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Voorwoord 
 

‘Het CTF heeft ons twee jaar lang op de kaart weten te zetten. Onze e-mailbox zat de maandag na het festival helemaal vol 

met aanbiedingen en speelplekken! De grote opkomst van programmeurs heeft ons veel zichtbaarheid gegeven. De 

springplankfunctie van CTF is hoog, geen één festival waar wij hebben opgetreden, denkt zoveel met zijn makers mee en 

geeft de maker handvatten om zich zowel artistiek als zakelijk te ontwikkelen. Heel bijzonder!!!’ 

(MAN || CO, winnaar Vakjuryprijs CTF 2017) 

 

Jaarlijks trekt het Utrechtse Café Theater Festival (CTF) duizenden bezoekers, om redenen die vaak terug te voeren 

zijn op de unieke samensmelting van theater en cafés. Aanstormende podiumkunstenaars brengen voorstellingen 

met thema’s die enerzijds herkenbaar zijn voor het publiek en tegelijkertijd de randjes opzoeken. Het publiek weet 

nooit wat hen te wachten staat en houdt van de spanning die dat met zich meebrengt. Waar schouwburgen door 

sommigen (hoe onterecht ook) als ‘stijf’ worden gezien, doorbreekt het CTF dit theaterimago door bezoekers te 

laten ervaren dat het theater van nu levendiger is dan ooit. Nieuwe makers vinden op het CTF een springplank die 

ze een flinke duw kan geven in hun beginnende carrière, zoals MAN II CO in 2017 en Youri & Marie in 2018. 

Programmeurs uit het hele land trekken naar Utrecht om hier gloednieuw talent te scouten. 

 

Sinds dit jaar vindt het CTF – met trots! – ook plaats in Tilburg (april 2018) en Zwolle (oktober 2018). Tijdens de 

eerste editie in Tilburg werd het festival onmiddellijk door de inwoners omarmd, en liepen verraste cafébezoekers 

al gauw een voorstellingsroute. Het sterkt ons in de overtuiging dat het CTF bij machte is om kunst en cultuur 

laagdrempelig(er) te maken voor een breed publiek; door onconventioneel locatiewerk van nieuw talent naar dit 

publiek toe te brengen.  

 

De afgelopen twee jaar hebben we, mede dankzij de bijdrage van het Fonds Podiumkunsten, mooie stappen kunnen 

zetten. Voor u ligt het projectplan voor het CTF 2019-2020 in Utrecht. We hopen opnieuw met een bijdrage van 

het FPK onze koers te kunnen voortzetten en nieuwe ambities waar te mogen maken. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Daan Lustenhouwer         Alinde Hoeksma 

Zakelijk Directeur          Artistiek Directeur 
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1. Introductie 
 

 
 

 

1.1 Café Theater Festival 

Het CTF wordt in 2019 voor de 16e keer in Utrecht georganiseerd met zo'n 300 voorstellingen. Op 26 en 27 februari 

spelen 28 theater- en dansgroepen een try-out in 28 verschillende horecagelegenheden; op 7, 8, 9 en 10 maart 

spelen ze hun voorstelling nog eens 9 á 10 maal in ‘hun’ café. Het zijn korte voorstellingen (maximaal 30 minuten) 

die speciaal voor dit café, geïnspireerd door de ruimte en het cafépubliek, zijn gemaakt. Het festival biedt een 

afspiegeling van actuele onderwerpen die leven onder een nieuwe generatie makers, gevangen in eigentijdse 

voorstellingen. Voor even wordt de Utrechtse binnenstad het toneel van verrassende podiumkunstvormen in de 

publieke ruimte.  

 

Het CTF slaat een brug tussen aanstormende podiumkunstenaars en een nieuw en groot publiek (19.000 

gerealiseerde bezoeken in 2018). Bezoekers stippelen een route uit en hoppen van kroeg naar kroeg. Het CTF 

bereikt veel niet-regulier publiek, doordat de kroegen voor een deel gevuld zijn met nietsvermoedende bezoekers 

die met hun neus in de boter vallen. Deze doelgroep verleiden we vervolgens om nog meer voorstellingen te 

bezoeken. De afgelopen festivaleditie werd door bezoekers gewaardeerd met een gemiddelde van 8,2.  
 

1.2 Organisatie 

Het CTF wordt gerund door het volgende team: 

Artistiek directeur Alinde Hoeksma  

Zakelijk directeur Daan Lustenhouwer  

Hoofd productie Emma van Tol 

Hoofd marketing & communicatie Floor van den Elsen 

Programmamakers Saskia Tilanus & Luc de Groen 

Medewerker zakelijk Wytske Mullenders 

Medewerker marketing & communicatie Shana Croonen 

Locatieproducent Steffi van Breugel 

Technisch producent Michiel Heuveling 

Vrijwilligerscoördinator Vacant 

Werkervaringskrachten Carolien Verduijn, Rosanne Procee, Diane de Boer, Fiep Nijhof, Roos Hamelink 

 

Het CTF werkt volgens de code cultural governance, met het volgende bestuur, en tevens een raad van advies 

waarmee we tweemaal per jaar samenkomen. 

 

Bestuur Judith Faas (voorzitter), Inez Coumans (penningmeester), Pim Kouwenberg (secretaris), Erik Derksen, 

Wilfred Hermkens 

Raad van Advies Marjolein van Bommel, Paul Dijkema, Rob van Doggenaar, Alfred Konijnenbelt, Imre 

Parkanyi, Marijke Schaap, Cobie de Vos, Marieke Verhoeven 

 

1.3 Landelijk netwerk 

Sinds 2018 zijn er onder de stichting Cafetheaterfestival twee spin-off festivals opgericht in Tilburg en Zwolle, 

die onder de vleugels van het landelijk bestuur door een lokale projectgroep worden georganiseerd. Onze huidige 

FPK-aanvraag richt zich op het CTF Utrecht, maar we willen de landelijke ontwikkeling kort benoemen. Onze 

toekomstdroom is om in nog meer steden Café Theater Festivals op te zetten, zodat we: 

• op landelijk niveau een kweekvijver creëren voor een nieuwe generatie podiumkunstenaars, die zich bij 

het CTF ontwikkelen en presenteren aan publiek en programmeurs. 

