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Beste lezer,

Neem een kop koffie of een glas bier in de hand en duik in het ondernemingsplan 2021-2024
van het Café Theater Festival (CTF) in Utrecht. We hebben de afgelopen 17 jaar gebouwd 
aan een festival dat niet meer weg te denken is uit de stad. Jaarlijks helpen we tientallen 
aanstormende makers in hun ontwikkeling en beroeren we cafés vol nieuw publiek. 
De Utrechtse trots is inmiddels uitgegroeid tot een landelijk festival: de vraag in andere steden 
was zo groot, dat we ook festivals zijn gestart in Tilburg en Zwolle. Vanuit het Utrechtse model 
hebben we twee satellietfestivals opgebouwd die leunen op gemeentelijke en lokale gelden, en 
uitgevoerd worden door lokale projectteams. En ook daar blijkt: met dit festivalformat hebben 
we goud in handen. 

Deze meerjarenaanvraag en bijbehorende begroting richt zich op de stad Utrecht. Het CTF 
Utrecht heeft zich in de afgelopen jaren hard ontwikkeld: het is niet meer hetzelfde festival 
als vier jaar geleden. We zijn gegroeid en geprofessionaliseerd, en die lijn willen we in de 
komende jaren doortrekken. Tussen 2017 en 2020 is de begroting van het CTF Utrecht met 
50% gegroeid door een grote toename van eigen inkomsten. Het subsidie-aandeel van de 
Gemeente  Utrecht is daarmee gedaald van 40% van de jaarbegroting 2017 naar 29% in 2020.  
In de begroting van 2021-2024 vragen we de gemeente opnieuw een bijdrage van 40% te doen, 
zodat deze verhoudingsgewijs meegroeit met de ontwikkeling van het CTF Utrecht.

In de Cultuurnota Kunst kleurt de stad wordt vermeld dat de gemeentelijke bijdrage in de 
periode 2017-2020 als referentiepunt wordt genomen. Vanwege de beschreven groei 
nodigen we de adviescommissie uit om het belang van het CTF – en een daarbij passende 
subsidiebijdrage – te beschouwen in het licht van de huidige positie die het festival in 
Utrecht inneemt.

We hopen je te overtuigen van de noodzaak en potentie van onze nieuwe plannen. 

Met vriendelijke groet,

CAFÉ THEATER FESTIVAL 
UTRECHT 2021-2014

& Alinde Hoeksma
Artistiek Directeur

Daan Lustenhouwer
Zakelijk Directeur

Beeld voorpagina: 
Bart Merks en Merel Franx
@ Voortuin (2019)
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CAFÉ THEATER FESTIVAL
Aanjager van het interventietheater
Bruggenbouwer naar een nieuw publiek 
Kweekvijver van de makers van de toekomst

1. HET FESTIVAL VOOR INTERVENTIETHEATER
Je staat nietsvermoedend in een café en BAM, uit het niets begint er een voorstelling. 
Een zanger klimt op de bar en begint te rappen, hiphoppers springen op je tafeltje, de 
barman zet een aria in en naast je begint een acteur hartverscheurend te huilen. Voor velen 
is het Café Theater Festival (CTF) een eerste kennismaking met theater1, zo dicht op de 
huid dat het niemand onberoerd laat. 

Dahiana Candelo 
@ Rabarber (2019)

1- Steeds wanneer wij in dit plan spreken van theater, doelen wij op alle podiumkunstgenres die op het CTF te zien zijn, 
waaronder dans en circus.

ONS STATEMENT
Het Café Theater Festival gelooft in de verbindende kracht van theater. Theater kan begrip 
kweken in een wereld die individualiseert en stigmatiseert. Theater kan een dialoog op 
gang brengen tussen groepen die elkaar normaal niet snel ontmoeten. Maar dan moeten 
die groepen het theater wel weten te vinden. Uit statistieken van het CBS blijkt dat 
theaterbezoek sinds 2011 gedaald is met 28%.2 De verhalen die in de zalen verteld worden, 
weten een deel van de samenleving niet te bereiken. Daar moet verandering in komen. 

