaal weer toonaangevend te maken op het gebied van cabaret en kleinkunst. Hij is sinds kort de 
nieuwe directeur van het Ro Theater. Erik studeert begin jaren tachtig Nederlands Recht aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. Hij werkt onder andere als wordt hoofd van de afdeling marketing & communicatie 
bij het Nederlands Dans Theater (NDT) in Den Haag en het Lucent Danstheater. Erik vervult en vervulde 
verscheidene functies in de podiumwereld, als voorzitter van de cabaretjury van de Vereniging van 
Schouwburg en Concertgebouw Directies (VSCD) en als lid van de Raad van Advies bij Bureau Promotie 
Podiumkunsten. 
 
Selectiecommissie derde ronde 
 
Pieter van Empelen – voorzitter 
Zie eerder. 
 
Frank Noorland is programmeur van Theater Bellevue sinds 2005. Zijn blikveld bestrijkt alle 
theaterdisciplines van cabaret en kleinkunst tot moderne dans. 
 
Rieneke van Nunen maakte op vijfjarige leeftijd haar debuut op de televisie met een gastrol in de dramaserie 
Swiebertje, waarin vader Rien een grote rol heeft. Studeerde Kleinkunst aan de Hogeschool voor de Kunsten 
in Amsterdam. Speelt onder andere samen met meesterkomiek André van Duin in zijn André van Duin Revue. 
Speelt diverse rollen in theater (musical Evita) en op tv (Gooische Vrouwen). Produceert voorstellingen met 
Thriller Theater. 
 
Tom Dicke studeerde compositie aan het conservatorium Utrecht. Tom is begeleider van diverse solisten en 
bands. Hij maakte composities voor het Rosa Ensemble en HKU Orkest. Zijn werkveld strekt zich als 
zelfstandig componist en pianist uit tot (hedendaagse) klassieke muziek, cabaret, kleinkunst, 
singer/songwriting. Werkt tevens als docent muziektheorie Conservatorium Utrecht en de 
Koningstheateracademie Den Bosch. 
 
Martin van Waardenberg is een Nederlands cabaretier en acteur. Martin begon als cabaretier in de groep 
Van Santen, Van Santen en Van Santen en werd bekend door zijn cabaretprogramma's samen met Wilfried 
de Jong als het duo Waardenberg en De Jong. In het seizoen 2010-2011 was Van Waardenberg te zien in de 
musical Herinnert u zich deze nog?! 
 
Selectiecommissie tweede ronde 
 
Evert de Vries 
Zie eerder. 
 
Tom Dicke 
Zie eerder. 
 
Rob van de Meeberg is een Nederlands acteur, cabaretier en zanger. Hij begon bij het cabaret van Jaap van 
de Merwe en zette in de jaren '70 het cabaretgezelschap Honoloeloe op. Hij werd bekend met zijn vertolking 
van Wim Kan in de voorstelling Ken Kan (1996). Ook werkte hij met schrijver Ivo de Wijs en componist Joop 
Stokkermans aan producties als Bons, Feest en Ik wil hier weg. Van de Meeberg zong onder meer in In De 
Schaduw Van Brel (2003-2004), met Vera Mann, een theaterstuk over het leven van Jacques Brel, en aan 
Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder - een ode aan Ramses Shaffy (2005-2006) met onder andere 
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Vera Mann. Hij speelde in de films Madelief en The Discovery of Heaven, en leende zijn stem aan de 
Nederlandse bewerking van de Harry Potter-films. 
 
Voor Jan van Bergen begon het toen een gedichtje van hem gepubliceerd werd in het blad Harlekijn van 
Herman van Veen. Niet lang daarna ging Jan naar de Kleinkunstacademie en studeerde later Nederlands. Hij 
werkte als pr-medewerker van een schouwburg en als productieleider van een opera, maar koos voor een 
bestaan als zelfstandig auteur. Sindsdien schrijft hij voor theater, tv, film, radio, print en reclame. Zeven jaar 
lang maakte hij deel uit van het eerste schrijversteam van Goede Tijden, Slechte Tijden. Hij werkte mee aan 
comedyseries van Chiem van Houweninge voor de Vara, schreef afleveringen voor diverse dramaseries van 
Endemol, en was scriptwriter voor entertainmentprogramma’s. Voor diverse artiesten schreef en schrijft hij 
liedteksten in vrijwel alle genres. 
 