• zoveel mogelijk nieuw publiek op een laagdrempelige manier in aanraking brengen met kunst en cultuur. 

• in steden waar theater- en dansopleidingen gevestigd zijn, ontwikkel- en speelplekken creëren voor de 

daar afstuderende makers. 

• het festivalformat verduurzamen doordat makers vanuit het CTF Utrecht door het land kunnen toeren met 

hun speciaal ontwikkelde cafévoorstelling, wat altijd aangevuld wordt met lokale makers uit de 

betreffende stad. 

• een landelijke impuls geven aan de ontwikkeling van podiumkunsten in de publieke ruimte. 
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2. Terugblik 
 

 

 

 

2.1 Professionalisering 

Waar het festival voorheen voornamelijk draaide op vrijwillige krachten, hebben we inmiddels de stap gemaakt 

naar een organisatie van young professionals, aangevuld met één werkervaringskracht per afdeling. Ook op het 

gebied van makers zijn we geprofessionaliseerd: waar eerder nog veel studenten op het CTF speelden, 

programmeren we inmiddels bijna enkel afgestudeerde professionals. Met de bijdrage van het FPK hebben we een 

goede basis om speelvergoedingen te kunnen uitkeren. Ook is de coaching in onze Café Theater Fabriek 

doorontwikkeld - mede op basis van de jaarlijkse evaluaties met artiesten - om beter aan te sluiten bij de wensen 

van meer gevorderde makers. 

 

2.2 Ondernemerschap 

Onze structurele subsidie van de Gemeente Utrecht is verviervoudigd van  €17.500 in 2013-2016 naar €62.500 in 

2017-2020. We hebben onze eigen inkomsten hierin mee laten groeien. Waar we bijvoorbeeld in 2016 €8.600,- 

aan publieksbijdragen ophaalden in de cafés, hebben we dat ruim weten te verdubbelen naar €17.860 in 2018. Ook 

andere inkomsten groeiden, via onder meer verhoogde bijdragen van de cafés en meer inkomsten van Stamgasten 

(onze vrienden), sponsoren en fondsen. Ons ondernemerschap uit zich tevens in extra partnerschappen en onze 

landelijke uitrol.  

 

2.3 Groei bezoekers en bekendheid 

Onder meer door onze spin-offs in Tilburg en Zwolle krijgt het festival steeds meer landelijke bekendheid en neemt 

het bereik toe. Ons bezoekersaantal in Utrecht groeide van 15.000 bezoeken in 2016 naar ruim 19.000 in 2018. 

Makers stromen uit het hele land naar het CTF, waarbij we gemiddeld een derde van de programmering reserveren 

voor Utrechtse makers en de rest toekennen aan overige makers. Waar het festival voorheen vooral een Utrechts 

festival was voor Utrechtse inwoners, komt inmiddels maar liefst 41% van buiten de stad Utrecht op het festival 

af. Ook theaterprofessionals uit het hele land weten ons te vinden om nieuw talent te komen scouten. De FPK-

bijdrage heeft een bijdrage geleverd in de landelijke erkenning die we inmiddels krijgen als kweekvijver voor jong 

talent.  

 

2.4 Artistieke inhoud 

In onze vorige FKP-beoordeling werd opgemerkt dat er onvoldoende sprake was van een artistiek-inhoudelijke 

motivatie achter programmakeuzes. Daar hebben we aan gewerkt: 

• We hebben een stevigere programmavisie ontwikkeld waarin de ontmoeting tussen makers en publiek 

centraal is gezet. Makers worden alleen geselecteerd als ze volmondig kiezen voor het spelen in de 

publieke ruimte van het café, en alle uitdagingen die ze daar tegenkomen tot kansen willen maken. Makers 

moeten zich willen ontwikkelen, niet door te experimenteren achter gesloten deuren, maar door een 

artistiek onderzoek in volle spotlight mét hun publiek aan te gaan. 

• We zijn locatiegerichter gaan programmeren. Voorheen cureerden we op basis van themaroutes, die 

mooie lijnen aanbrachten in het programma maar ook beperkingen opleverden. Zo voelden makers zich 

niet altijd verbonden met het routethema waar binnen zij geplaatst werden. Daarom hebben we de 

themaroutes losgelaten en gaan we meer uit van de inhoud en kracht van de makers zelf. De allerbeste 

match tussen voorstellingsconcept en café vormt nu het uitgangspunt van onze programmakeuzes, 

waarbij het café een uitdagende inspiratiebron moet bieden voor het gezelschap.  

3. Programmeringsprofiel 
 

 

3.1 Artistiek profiel 

Theater gaat over elkaar ontmoeten. We noemen onszelf geen publieksfestival of makersfestival; we zijn een 

festival dat nadrukkelijk de ontmoeting tussen beide partijen centraal zet. We slingeren speciaal gemaakte 

locatievoorstellingen het publieke domein in, zodat het voor iedereen toegankelijk is. We kiezen voor nieuwe, 
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vaak net afgestudeerde theater- en dansmakers met grote ambities, die zich actief willen verhouden tot hun publiek. 