2-  Zie CBS-statline

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70077NED/table?dl=16A6D
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CTF, NU EN STRAKS

Café Theater Festival Utrecht
Vier dagen lang vormt de stad het decor van korte voorstellingen van 29 aanstormende 
gezelschappen van jonge makers op 29 ontmoetingsplekken in de stad. Zij hebben een 
ontwikkeltraject gevolgd in de Café Theater Fabriek om tot de ultieme cafévoorstelling 
te komen. Het brede programma biedt een afspiegeling van actuele, grootstedelijke 
onderwerpen in uiteenlopende genres als dans, opera, circus, muziektheater, mime, 
teksttoneel, objecttheater, storytelling, urban arts of performance. Naast festivalbezoekers 
bereikt het CTF veel nieuw, niet-regulier publiek (56% van het totaal, zo blijkt uit 
publieksonderzoek), doordat de kroegen voor een deel gevuld zijn met nietsvermoedende 
bezoekers die met hun neus in de boter vallen. Sommige bezoekers zien alleen de 
voorstelling in ‘hun’ stamkroeg, anderen stippelen routes uit en hoppen van café naar café. 
Het festival wordt steeds populairder, met een groei van 4.000 bezoekers in de afgelopen 
4 jaar (van 15.000 in 2015 naar 19.000 in 2019). Het CTF Utrecht 2019 werd door 
bezoekers in publieksonderzoek gewaardeerd met een 8,2.

Om haar maatschappelijke relevantie te verbreden, moet theater midden in de samenleving 
gaan staan. Daarom experimenteert het CTF met nieuwe presentatievormen in de 
publieke ruimte. We plaatsen theater in ontmoetingsplekken midden in de stad, waar we 
een nieuw publiek bereiken van uiteenlopende leeftijden en achtergronden. We zijn de 
ultieme bruggenbouwer tussen de makers van morgen en een breed publiek. We laten zien 
dat iedereen van theater kan houden, als je het van dichtbij ervaart.

Om nieuw publiek met theater te verleiden, hebben we makers nodig die het publiek 
centraal stellen in hun werk. De komende vier jaar zet het CTF daarom vol in op 
het ontwikkelen van wat wij bestempelen als interventiemakers. Zij plegen via korte 
voorstellingen interventies in openbare ontmoetingsruimtes, om te overrompelen, 
ontroeren, vervreemden, verbazen en vooral: te verbinden. In dit plan lees je alles over deze 
theatervorm, hoe wij hiermee het land willen veroveren en hoe we de theatersector willen 
opschudden en inspireren.

Festivalbereik CTF Utrecht 2021-2024

3 4 29

290 19.500-21.000 bezoekers (2021-2024)voorstellingen

locaties try-outdagen festivaldagen
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Het Utrechtse belang van de landelijke groei
Het CTF kent een lange geschiedenis in Utrecht, waar het sinds 2004 jaarlijks wordt 
georganiseerd – in 2023 vieren we ons twintigste jubileum. Inmiddels is het CTF 
uitgegroeid tot een landelijk festival: sinds 2018 organiseren wij het ook met veel succes in 
Tilburg en Zwolle. Kunstvakopleidingen en makershuizen kwamen naar ons toe met de vraag 
om ook in hun stad een CTF te organiseren. De vraag kwam in beide steden voort uit de 
wens om het vestigings- en presentatieklimaat voor jonge makers in de regio te verbeteren, 
en verbindingen te leggen naar een nieuw publiek. Met lokale partners, lokale gelden en 
lokale projectteams – aangestuurd door de directie in Utrecht – is er hard gewerkt om het 
Utrechtse CTF-model om te vormen naar een model dat in andere steden toegepast kan 
worden. Het CTF Utrecht blijft het moederfestival, dat ieder jaar in maart het startschot 
geeft met 29 premières3. Een deel van die voorstellingen is in de weken daarna nogmaals te 
zien op de kleinere satellietfestivals in Tilburg en Zwolle. 