Femke Wolthuis ging na haar VWO naar de Maastrichtse toneelacademie. Vervolgens studeerde ze Film- 
TV- en Theaterwetenschappen aan de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Dublin. Terug in Nederland 
treedt ze op met het Muzevalcabaret van Hennie Oliemuller. Tegelijkertijd leert ze het televisievak bij Avro’s 
Minjon. Van daaruit werkt Femke als regisseur-verslaggever voor diverse radio- en TV-programma’s (zoals de 
RTL-hits 5-uur show en Koffietijd!) en presenteert ze van 2003 tot 2011 het RTL Ontbijtnieuws. Sinds 2011 
presenteert ze bij RTVNoord het dagelijkse programma 'Noord Vandaag'. Daarvoor speelde ze o.a. bij 
Theater Terra en vormt ze met een partner Typisch! Cabaret op Maat. In 2008 en 2011 maakt ze als 
producent, auteur en actrice twee afleveringen van de familiemusical De bende van De Korenwolf. In 2013 
start ze met haar nieuwe theaterprogramma Parlanza. 
 
Simone de Waard heeft rechten in Leiden gestudeerd, waarna zij de journalistiek in gaat. In 1975 gaat ze 
aan slag bij Seth Gaaikema als mede-tekstschrijver. Zij helpt een aantal one man shows, 
oudejaarsconferences en de musical ‘Swingpop’ ontstaan. Daarna werkt zij voor verschillende weekbladen en 
bij radio en televisie. Zij produceert onder andere het televisieprogramma ‘Sprakeloos’ met Mini en Maxi, dat 
in Montreux wordt bekroond met de Zilveren Roos. 
 
Selectiecommissie eerste ronde: 
 
Evert de Vries 
Zie eerder. 
 
Simone de Waard 
Zie eerder. 
 
Eugene Besançon is programmeur/directeur van Theater Onder de Linden. 
 
Meine Boonstra werkt sinds 1975 als theaterdocent en regisseur binnen en buiten het onderwijs (o.a. 
Lerarenopleiding Delft, Theaterschool Amsterdam, ROC van Amsterdam) en geeft de vakken “Leren 
Regisseren”, “Voordracht”, “Cultuur Oriëntatie”, en begeleidt de derdejaars studenten. 
 
Hanneke Drenth is de zangeres van het Spijkerlied bij 'Spijkers met Koppen'. Zij studeerde aan de 
Hogeschool voor de kunsten in Arnhem en aan de Koningstheateracademie. Ze maakt onderdeel uit van het 
cabaretduo Dames Voor Na Vieren, die in 2004 de Holland casino Podium prijs en het Amsterdams 
Kleinkunst Festival won.
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BIJLAGE: OVERZICHT COACHES 

De invulling van de coaching voor de editie in 2016 is nog onbekend. Bij wijze van voorbeeld geven wij hierna 
een overzicht van theatermakers, tekstschrijvers en regisseurs die de afgelopen beleidsperiode zijn ingehuurd 
voor de begeleiding van deelnemers aan verschillende edities van het concours. 
 