De cafés zijn volgepakt: doorgewinterde theater- en festivalbezoekers staan naast cafégangers die verwonderd 

kijken wat er gebeurt. De wetten van het theater en van het café worden even vermengd tot de wondere wereld 

van het cafétheater: een speeltuin waarin niets is wat het lijkt en grenzen niet bestaan. We doen geen ingrepen in 

de ruimte; deze transformeren enkel via krachtig makerschap dat de fantasie prikkelt. Vanuit deze omstandigheden 

kunnen makers zichzelf en hun signatuur opnieuw uitvinden; zij ontwikkelen een eigen taal die ontstaat vanuit de 

locatie en vaak genre-overstijgend is. Dans, opera, circus, muziektheater, mime, teksttoneel, poëzie, objecttheater, 

storytelling, spoken word, urban arts en performance ontmoeten elkaar als eigentijdse en ondefinieerbare cross-

overs. Het CTF draagt daarmee bij aan het oprekken van bestaande genres. Het is avontuurlijk, in your face en 

dicht op de huid. Bezoekers worden in één klap, gewild of ongewild, onderdeel van een voorstelling. Dit zorgt 

voor een onontkoombare theaterervaring, gecreëerd door makers die de taal van de publieke ruimte begrijpen en 

hun bezoekers bewust bespelen. Zo ontstaan intense, verbeeldingsrijke ontmoetingen op de paar vierkante meters 

van het café, met een impact die tot ver daarbuiten reikt.    

 

3.2 Tijdspad programmavorming  

Apr-aug Programmateam gaat het land door om talent te scouten en uit te nodigen zich aan te melden. 

Sep  Makers kunnen een voorstellingsconcept indienen (in woord en/of video). 

Okt  Selectieprocedure: uit ruim 100 aanmeldingen worden 45 gezelschappen geselecteerd voor een 

selectiegesprek, waaruit een programmering wordt samengesteld van 27 voorstellingen + 1 al 

geselecteerde onderzoeksgroep. 

Nov-feb  Maakprocessen onder begeleiding in de Café Theater Fabriek + try-outs. 

Maart  Café Theater Festival (10 keer spelen).  

Ná CTF - Winnaars gaan op ‘Best of CTF’ tournee. 

 - Deel van de voorstellingen gaat in reprise op CTF Zwolle en Tilburg. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lisah Maakt Roezemoes met Anne Fe de Boer (CTF 2018) 

 

3.3 Keuze voor makers 

Ons programmateam scout het hele jaar door op plekken waar aanstormend talent zich presenteert. We kiezen 

bewust voor beginnende makers omdat we hun een ultieme experimenteerplek kunnen bieden. Op het CTF voel 

je meteen wat wel en niet werkt en kun je samen met je publiek een onderzoek aangaan. Werken met jonge makers 

betekent ook risico en een soms wisselende kwaliteit in voorstellingen. Na jaren ervaring is ons oog voor het 

selecteren van talent gegroeid, en weten we de makers steeds beter de juiste coaching te bieden. We programmeren 

veelal net afgestudeerde makers en soms meer gerenommeerde makers, mits zij de juiste motivatie hebben om in 

de specifieke omstandigheden van het CTF te experimenteren.  Een paar voorbeelden van gezelschappen die bij 

ons hun eerste stappen zetten in locatietheater en succesvol doorgaan op dat vlak zijn: Youri&Marie (2018), MAN 

II CO (2016+2017), Club Gewalt (2013) en Als de Beren Komen (2012). Ook makers als Kiki Schippers, 

Josephine van Rheenen en Greg Nottrot voerden hun eerste theatrale experimenten uit op het CTF. 
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Vanuit het omschreven artistieke profiel is het allerbelangrijkste programmeercriterium de mate waarin makers 

zich bewust zijn van hun publiek. Veel meer nog dan een locatietheaterfestival is het CTF een festival in de 

publieke ruimte. Op het CTF is er geen podium; de kroeg is je speelruimte en op dat denkbeeldige podium  zit en 

staat je publiek in alle soorten en maten. Zij zijn direct onderdeel van je voorstelling, wat altijd het uitgangspunt 

moet zijn van het voorstellingsconcept. De belangrijkste vraag in onze aanmeldprocedure is dan ook: wat is de rol 

van je publiek en hoe verhoud je je tot hen? Het kan voorkomen dat we een getalenteerde maker afwijzen omdat 

wij denken dat zijn of haar onderzoek zich beter in de black box af kan spelen, met een publiek dat er speciaal op 

afkomt. Overige selectiecriteria die we hanteren voor de makers zijn: eigenheid in het makerschap, ambitie en de 

wil om te ontwikkelen, nieuwsgierigheid naar locatietheater en spelen in publieke ruimtes, een grote dosis lef om 

te interveniëren in de cafés, en een onderzoekende houding. 

 

We organiseren tijdens het CTF 2019 voor het eerst een inspiratieprogramma voor toekomstige CTF-makers. Een 

lid van het programmateam neemt geïnteresseerde makers mee op sleeptouw langs diverse voorstellingen en gaat 

met hen in gesprek. Zo hopen we nieuw talent op het juiste spoor te zetten over interessante voorstellingsconcepten 

die uitgaan van het café als locatie. Zij kunnen een plan indienen voor de festivaleditie in 2020. 

 

3.4 Programmacriteria 

Uit ingestuurde voorstellingsconcepten cureren we een programma dat gezamenlijk iets vertelt over de wereld 

waarin we leven. De thema’s moeten urgent zijn en in verbinding staan met de huidige tijdsgeest. 

Maatschappelijke relevantie is dan ook het eerste criterium dat we hanteren. Omdat het CTF zich volledig 

afspeelt in stadse cafés, dagen wij alle makers uit zich te verhouden tot de grootstedelijke, maatschappelijke 

werkelijkheid waarbinnen zij hun voorstelling maken en spelen. We werken met een selectieprocedure waarin de 

verhouding tot Utrecht, haar cafés en haar publiek centraal staat. We zoeken naar voorstellingen die op een 

eigentijdse manier voortborduren op het leven in de stad en het perspectief hierop tegelijkertijd op scherp zetten.  

 

Het tweede criterium is Locatiegerichtheid: de locaties vormen ons absolute uitgangspunt. Bij ieder café zoeken 

we de beste voorstelling. Wat vraagt de locatie en welke makers passen hierbij? Welk cafépubliek past bij welk 

voorstellingsconcept? Welk concept kan in welk café een extra gelaagdheid krijgen door de verhalen of 

eigenschappen van het café?  