De landelijke groei straalt positief af op Utrecht. Uit publieksonderzoek blijkt dat het CTF 
Utrecht sinds de uitbreiding bezocht wordt door meer bezoekers uit het hele land, doordat 
het festival meer landelijke bekendheid geniet. Voor Utrechtse makers ontstaan er in dit 
landelijke model kansen om ook in andere CTF-steden spelen, en daarmee extra vlieguren 
te maken met hun CTF-voorstelling. Het CTF Utrecht is de motor achter een landelijk 
festivalnetwerk, met een landelijke talentontwikkelingsrol en een rol als springplank naar 
andere speelsteden. De komende jaren onderzoeken we een toekomstige uitbreiding naar 
meer steden: culturele partners in Rotterdam en Arnhem hebben zich aangediend met de 
wens om ook in hun stad een CTF op te richten.

De Transmissie
@ Wijnbar Most (2019)

3- De meeste voorstellingen worden speciaal voor het CTF ontwikkeld; indien er sprake is van bestaand 
werk wordt dit sterk omgevormd tot cafévoorstelling en spreken we daarom van nieuw werk.
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Van conformeren naar innoveren
De CTF-organisatie is in 17 jaar tijd uitgegroeid van een klein vrijwilligersteam tot 
een organisatie gerund door energieke professionals. Met weinig middelen wisten we 
de afgelopen jaren veel te bereiken. De komende jaren is het doel om een stabielere 
festivalorganisatie neer te zetten met bijpassende begroting en naleving van de Fair Practice 
Code (waarover later meer). We nemen een hernieuwde positie in de stad in, waarbij we 
verschuiven van ‘conformeren’ naar ‘innoveren’. De afgelopen jaren was het CTF een 
festival dat meebewoog met het veld en inspeelde op kansen die zich aandienden. Inmiddels 
heeft het festival een unieke positie verworven in het veld en is het tijd om die positie 
actiever uit te dragen. Het CTF heeft een expertise opgebouwd en een theaterbeleving 
ontwikkeld die nergens mee te vergelijken is. Geen enkel ander festival organiseert haar 
volledige programmering in openbare ontmoetingsruimtes. Geen enkel ander festival 
bereikt zo’n groot percentage nieuw publiek. Het CTF gaat zich de komende jaren verder 
bekwamen in deze expertise, door ons explicieter te richten op de kunstvorm die ons uniek 
maakt: interventietheater.

Interventietheater ontregelt publieke ontmoetingsruimtes door deze te transformeren 
tot theatrale realiteit. Alle aanwezigen worden in één klap onderdeel van een nieuwe 
werkelijkheid. Er is geen sprake van een vierde wand of een publieksopstelling: het hele café 
wordt het speelvlak. In een theaterzaal kan het publiek vertrouwen op oeroude codes, maar 
in het café bestaan die codes niet: aanwezige theaterkenners én -leken vinden ter plekke 
met elkaar uit hoe ze reageren op wat er gebeurt. Staken ze hun gesprekken? Stellen ze 
zich open voor de verbeelding? Het publiek is, alleen al door hun aanwezigheid, medespeler 
in de voorstelling. Interventietheater speelt zich nadrukkelijk af in het hier en nu: deze 
interventie kan alleen op dit moment, op deze manier, met deze mensen plaatsvinden. 
Interventiemakers spelen nooit voor een publiek, maar altijd mét hen. Interventietheater 
kan bubbels lekprikken door de boel onverwachts op te schudden. Bijvoorbeeld door 
kwetsbare of ongemakkelijke verhalen te vertellen, of door verschillende waarheden 
naast elkaar te leggen. Met als uiteindelijke doel verbinding en begrip. De kroegbaas 
en de theaterschrijver, de verstokte barhanger en de millennial, de trotse ouder en de 
nieuwe Nederlander: allemaal staan ze schouder aan schouder naar dezelfde voorstelling 
te kijken. Zo brengt interventietheater groepen in contact die elkaar normaal niet of 
nauwelijks ontmoeten. 

DE KRACHT VAN INTERVENTIETHEATER
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Een interventie kan allerlei vormen hebben. De ene maker zal dansen, de ander zal zingen. 
De ene maker zal zwijgen, de ander juist schreeuwen. Een interventie kan luid en in your 
face zijn, of ingetogen en kwetsbaar. Maar wat ze allemaal gemeen hebben is dat de 
uitwisseling centraal staat: tussen een performer en een cafégast, tussen aanstormende 
makers en nieuw publiek.