In 2015 werken wij samen met: 

• Minou Bosua (Bloeiende Maagden) 
• Pepijn Schoneveld (finalist Leids Cabaret Festival) 
• Rutger de Bekker (componist, Vliegende Panters) 
• Marjolijn Touw (zangeres, cabaretière) 
• Jantijn Prins (Oeloek) 
• Rob van de Meeberg (acteur, regisseur) 

 
In eerder edities werkten wij o.a. met: 

• Wil van der Meer (regisseur) 
• Pepijn Cladder (regisseur) 
• Pieter Bouwman (regisseur, o.a. Hans Teeuwen) 
• Tim Goditiabois (cabaretier, Ter Bescherming van de Jeugd) 
• Loes Luca (cabaretière) 
• Joost Spijkers (Asthon Brothers) 
• George Groot (tekstschrijver, artiest) 
• Jessica Borst (regisseur) 
• Martin van Waardenberg (acteur, cabaretier) 
• Viggo Waas en Peter Heerschop (cabaretiers) 
• Dick van Toorn (regisseur, acteur) 
• Esther de Koning (regisseur) 
• Kommilfoo (cabaretiers) 
• Bas Hoeflaak (cabaretier) 
• Annelies Herfst (regisseur) 
• Rieneke van Nunen (actrice, regisseur) 
• Pieter Bouwman (regisseur) 
• Christiaan Mooij (regisseur) 
• Betty Schuurman (regisseur) 
• Martin van Dijk (componist) 
• Stan Limburg (acteur, zanger) 



concours om de wim sonneveldprijs 2016  

 

25 

BIJLAGE: SPEELLIJST CONCOURS 2016 

activiteit datum plaats 
prognose 

bezoekers capaciteit status 
            
Eerste selectieronde Concours '16 3-nov. AMSTERDAM   105 DEF 
Eerste selectieronde Concours '16 4-nov. AMSTERDAM   105 DEF 
Eerste selectieronde Concours '16 5-nov. AMSTERDAM   105 DEF 
Eerste selectieronde Concours '16 6-nov. AMSTERDAM   105 DEF 
Eerste selectieronde Concours '16 7-nov. AMSTERDAM 350 105 DEF 

      Tweede selectieronde Concours '16 26-nov. AMSTERDAM   105 DEF 
Tweede selectieronde Concours '16 27-nov. AMSTERDAM   105 DEF 
Tweede selectieronde Concours '16 28-nov. AMSTERDAM 300 105 DEF 
            
Derde selectieronde Concours '16 14-jan. DEN HOORN     DEF 
Derde selectieronde Concours '16 15-jan. DEN HOORN     DEF 
Derde selectieronde Concours '16 16-jan. DEN HOORN 345 345 DEF 
    

    Halve Finalistentournee Concours 05-feb UTRECHT 80 97 DEF 
Halve Finalistentournee Concours 06-feb UTRECHT 80 97 DEF 
Halve Finalistentournee Concours 13-feb MIDDENBEEMSTER 60 60 DEF 
Halve Finalistentournee Concours 17-feb DEN HAAG 80 90 DEF 
Halve Finalistentournee Concours 18-feb HOOFDDORP 80 120 DEF 
Halve Finalistentournee Concours 19-feb ALMELO 80 100 DEF 
Halve Finalistentournee Concours 20-feb MIDDENBEEMSTER 60 60 DEF 
Halve Finalistentournee Concours 25-feb HUIZEN 80 110 DEF 
Halve Finalistentournee Concours 26-feb NW. ST.JOOSLAND 80 80 DEF 
Halve Finalistentournee Concours 27-feb GEERTRUIDENBERG 110 120 DEF 
Halve Finalistentournee Concours 02-mrt WEESP 50 65 DEF 
Halve Finalistentournee Concours 04-mrt ARNHEM 50 80 DEF 
Halve Finalistentournee Concours 12-mrt ANKEVEEN 85 100 DEF 
Halve Finalistentournee Concours 16-mrt DEN HAAG 80 96 DEF 
Halve Finalistentournee Concours 18-mrt MAKKUM 100 100 DEF 
Halve Finalistentournee Concours 19-mrt ALMELO 80 100 DEF 
Halve Finalistentournee Concours 19-mrt LEUSDEN 80 120 DEF 
Halve Finalistentournee Concours 21-mrt ENSCHEDE 60 150 DEF 
Halve Finalistentournee Concours 23-mrt DELFT 60 100 DEF 
Halve Finalistentournee Concours 08-apr WADWAY 80 110 DEF 
Halve Finalistentournee Concours 09-apr WADWAY 110 110 DEF 
Halve Finalistentournee Concours ntb AMSTERDAM 150 150 OPT 
Halve Finalistentournee Concours ntb LEIDEN 75 75 OPT 
Halve Finalistentournee Concours ntb ROTTERDAM 80 80 OPT 
Halve Finalistentournee Concours ntb WEST GRAFTDIJK 90 139 OPT 
Halve Finalistentournee Concours ntb HAARLEM 80 100 OPT 
Halve Finalistentournee Concours ntb AMSTERDAM 70 70 OPT 
Halve Finalistentournee Concours ntb ZEVENBERGEN 70 70 OPT 