 

 
 

Tot slot streven we op alle niveaus Diversiteit na in de programmering. Het programma bevat verschillende genres 

en thema’s, uitgewerkt in zowel luchtige, verhalende voorstellingen als meer abstracte, experimentele stukken. 

Veel bezoekers hoppen langs meerdere voorstellingen en zien daarmee een keur aan genres, thema’s en type 

makers langskomen. Specifiek zetten we de komende twee jaar stappen op het gebied van culturele diversiteit. In 

de Utrechtse cafés zien we gemiddeld weinig gasten van een cultureel diverse achtergrond, waardoor ons publiek 

grotendeels wit is. Ook de selectie van artiesten was de afgelopen jaren te weinig divers. In navolging van het 

maatschappelijk debat ambiëren we een betere afspiegeling van de multiculturele maatschappij op het gebied van 

de 4 P’s: programma, publiek, personeel en partners. We willen een grootstedelijk festival zijn met thema’s en 

artiesten die daarbij passen en een breed, grootstedelijk publiek dat daar aansluiting bij vindt. In ons programma 
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streven we dit onder meer na door actief cultureel diverse makers te scouten, door onze inschrijving 

laagdrempeliger te maken met een optie tot video-aanmelding, en een samenwerking aan te gaan met New Dutch 

Connections waarin zij ruimte krijgen om één van onze cafés te programmeren met werk van talentvolle 

(ex)vluchtelingen. Ook brengen we culturele diversiteit aan in onze vakjury, ons bestuur en onze vrijwilligerspool. 

Dit alles als opstap naar ons nieuwe cultuurnota-vierjarenplan waarin we een verder ontwikkeld diversiteitsbeleid 

zullen formuleren.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theatergroep Troubamour (CTF 2018) 

 

3.5 Programma-ambities 

Onze programmaplannen voor 2019-2020 zijn als volgt: 

• We kiezen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. We beperken ons bewust tot 28 verschillende 

voorstellingen, zodat we een selectie kunnen maken van makers waar we volop in vertrouwen, en alle 

gezelschappen intensieve coaching kunnen bieden. Het programma bestaat uit: 

o 23 'reguliere' voorstellingen van aanstormend talent, geselecteerd via de beschreven 

selectieprocedure 

o 3 jeugdvoorstellingen, een relatief nieuw onderdeel van het CTF waarmee we ook jeugdmakers 

de kans geven zich bij ons te ontwikkelen, en waarmee we kinderen hun eerste theaterervaring 

kunnen bieden door ze te verrassen met theater in kindvriendelijke cafés. 

o 1 onderzoeksvoorstelling van de Café Theater Onderzoekers, die bij het CTF een jaar lang extra 

middelen en begeleiding krijgen om een artistiek onderzoek te doen in een Utrechtse Wijk. 

Komend jaar wordt deze plek ingevuld door muziektheatergezelschap de Trans//missie dat de 

wijk Leidsche Rijn induikt. 

o 1 café met storytelling en muzikaal werk van (ex)vluchtelingen in samenwerking met New 

Dutch Connections.  

• Rondom de 28 geselecteerde voorstellingen organiseren we een interdisciplinair randprogramma, waarin 

opnieuw ontmoeting het codewoord is. Deels vindt dit plaats op straat, waardoor we het festival ook 

buiten de cafés op een theatrale manier zichtbaar maken. Ook biedt het randprogramma een thematische 

context rondom de voorstellingen. 

• Het festival wordt geopend met de Staat van het Café, losjes geïnspireerd op de Staat van het Theater dat 

we kennen van het Nederlands Theater Festival. Ieder jaar vragen we een artiest om het festival te openen 

met een theatrale reflectie op het kroegleven. Voor het CTF 2019 zijn we hierover in gesprek met leden 

van Club Gewalt, die in 2013 hun eerste stappen zetten op het CTF. 
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3.6 Café Theater Fabriek 
 

 
 

Een belangrijke motor achter de kwaliteit van onze programmering is de Café Theater Fabriek, het 

ontwikkelplatform waar we artiesten ondersteunen in het maken van theater in de publieke ruimte, en specifiek 

voor hun café. In de fabriek reiken we het volgende aan: 

• Ieder gezelschap krijgt een van onze programmamakers Saskia Tilanus of Luc de Groen toegewezen als 

artistiek coach. Zij ondersteunen het gehele maakproces via adviesgesprekken en repetitiebezoeken. 

Hierin wordt aandacht besteed aan dramaturgie, locatietheater en publieksinteractie. Artistiek directeur 

Alinde Hoeksma en assistent programma Carolien Verduijn bieden aanvullende coaching waar nodig. De 

vier leden van het programmateam vullen elkaar aan in expertises en kunnen daarmee goed aan de wensen 

van de uiteenlopende makers tegemoetkomen.  

• Twee voorbereidende workshopdagen gericht op PR, subsidieaanvragen, theater in publieke ruimtes, 

theatrale previews en onderlinge uitwisseling en inspiratie. 

• Een try-out voorstelling in het eigen café inclusief een geleid nagesprek met het publiek. 

• Er worden een Vakjuryprijs, een Jeugdprijs en een Publieksprijs uitgereikt. De jury wordt gevormd door 

Milone Reigman (Likeminds), Fabian Pikula (Chassé Theater), Niels van der Steen (ISH/DOX); 

daarnaast staat er een vraag uit bij Josephine van Rheenen (De Dansers) en Selm Wenelaers (Theater 

Rotterdam) voor de overige juryplekken. De jurywinnaar wint prijzengeld van €1000,- om te investeren 

in een volgend project. Daarnaast ontvangen alle winnaars diverse vormen van artistieke en zakelijke 

coaching, en gaan ze op tournee langs verscheidene speelplekken - waarbij wij ondersteuning bieden in 

het omvormen van het werk naar diverse locaties. De Tekstsmederij reikt bovendien coaching uit aan de 

meest veelbelovende schrijver(s) voor locatie.  