Dit nieuwe publiek moet uitgenodigd en verleid worden. Dat vraagt om makers die in hun 
theatrale keuzes het publiek centraal stellen. Makers die een ruimte dwingend kunnen 
transformeren. Makers die aanvoelen welk publiek ze voor zich hebben en hoe ze deze 
meenemen in hun verhaal. Makers die openheid inbouwen in hun werk, zodat ze in kunnen 
spelen op onverwachte reacties en gebeurtenissen in het café. Makers die continu contact 
maken. Makers die hun publiek een rol toedichten. Makers die beperkingen in de ruimte 
tot kansen maken. Makers die als geen ander weten waarom zij hier en nu de tijd van deze 
bezoekers in beslag nemen, omdat hun verhaal verteld móet worden. De komende vier jaar 
richt het CTF zich daarom op de ontwikkeling van een nieuwe generatie interventiemakers, 
die in onze Café Theater Fabriek worden klaargestoomd om een nieuw publiek te verleiden.

DE WAARDE VAN HET CTF

Voor het publiek: 
een bruggenbouwer

Voor de makers: 
een kweekvijver

Voor de sector: 
een aanjager

Wij bouwen bruggen 
naar nieuw publiek, door 
hen in de vertrouwde en 

ontspannen omgeving van een 
ontmoetingsplek de kracht en 

waarde van theater te laten 
ervaren. Toevallige gasten, 
festivalpubliek en makers 

ontmoeten elkaar, vanuit een 
gezamenlijke theaterervaring 

die onontkoombaar is voor 
alle partijen.

Wij kweken multi-inzetbare 
interventiemakers. In de Café 

Theater Fabriek ontwikkelen zij 
een grote set interventietools 
binnen hun eigen signatuur. 

Tijdens en na het CTF zijn zij in 
staat om op elke plek een publiek 
te creëren en mee te nemen in 

hun verhaal. 

Wij zijn aanjager van 
interventietheater, door elk 

jaar nieuwe interventiemakers 
het veld in te sturen en door 

toonaangevend te zijn in 
ons experiment met nieuwe 

theaterontmoetingen. Het CTF 
heeft zich bewezen als scoutplek 

voor programmeurs uit het 
hele land, die CTF-makers vaak 

direct ‘doorprogrammeren’. 
Onze brugfunctie naar nieuw 
publiek biedt een inspiratie 

voor de sector.
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Theatergroep Troubamour
@ Kopi Susu (2018)

2. HOE WE INTERVENIËREN

Het CTF is meer dan een festival: de Café Theater Fabriek is als ontwikkelplatform een 
onmisbare motor achter de programmering. Waar de Fabriek voorheen een algemener 
talentontwikkelplatform was, ontwikkelen wij de komende jaren een expertisecentrum dat 
makers helpt kwaliteiten te ontplooien tot interventiemaker. In de Fabriek ontwikkelen 
ze hun autonome signatuur als interventiemaker en ontdekken ze welke rol publiek 
speelt binnen hun werk: elementen die in de vakopleidingen weinig aandacht krijgen. Het 
CTF biedt de ultieme ontwikkelplek, omdat je hier voor het eerlijkste publiek denkbaar 
speelt. Sommige bezoekers vinden het fantastisch dat ze onverwachts in een voorstelling 
zitten; anderen hebben meer oog voor hun bier of het verjaardagsfeestje waar ze voor 
komen. Aan de makers de ultieme uitdaging om ook deze toeschouwers te verleiden naar 
hun verhaal te luisteren. In de Fabriek reiken we in de vier maanden voor het festival 
workshopdagen en coaching aan, die een essentiële basis leggen voor het maken van een 
goede interventievoorstelling. 

CAFÉ THEATER FABRIEK

‘‘De fabriek is een grote meerwaarde voor deelname aan het CTF, we kunnen 
het elke maker aanraden. Je komt terecht in een warm bad, een broedplaats 
om te experimenteren onder sterke begeleiding.