      Halve Finale ((Bellevue Grote Zaal) 14-apr AMSTERDAM 250 250 DEF 
Halve Finale ((Bellevue Grote Zaal) 15-apr AMSTERDAM 250 250 DEF 
Finale (DeLaMar) 18-apr AMSTERDAM 700 900 DEF 

      Finalistenweek (Klein Bellevue) 18-mei AMSTERDAM     DEF 
Finalistenweek (Klein Bellevue) 19-mei AMSTERDAM     DEF 
Finalistenweek (Klein Bellevue) 20-mei AMSTERDAM     DEF 
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Finalistenweek (Klein Bellevue) 21-mei AMSTERDAM 300 420 DEF 

      Finalistentournee 2015 (vbld) 09-09-15 AMSTERDAM 300 450 NTB 
Finalistentournee 2015 (vbld) 15-09-15 IJMUIDEN 100 147 NTB 
Finalistentournee 2015 (vbld) 24-09-15 HOUTEN 240 278 NTB 
Finalistentournee 2015 (vbld) 25-09-15 NAALDWIJK 100 107 NTB 
Finalistentournee 2015 (vbld) 15-10-15 WOERDEN 110 182 NTB 
Finalistentournee 2015 (vbld) 17-10-15 DEN HAAG 100 469 NTB 
Finalistentournee 2015 (vbld) 28-10-15 ENSCHEDE 80 160 NTB 
Finalistentournee 2015 (vbld) 29-10-15 ROOSENDAAL 90 180 NTB 
Finalistentournee 2015 (vbld) 30-10-15 UTRECHT 220 225 NTB 
Finalistentournee 2015 (vbld) 31-10-15 UTRECHT 220 225 NTB 
Finalistentournee 2015 (vbld) 01-11-15 OOSTBURG 200 400 NTB 
Finalistentournee 2015 (vbld) 04-11-15 APELDOORN 170 200 NTB 
Finalistentournee 2015 (vbld) 05-11-15 ALMELO 85 166 NTB 
Finalistentournee 2015 (vbld) 06-11-15 DEVENTER 80 125 NTB 
Finalistentournee 2015 (vbld) 07-11-15 HOLTEN 100 220 NTB 
Finalistentournee 2015 (vbld) 14-11-15 GORINCHEM 50 56 NTB 
Finalistentournee 2015 (vbld) 19-11-15 OSS 125 250 NTB 
Finalistentournee 2015 (vbld) 20-11-15 EINDHOVEN 300 500 NTB 
Finalistentournee 2015 (vbld) 21-11-15 ARNHEM 50 285 NTB 
Finalistentournee 2015 (vbld) 27-11-15 LEEUWARDEN 100 250 NTB 
Finalistentournee 2015 (vbld) 02-12-15 BEUSICHEM 65 130 NTB 
Finalistentournee 2015 (vbld) 10-12-15 SOEST 80 136 NTB 
Finalistentournee 2015 (vbld) 11-12-15 BUSSUM 120 219 NTB 
Finalistentournee 2015 (vbld) 18-12-15 VOORBURG 75 150 NTB 
Finalistentournee 2015 (vbld) 19-12-15 RIJSWIJK 100 125 NTB 

 
 