• Tijdens het festival organiseren we een prof-meeting, waarin alle artiesten een theatrale preview van hun 

werk laten zien. Jaarlijks komen hier een kleine 100 programmeurs uit het hele land op af, van zowel 

grote als kleine festivals en podia. De artiesten ontvangen van tevoren de aanwezigenlijst en worden 

aangemoedigd na de teasers te gaan netwerken met voor hen interessante professionals. Nadien stroomt 

onze mailbox doorgaans vol met verzoeken van programmeurs om contactgegevens. Zo haalde festival 

Kijken Kijken Kopen dit jaar een groot deel van hun programma rechtstreeks van het CTF (5 

voorstellingen werden direct doorgeprogrammeerd; daarnaast waren 3 gezelschappen van eerdere CTF-

edities te zien). En onze Jurywinnaars Youri & Marie werden vanuit het CTF direct doorgeprogrammeerd 

naar o.a. Oerol, Karavaan, Festival Hongerige Wolf en Vondelpark Openluchttheater – bovenop de 

speelplekken die in hun prijzenpakket zaten. 

• Tot slot is er een terugkomdag ná het festival, waarin alle makers persoonlijke feedback krijgen van de 

juryleden, en ze met hun artistieke coach reflecteren op het maakproces en een blik op de toekomst 

werpen. 

 

3.7 Publieksvisie 

 
Uit ons publieksonderzoek 2018 blijkt dat: 

• De gemiddelde CTF-bezoeker vrouw is (67%), 20-30 jaar oud (64%) en in de stad Utrecht woont 

(59%). 

• De overige 41% van buiten de stad op het CTF afkomt, waarvan 9% uit Amsterdam, 6% uit de 

provincie Utrecht en de rest uit veelal grote steden als Rotterdam en Nijmegen. 

• 38% van de bezoekers voor het eerst op het festival is, waaruit blijkt dat we veel nieuw publiek 

bereiken.1 

• Bezoekers gemiddeld 3-5 voorstellingen op het CTF bezoeken (54%). 

• Het CTF een gemiddelde waardering van 8,2 krijgt. 

                                                           
1 Dit percentage ligt in werkelijkheid waarschijnlijk hoger, omdat er in de praktijk vaker onder festivalbezoekers is 

geënquêteerd dan onder ‘toevallige cafégasten’. 
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• De belangrijkste reden om het festival te bezoeken ligt in de festivalbeleving, waarbij bezoekers vaak 

de combinatie benoemen tussen het gezellige karakter en de culturele ontdekkingen.  

• 84% van de ondervraagden krijgt door het CTF zin om meer voorstellingen te bezoeken; op het festival 

of ergens anders. Het CTF wil dan ook een podiumkunstenambassadeur zijn en vervolgbezoek stimuleren.  
 

Onze programmering richt zich hoofdzakelijk op de volgende doelgroepen: 

 

Doorgewinterde CTF-bezoekers 

Het CTF heeft in Utrecht in 15 jaar tijd een trouwe achterban opgebouwd van fans die het festivalweekend actief 

bezoeken. Uit publieksonderzoek blijkt dat dit type veelal vrouw, jong en woonachtig in Utrecht is. De 

doorgewinterde bezoeker ziet gemiddeld 5-6 voorstellingen op het CTF en bezoekt ook buiten het festival 

regelmatig het theater. Voor deze cultureel onderlegde doelgroep is vooral de diversiteit aan voorstellingen 

belangrijk; in de enquêtes geven zij aan de verrassing en verscheidenheid op het CTF belangrijk te vinden. Ook 

houden deze bezoekers van uitdaging, waardoor we voor hen graag de randjes opzoeken met voorstellingen die 

durven experimenteren en schuren. 

 

Theaterleken 

Een kleinere (38%) maar heel belangrijke doelgroep bestaat uit theaterleken: nieuw publiek dat nog niet of 

nauwelijks bekend is met theater. Hierbinnen richten we ons op de volgende subcategorieën: 

• Café-stamgasten: zij hangen graag aan de bar van hun (bruine) stamkroeg. Het is een groep die soms door 

de voorstelling heen praat, maar ook zeer ontroerd kan zijn door wat ze zien, of de theatergroep trots 

omarmt als onderdeel van hun kroeg. We spreken deze doelgroep aan met o.a. verhalende voorstellingen 

en kleinkunst. Café-eigenaar Wilfred Jager: 'Sommige stamgasten kijken verrast naar de voorstelling en zijn 

enthousiast omdat het makkelijk toegankelijk is. Ook komt een deel van mijn cafépubliek speciaal voor de CTF-

voorstelling naar het café, om te ondervinden of het iets voor ze is.' 

• Gezinnen: we programmeren drie familievoorstellingen in cafés waar veel gezinnen komen. Zo krijgen 

ook kinderen op het CTF de bijzondere theaterbeleving waarbij ze plotseling onderdeel worden van een 

locatievoorstelling, en creëren we voor gezinnen met een laag inkomen een unieke mogelijkheid om vrij 

toegankelijk theater te bezoeken.   

• Cultureel divers publiek: zoals beschreven in de programma-ambities, doen we ingrepen in het 

programma om te streven naar meer culturele diversiteit.  De achterban die New Dutch Connections 

meebrengt naar het festival is hiervoor een goed startpunt. 

• De WijkJury Utrecht: vanaf september 2018 valt de WijkJury onder de vleugels van Stichting 

Cafétheaterfestival. Met dit project, afkomstig uit Amsterdam, begeleiden we een jaar lang een groep 

(cultureel diverse) theaterleken bij voorstellingbezoeken, zowel op het CTF als daar buiten.  