Kira en Pinar, CTF 2019
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Workshopdagen
Alle makers volgen vier workshopdagen, die elk een ander kernaspect van het 
interventietheater uitlichten. Op dag 2 en 3 wordt proefpubliek uitgenodigd, want 
interventiemakerschap kan niet bestaan zonder toeschouwers.

Op dag 1 onderzoeken de makers hun signatuur als interventiemaker. Om een brug 
te bouwen tussen een verhaal en een toevallig aanwezig publiek, moet je heel goed 
weten waarom dat publiek jouw verhaal moet horen, en hoe je ze daartoe gaat verleiden. 
Wie ben jij als interventiemaker en welke theatrale middelen zet je in om het publiek 
mee te nemen?  
Locatie: Theaterhuis de Berenkuil.
Dag 2 gaat over het publiek als betekenisdrager: welke rol geef jij jouw publiek in de 
voorstelling? Hoe transformeer je de caféruimte tot theatrale ruimte, waarbij je het 
publiek deelgenoot maakt van de nieuwe werkelijkheid? Makers werken aan de opening 
van hun voorstelling, waarbij ze onderzoeken hoe ze het publiek openstellen voor deze 
nieuwe wereld.
Locatie: Brewpub van CTF sponsor vandeStreek.
Op dag 3 trainen zowel de makers als performers hun bewustzijn in het hier nu. Op het 
CTF zijn de speelomstandigheden dwingend: publiek kan halverwege binnenkomen, 
stamgasten praten terug, glazen vallen om. Makers en schrijvers leren hoe zij de 
benodigde openheid inbouwen in hun voorstelling, en hoe zij hun materiaal kunnen 
laten ademen. Performers krijgen deze dag fysieke trainingen, waarbij ze leren bewegen 
tussen fysieke obstakels (tafels en publiek), inspiratie halen uit Viewpointtechnieken 
(die helpen focus en bewustzijn in het hier en nu te vergroten), en leren reageren op 
verstorende factoren in de ruimte.
Locatie: Brewpub van CTF sponsor vandeStreek.
Dag 4 gaat over de profilering van de makers in het werkveld. Op welke 
plekken zouden ze na het CTF willen spelen en waarom? Wat is daarvoor nodig? 
De gezelschappen maken een sneak preview van hun voorstelling die ze op het CTF 
zullen presenteren aan programmeurs, en denken na hoe ze zich willen presenteren aan 
het veld. 
Locatie: Restaurant Zindering, Stadsschouwburg Utrecht.

• 

•

•

•

‘‘De dramaturgische coaching van het CTF is van onschatbare waarde. 
De feedback was altijd constructief en hielp ons echt om onszelf 
te ontwikkelen.

Knot Kollektiv, CTF 2018, 2019 en 2020
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4- Dit geldt voor het reguliere programma. We hebben wel een producerende functie voor een jaarlijkse coproductie en een 
wijkresidentie, waarover later meer. 

Coaching
Artistiek: Elk gezelschap wordt gekoppeld aan een artistiek coach uit ons 
programmateam, die hen begeleidt via een conceptbespreking en drie 
repetitiebezoeken. Onze coaches worden aan de gezelschappen gekoppeld op basis 
van hun expertise: dramaturg Luc de Groen coacht vooral de theatergroepen en 
choreograaf Jasper van Luijk de fysieke gezelschappen. De coaches bezoeken op 
verzoek ook elkaars gezelschappen om aanvullende coaching te bieden.
Zakelijk: Wij zijn geen producerende instelling; we kunnen makers helaas geen 
maakbudget bieden.4 Wel vinden we het belangrijk dat alle makers financiering vinden 
voor hun maakproces en productiebudget. Daarom helpen we hen in de Fabriek 
met projectplannen en begrotingen, zodat zij zich kunnen ontwikkelen in hun eigen 
ondernemerschap. Op de eerste workshopdag ruimen we tijd in voor een zakelijke 
workshop, waar we de Gemeente Utrecht en fondsen uitnodigen om te vertellen 
over aanvraagmogelijkheden. Dit resulteerde de afgelopen jaren in veel aanvragen en 
toekenningen voor de CTF-producties. Ook hebben we de functie van matchmaker: 
we koppelen alumni en studenten van HKU Kunst en Economie, die zich willen 
ontwikkelen tot zakelijk leider, aan CTF-gezelschappen.
Productioneel: Elk gezelschap krijgt – naast een artistiek coach – een productionele 
coach aangereikt, die ondersteunt en adviseert bij alles wat er komt kijken bij 
een interventievoorstelling.
Marketing: Naast een zakelijke workshop organiseren we ook een marketingworkshop, 
die makers adviseert in het schrijven van een prikkelende PR-tekst en het opzetten van 
een campagne rond hun CTF-voorstelling. Ook dit blijkt iets waar in de opleidingen 
weinig ruimte voor is, waar onze beginnende makers nog veel in kunnen leren.

• 

•

•

•

‘‘Het CTF heeft ons geholpen aan een zakelijk leider, we waren heel blij 
met die matching. Samen met onze zakelijk leider lukte het om subsidie te 
krijgen voor onze CTF-voorstelling, te professionaliseren en een stichting op 
te richten.

Club Lam, CTF 2019
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‘‘Het CTF bracht ons zelfvertrouwen, artistieke verdieping en waardevolle 
contacten. Een grote stap in de ontwikkeling van onze eigen stem 
en signatuur.

Theater Tocht, CTF 2019

Try-outs
Als onderdeel van hun ontwikkeltraject spelen alle gezelschappen ruim een week voor 
het festival een try-out in het eigen café. Hier testen ze de beoogde publieksrollen en 
-interactie in hun voorstelling. Na de try-outs voeren we nagesprekken in het café, waar 
cafépubliek en studenten van de HKU en UU Theatre Studies feedback geven aan de 
makers. Extra try-outs vinden plaats in februari tijdens Stukafest, waar we in tien steden 
een CTF-voorstelling programmeren in een studentenkamer. Hier plaatsen we makers 
die hun CTF-voorstelling willen testen in een andere setting, om geoefend te raken in de 
intieme interactie met een publiek dat heel dichtbij zit.

DE INTERVENTIEMAKERS

Interventietalent 
Het programmateam van het CTF scout door het hele land, op zoek naar makers die 
een bijzondere relatie aangaan met hun publiek. We bekijken afstudeervoorstellingen 
op vakopleidingen en het ITs Festival, we bezoeken festivals als Nieuwe Makers Festival 
RRReuring, Fringe Festivals of het Nieuwe Makers Weekend bij Bijlmer Parktheater. 
Ook onderhouden we actief contact met relevante MBO- en HBO-vakopleidingen en 
talentontwikkelingstrajecten als Likeminds en DOX. 

We zoeken makers die hun relatie tot een publiek centraal stellen, omdat het publiek bij 
interventietheater direct onderdeel is van de voorstelling. Makers die zich laten inspireren 
door het leven in de stad en het perspectief hierop op scherp zetten. Makers met een 
grote dosis eigenheid in hun makerschap, nieuwsgierigheid naar interventietheater en een 
onderzoekende houding. We gaan met sommige gezelschappen langere samenwerkingen 
aan, als we zien dat hun ontwikkeling als interventiemaker verder ontplooid kan worden. 
Wij werken bewust met jonge, vaak net afgestudeerde of selfmade makers. Dit hoeft niet 
te betekenen ‘jong’ in leeftijd; het gaat om makers die aan het begin van een carrière staan, 
hun signatuur aan het uitvinden zijn en zich bij het CTF willen ontwikkelen. 