 

Theaterprofessionals 

Op het CTF presenteren nieuwe makers zich in uiteenlopende disciplines, waardoor het een aantrekkelijke plek is 

om te scouten voor programmeurs en andere theaterprofessionals. Omdat wij een springplank zijn voor nieuwe 

makers, nodigen we deze groep theaterprofessionals actief uit om het programma te komen bekijken, onder meer 

via de prof-meeting op vrijdag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familietheater op het CTF 2018 
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4. Positionering 
 

4.1 Onze unieke positie 

Het CTF wordt gekenmerkt door de unieke kruising tussen locatietheater en de publieke ruimte, waar andere 

festivals vaak de nadruk leggen op een van beide aspecten. Wij voelen ons onder meer verwant met de volgende 

festivals en denken daar een goede aanvulling op te vormen. 

- Festivals als Oerol en Over het IJ richten zich op locatietheater en bieden onder meer kansen voor jonge 

makers. Op deze festivals wordt veelal gekozen voor locaties waar het publiek met ticket op zak naartoe 

gaat. Een andere beleving dan ons cafétheater, waar je per ongeluk in terecht kunt komen, en waar altijd 

een mix van bewust en onbewust publiek aanwezig is. Bovendien worden op deze festivals vaak een 

tribune en decor op de locatie gebouwd, waar op het CTF de cafés zelf het decor vormen en we de ruimte 

voor zich laten spreken. Onze makers doen interventies in de publieke ruimte, zonder daar met al teveel 

theatrale middelen in te breken. 

- Festivals als Spoffin en Reuring Festival richten zich op de publieke ruimte van de straat waarmee ze – 

net als wij – veel toevallige bezoekers bereiken. Maar waar de straat wordt gekenmerkt door een vluchtig 

en wijds karakter, is de afgesloten ruimte van het café dwingender en intiemer. Op straattheaterfestivals 

loop je langs acts en kun je kiezen te blijven staan; op het CTF zit je in één klap middenin een voorstelling 

en ben je ongevraagd onderdeel geworden van een theatrale wereld.  

- We spreken regelmatig met Amsterdam Fringe en Delft Fringe. Het grote verschil met het CTF is dat 

deze festivals kiezen voor een enorme hoeveelheid voorstellingen, waardoor kwaliteit wisselend is en 

makers veel eigen verantwoordelijkheid dragen. Bij het CTF kiezen we bewust voor een behapbaar aantal 

van 28 gezelschappen, zodat we een actieve kwaliteitsselectie kunnen maken en alle groepen intensief 

kunnen begeleiden. Bij de Fringe festivals moeten makers bovendien vechten voor publiek, waar dit bij 

het CTF automatisch aanwezig is. 

- Tot slot laten we ons inspireren door landelijke festivalnetwerken zoals Moving Futures als nationaal 

platform voor jonge choreografen, waar wij in de toekomt naartoe willen groeien voor podiumkunstenaars 

in de publieke ruimte. 

 

4.2 Onze partners 

• De 28 cafés faciliteren ruimte voor de gezelschappen om te repeteren, try-outen en spelen. Daarnaast 

sponsoren ze catering en betalen ze een bijdrage voor deelname aan het festival.  

• Kunstvakopleidingen door het hele land verspreiden onze oproep onder studenten en alumni, en sommige 

geven ons spreektijd in colleges. Met de HKU in het bijzonder wisselen we regelmatig ideeën uit, en met 

Media and Culture Studies van de UU bestaat een samenwerking waarbij studenten dramaturgische 

feedback geven bij onze try-outs. 

• Belangrijke partners zijn vertegenwoordigd in onze Raad van Advies, waarmee we jaarlijks om de tafel 

zitten, met afgevaardigden van o.a. Festival Spoffin, Het Huis Utrecht, de Tekstsmederij, Het Filiaal en 

DOX. 

• We nemen deel aan het Utrechts Festival Overleg en Utrechts Theater Overleg, waardoor we met alle 

festivals en theaterinstellingen in Utrecht nauwe banden onderhouden. Een deel van die instellingen huist 

net als wij in het bruisende Theaterhuis de Berenkuil. We spreken met festivals als Tweetakt en SPRING 

geregeld over inhoudelijke raakvlakken op het gebied van bijvoorbeeld familietheater en HKU-acteurs 

(Tweetakt) en theater in de publieke ruimte (SPRING).  

• We onderhouden partnerschappen met instellingen die speelplekken en coaching uitreiken aan onze 

winnaars (zie tabel hieronder). 

• In 9 Stukafest-steden programmeren wij een CTF-kamer. Hier plaatsen wij try-outs van verschillende 

CTF-gezelschappen, zodat zij hun materiaal kunnen uitproberen alvorens dit verder uit te werken voor 

hun CTF-première. 

• De Stadsschouwburg Utrecht is een van onze voorstellingslocaties en faciliteert komend jaar tevens (naar 

alle waarschijnlijkheid) onze prof-meeting en festivalopening. 

• Onze Stamgasten krijgen korting bij Theater Kikker, ’t Hoogt en theatergezelschap Vloeken in de Kerk.  

• Vanaf heden valt de Utrechtse WijkJury onder de vleugels van het CTF, waarmee wij een nieuwe 

samenwerking aangaan met Zina en met Utrechtse gezelschappen die kaarten aan onze wijkjuryleden 

beschikbaar stellen. 

• We werken met het Huis Utrecht samen aan een nieuwe intervisiegroep voor zakelijk leiders, vanwege 

het zorgelijke tekort aan startende zakelijk leiders in Utrecht. Bovendien biedt Het Huis onze makers 

gratis repetitieruimte aan. 

• New Dutch Connections gaat, zoals vermeld, een van onze cafés programmeren. 
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4.3 Plaats in de keten 

Hieronder hebben we in kaart gebracht hoe de keten voor onze makers er globaal uitziet. 
 