13

Throw Flow
@ De Rechtbank (2019)

Selectieprocedure
Geïnteresseerde makers uit het hele land dienen in september een voorstellingsconcept in 
via een videopitch en/of een aanmeldformulier. Voor de editie van 2020 ontvingen wij 120 
aanmeldingen, in de komende jaren verwachten wij een groei naar 150. Hiervan mogen 50 
gezelschappen of makers op selectiegesprek komen, waaruit de definitieve selectie wordt 
gemaakt van 29  gezelschappen. We kiezen bewust voor een vrij grote programmering 
(evenveel als de afgelopen jaren), om twee redenen:

In onze programmaselectie voor het CTF Utrecht streven we tot slot naar het volgende:

Het CTF Utrecht kent grote piekmomenten in publieksdrukte, doordat de cafés veel 
eigen bezoekers trekken, gemengd met een grote stroom festivalbezoekers. Met 29 
voorstellingslocaties lukt het ons om de publieksstromen in goede banen te leiden en 
niet teveel bezoekers bij de deur te hoeven weigeren.
Binnen een selectie van 29 gezelschappen kunnen wij genoeg diversiteit waarborgen en 
ook een kans bieden aan een aantal makers die nog iets priller zijn in hun ontwikkeling, 
in wie wij veel potentie zien. 

Omdat het CTF een actieve rol wil spelen in het vestigingsklimaat voor 
Utrechtse makers, reserveren wij een derde van de speelplekken voor makers van 
Utrechtse bodem. 

• 

•

• 
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Omdat er in Utrecht veel expats en niet Nederlandssprekenden wonen, is de helft van 
onze voorstellingen language no problem. 
We streven op alle niveaus diversiteit na in de programmering. We selecteren 
makers van diverse opleidingen, culturele achtergronden en disciplines. Zowel in 
genres als voorstellingsthema’s moet het programma voor inwoners uit de hele stad 
toegankelijkheid of herkenbaarheid bieden.

• 

•

PROGRAMMERING MIDDENIN DE STAD

Theater in ontmoetingsruimtes 
Onze programmering is onlosmakelijk verbonden met de ontmoetingsruimtes: daar 
worden de voorstellingen ontwikkeld, met het café(publiek) als inspiratiebron voor de 
makers. We programmeren op iedere locatie een gezelschap dat aansluit op het (café)
publiek en tegelijkertijd hun grenzen kan oprekken. Ons programma is divers en inclusief: 
van internationale circusacts tot Westers ballet op de bar; van hedendaagse, interculturele 
verhalen tot een oeroude Griekse kroegtragedie; van afgestudeerde acteurs tot selfmade 
makers of spelers met een beperking; van groots maatschappelijk engagement tot een 
intiem, autobiografisch verhaal van een transgender. De interventiemakers van het CTF 
schudden de boel op, met als doel blikvelden te openen, werelden te vermengen en nieuwe 
perspectieven te introduceren.

Het café is van oudsher de ontmoetingsplek waar iedereen welkom is, ongeacht status, 
afkomst en levenssituatie. Ontmoetingsplekken lenen zich goed voor interventietheater 
vanwege hun sociale functie om mensen samen te brengen en verhalen te delen. Bovendien 
ondersteunen ontmoetingsplekken de spanningsboog van een verhaal, omdat het – in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld de straat – afgebakende ruimtes zijn.  We kiezen voor 
uiteenlopende cafés, van hippe koffietentjes tot bruine kroegen, van een Marokkaans 
koffiehuis tot een hostel, van een gaybar tot een museumcafé. Toch voelt niet iedereen 
zich vertrouwd in het café en bereiken we daar niet alle lagen van de stad. Daarom bouwen 
we de komende jaren – binnen het programma van 29 voorstellingen – onderstaande 
programmaonderdelen in, waarin we experimenteren met andere ontmoetingsplekken en 
andere publieksgroepen. Vanwege de logistiek van het festival, waarbij bezoekers snel van 
kroeg naar kroeg hoppen, richten wij ons vooral op het centrum en het aangrenzende (meer 
cultureel diverse) Lombok als festivalgebied. Daarnaast kiezen we elk jaar één wijk waarin we 
ons wortelen via een residentie.
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CTF Wijkresidentie
Utrecht is volop in ontwikkeling. Steeds meer wijken veranderen door gentrificatie, 
waar oude wijkbewoners niet altijd blij mee zijn. Het is niet zeldzaam dat hoogopgeleide 
nieuwkomers en oude inwoners tegenover elkaar staan: ze hebben andere belangen en 
wensen over het woonklimaat in de wijk. Interventietheater kan hier van betekenis zijn, 
door een ander licht te werpen op situaties, door verschillende stemmen te laten horen 
en als verbinder op te treden. Interventietheater kan een dialoog op gang brengen tussen 
wijkbewoners die elkaar niet dagelijks spreken. 