 

5. Marketing en communicatie 

 
 

We streven ernaar de bezoekersaantallen te laten stijgen naar 20.000 in 2019 en 21.000 in  2020. In onze marketing 

en communicatie spelen de artiesten zelf een belangrijke rol. In een PR-workshop krijgen zij tips voor het schieten 

van beeld, het schrijven van een goede tekst en het creëren van originele content voor social media. De artiesten 

nemen het CTF-publiek voorafgaand, tijdens en na het CTF mee in hun maakproces en voorstelling. We lenen 

daartoe bijvoorbeeld onze Instagram uit aan makers voor een inkijkje in hun proces. Daarnaast zetten we in op een 

gerichte doelgroepenmarketing:   

 

5.1 Doelgroepenmarketing  

 
Doorgewinterde CTF-bezoekers 

Voor onze trouwe achterban werken we aan een handzame en ludieke communicatie: 

• Onze website heeft 20.000 unieke bezoekers per jaar en wordt door 40% van onze bezoekers als primaire 

informatiebron gebruikt. Daarom is het tijd de verouderde website gebruiksvriendelijker en informatiever 

te maken, en met een mobiele versie met elementen als crowd control, een plattegrond en een 

favorietenlijstje.  

• Wat begon als ludiek initiatief van oud-collega’s, is inmiddels opgepakt door een groter aantal liefhebbers 

van het CTF: alle 28 voorstellingen bezoeken. We spelen hier op in door in het programmaboek een ‘All 

you can see’-blokkenschema op te nemen. 

 

Theaterleken 

• Toevallige cafégasten nodigen we na het zien van een voorstelling in ‘hun’ café uit om meer 

voorstellingen te bezoeken, door met ze in gesprek te gaan en programmaboekjes uitdelen. We maken 

zowel informatieve programmaboeken als kleinere uitvouwfolders met praktische informatie. Een kleine 
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groep gaat daadwerkelijk op pad om meer te zien; een andere groep houdt het bij de eenmalige 

theaterervaring in 'hun' café. 

• Er liggen veel kansen voor het CTF in het bereiken van families via ons jeugdtheater. Er komt een aparte 

familieposter, met een ander campagnebeeld dan het reguliere beeld, die op strategische plekken wordt 

verspreid (scholen, kinderopvang, sport- en hobbyclubs). Ook gaan we samenwerkingen aan met 

kindermedia en nodigen we bso’s uit voor try-outs, waarna de kinderen folders meekrijgen om ze hopelijk 

terug te zien op het festival.  

• Via de samenwerking met New Dutch Connections bereiken we een nieuwe cultureel diverse achterban. 

We leggen voor een cultureel diverse doelgroep ook een extra accent op onze ‘Language No Problem’ 

voorstellingen en maken een Engelstalige pagina op de website en in het programmaboek. 

• Omdat we theater toegankelijk willen maken voor iedereen, richten we ons tijdens het festival ook op 

dagjesmensen en toevallige passanten. We plaatsen op strategische plekken in de stad layertorens. Deze 

worden theatraal vormgegeven om passanten nieuwsgierig te maken, bevatten informatie over het 

festival, en bieden een decor voor verrassende randprogramma acts. Voor ieder café komt bovendien een 

opvallende CTF-lichtbak te staan. Tot slot zijn we in gesprek met HMS Host en de NS om pop-up acts in 

te zetten in en rond de stationshal. 

 

Theaterprofessionals 

Voor programmeurs en andere professionals hanteren we een speciale mailinglist waarmee we hen op de hoogte 

houden van het festival. Zij kunnen zich aanmelden voor de prof-meeting en ontvangen desgevraagd tips over het 

programma. Voornamelijk voor professionals hebben we bovendien een samenwerking met de Theaterkrant, die 

jaarlijks meerdere voorstellingen op het festival recenseert. 

 

 

 

Publieksprijswinnaar Linde Baaijens (CTF 2018) 

 

5.2 Communicatie-aantallen 

Offline 

• Posters (regulier: 750, jeugd: 150) 

• Programmakranten/boeken: 4000 stuks  

• Stemflyers Publieksprijs: 25.000 stuks 

• Zichtbaarheid bij alle 28 cafés (lichtzuilen) en in de stad (layertorens, banners) 

• Lidmaatschap Utrecht Marketing (zichtbaarheid in Uitagenda, tv-schermen enz.) 

• Persberichten (free publicity) in dagbladen en magazines 

Online 

• Website (20.000 unieke bezoekers per jaar) 

• App (1500 gebruikers - vervalt per 2019, wordt overgenomen door mobiele website) 

• Facebook (4756 volgers) 
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• Twitter (840 volgers, vervalt per 2019) 

• Instagram (1137 volgers)  

• Persberichten (free publicity) op online nieuwssites en magazine - waaronder een vaste samenwerking 

met De Theaterkrant 

• Flickr met alle foto’s van voorgaande edities 

• Nieuwsbrief, regulier (1003) en Stamgasten (492) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vakjuryprijswinnaar Youri & Marie (CTF 2018) 

6. Ondernemerschap 
Door middel van een publieksbijdrage, donaties van onze Stamgasten, sponsoring, deelnamegeld van de cafés en 

particuliere fondsen komt bijna 50% van de totale dekking van eigen inkomsten. De andere helft dekken we via 

subsidies van de Gemeente en Provincie Utrecht en via het Fonds Podiumkunsten.  

 

6.1 Publieksbijdrage 

Na elke voorstelling vragen de makers op ons festival om een bijdrage van het publiek. Het geld dat opgehaald 

wordt via dit ‘pay what you want’ principe is voor de helft voor het gezelschap en voor de helft voor het festival. 

Waar er in 2016 nog €8.600,- bijgedragen werd, is dit in 2018 gestegen naar €17.860,-. Onder andere door de 

aanschaf van pinautomaten (CTF 2018), maar ook doordat we onze artiesten steeds beter weten te coachen in het 

op ludieke wijzen ophalen van publieksdonaties – door op een theatrale manier een beroep te doen op het publiek 

om geld te doneren. Zo liet dansgezelschap MAN II CO in 2017 alle bezoekers limbo-dansend het café verlaten, 

waarna ze gevraagd werden een donatie in de hoed te doen. Ons publiek raakt er steeds beter van doordrongen dat 

het CTF weliswaar een vrij toegankelijk, maar geen gratis festival is. We zetten de komende jaren in op een stijging 

van deze inkomsten, waarover meer in de toelichting op de financiële gegevens.  

 

6.2 Nieuw beloningssysteem voor artiesten 

Voorheen werkten we met een beloningssysteem waarin alle gezelschappen dezelfde speelvergoeding van €600,- 

ontvingen (naast 50% publieksinkomsten). Geïnspireerd door de Fair Practice Code hebben we dit systeem onder 

een vergrootglas gelegd. Vanaf 2019 hanteren we een eerlijkere verdeling naar rato: 

- Per gezelschap €120,- productiebudget. 

- Een speelvergoeding van €120,- per performer, plus €120,- voor één ondersteunend persoon tijdens de 

voorstellingen (te besteden aan bijvoorbeeld regisseur of technicus).  

- Een (fixed) reiskostenvergoeding van €60,- voor performers die buiten de provincie Utrecht woonachting 

zijn. 

Via dit systeem zou een Utrechtse solist een vergoeding krijgen van €360,-; een achtkoppig gezelschap uit 

Maastricht komt uit op €1.620,-. Daarnaast zijn de publieksinkomsten begroot op €670 per café waarvan de helft 

voor het gezelschap is. 
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6.3 Sponsoring 

• Utrechtse bierbrouwer VandeStreek wordt voor de komende jaren onze nieuwe hoofdsponsor. Naast een 

financiële bijdrage ondersteunen zij ons in de promotie, via onder meer gezamenlijke biervilt en 

aankleding van ons festivalhart. Daarnaast zijn we in gesprek om een CTF-bier te brouwen.  

• De CTF-lichtbakken voor de cafés zijn zo ontworpen dat er ruimte is voor sponsoring. Voor €350,- kan 

een bedrijfslogo op de lichtbak gezet worden. In de acquisitie richten we ons op lokale bedrijven die de 

stad en cultuur een warm hart toedragen.  

• We zoeken extra sponsors voor specifieke onderdelen als de publieksprijs, de juryprijs en de Café Theater 

Fabriek. 

• Naast de out-of-pocket sponsoring, maakt het CTF gebruik van sponsoring in natura. Zo zijn er veel cafés 

die de catering verzorgen voor hun makers, krijgen we een groot deel techniek gesponsord en sponsort 

de jury de uren die ze tijdens het weekend kwijt zijn.  

 

6.4 Fondsen en subsidies 

De aankomende jaren zetten we in op een hogere bijdrage via private fondsen. Hiervoor ligt onder andere een 

focus op hogere bijdragen van het KF Hein Fonds en het VSBfonds. Met beide is goed contact, waardoor we weten 

dat onze plannen om wijkbewoners te bereiken en ons cultureel diversiteitsbeleid goed passen bij de richtlijnen 

van deze private fondsen. Ook richten we ons dit jaar voor het eerst op een samenwerking met het CMU, het 

ondernemersfonds van de Utrechtse binnenstad. Met het CMU is in de afgelopen periode veel contact geweest. 

Indien we van dit ondernemersfonds een bijdrage krijgen kunnen we voornamelijk investeringen doen om de 

publieksstromen door de binnenstad te bevorderen via betere informatievoorziening en zichtbaarheid.  
 

7. Toelichting op de financiële gegevens 
 

• De uitkoopsommen laten we de aankomende jaren verder stijgen, mede door de nieuwe opzet die beter 

past bij onze visie rondom Fair Practice.  

• De honoraria overige programmering ligt in 2018 hoger vanwege de kosten voor het 

jubileumprogramma en vanwege een samenwerking met KNUS festival, waar CTF-makers 

geprogrammeerd stonden. In 2019 en 2020 zitten de overige programmakosten enkel in het 

randprogramma, die ten opzichte van 2018 de aankomende jaren zullen stijgen met €3.378,- in 2019 en 

€4.378,- in 2020. 

• Onder het tijdelijk personeel vallen alle freelancekrachten, met uitzondering van directie. We laten de 

vergoedingen van deze medewerkers jaarlijks groeien. Vanaf 2019 breiden we de organisatie bovendien 

uit, omdat er een projectcoördinator is aangesteld die de WijkJury Utrecht onder onze vleugels zal 

begeleiden.  

• In de periode van september t/m april wordt de organisatie aangevuld met vijf werkervaringsplekken, 

die hiervoor een kleine vergoeding krijgen. 

• De publieksinkomsten zijn de laatste jaren flink gestegen (zie overzicht hieronder). Waar we in 2016 

nog €0,52 per bezoek binnenhaalden, is dit in 2017 en 2018 gestegen naar respectievelijk €0,85 en €0,90 

cent per bezoek. We ambiëren een hogere bijdrage, maar zijn hierin ook realistisch. Omdat een deel van 

onze bezoekers ‘overvallen’ wordt door de voorstelling, doen niet alle bezoekers een bijdrage. Bovendien 

kost het tijd om publiek ervan te doordringen dat het CTF niet gratis is. We blijven deze boodschap 

benadrukken en verwachten, door een groeiend aantal bezoekers en kwalitatief steeds betere 

voorstellingen, dat de publieksinkomsten zullen stijgen; in 2020 zetten we in op een bijdrage van €1,15 

per bezoek bij 21.000 bezoeken.  

• De subsidie van de Gemeente Utrecht is de aankomende twee jaar hoger vanwege een extra bijdrage 

voor het deelproject WijkJury Utrecht. 

 

Editie Aantal bezoeken Totale publieksinkomsten Bijdrage per bezoeker 

2016 16.500 € 8.608,- 52 cent 

2017 17.700 € 14.316,- 81 cent 

2018 19.000 € 17.857,- 94 cent 

2019 20.000 € 20.000,- 1 euro  

2020 21.000 € 24.150,- 1,15 euro 

 

 