Ieder jaar selecteren we één talentvol gezelschap – dat eerder op het CTF speelde – 
om een artistiek onderzoek aan te gaan in een Utrechtse wijk. Dit gezelschap krijgt van 
ons een maakbudget om zich enkele maanden onder te dompelen in de gekozen wijk. 
We werken in iedere wijk samen met een wijkcultuurhuis, dat het CTF-gezelschap onderdak 
biedt, informeert over actuele thema’s en als gids functioneert langs organisaties en 
personen. De makers onderzoeken tijdens hun residentie hoe zij via interventietheater 
bij kunnen dragen aan sociale cohesie in de wijk. Daarbij vertrekken zij vanuit hun eigen 
signatuur én vanuit vraagstukken die leven in de wijk. In de twee weken in aanloop naar 
het festivalweekend presenteren de Wijkresidenten hun interventievoorstelling op een 
passende ontmoetingsplek in de wijk, zoals de plaatselijke barbier waar de wijk samenkomt 
voor veel meer dan alleen een knipbeurt, of de sportkantine waar na de wedstrijden wordt 
gepraat over het leven. Een sociale plek waar we met de voorstelling zoveel mogelijk impact 
kunnen hebben. 

De wijken en partners

2021 2022 2023 2023

Lombok i.s.m. Het 
Wilde Westen

Leidsche Rijn i.s.m. De 
Vrijstaat en Cultuur19*

Zuilen i.s.m. 
ZIMIHC Zuilen

Overvecht i.s.m. 
ZIMIHC Overvecht

*De wijkresidentie in 2022 wordt gekoppeld aan Utrecht 900: de grootschalige viering van 900 jaar stadsrechten. In Leidsche Rijn, 
het stadsdeel van de toekomst met diepe sporen uit de Romeinse tijd, blikken de Wijkresidenten terug én kijken ze naar de toekomst 
van de stad.
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CTF Coproductie 
We gaan elk jaar een coproductie aan met een Utrechtse partner, om een breder publiek 
te bereiken via de (cultureel diverse) achterban van deze organisaties. Ook bieden de 
coproducties ingangen om op bijzondere ontmoetingsplekken in de stad te spelen waar dat 
met onze reguliere voorstellingen van jong talent lastiger is.

In 2021 en 2023 gaan we een coproductie aan met hiphopgezelschap Freedom City, 
dat een grote urban achterban op de been brengt en onbekendere hiphop dansstijlen 
als krump in ons festival introduceert. In de gloednieuwe Food & Gym Bar – waar 
sport, dans en horeca hand in hand gaan – willen we samen met hen een grote 
hiphopinterventie neerzetten. 
In 2022 en 2024 organiseren we een coproductie met community-theaterorganisatie 
STUT Theater, als onderdeel van hun Jong Talent Programma. Een jonge maker, die 
een jaar eerder een afstudeervoorstelling maakte bij STUT, krijgt de kans om onder 
begeleiding van zowel STUT als CTF een interventievoorstelling te maken. Deze maker 
werkt niet alleen vanuit de locatie, maar vooral vanuit de mensen die aan die locatie 
verbonden zijn, zoals het barpersoneel of omwonenden. De eerste coproductie zal 
plaatsvinden in de Kebap Factory onder de Ulu Moskee waar wijkbewoners na hun 
moskeebezoek samenkomen. Met en door de medewerkers van de Kebap Factory 
maken we een interventievoorstelling die dit kebaprestaurant van een heel andere kant 
laat zien.

• 

•

Arnhemse Meisjes 
@ Taplokaal Gist (2019)
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Extra aandacht voor urban dans
De urban dansscene ontwikkelt zich in hoog tempo. We werken samen met de Utrechtse 
MBO dansopleiding Creative College, die steeds meer interessante urban dansers aflevert 
die zoeken naar een verbreding van hun presentatiemogelijkheden. Op het CTF vinden zij 
het vertrouwen om zich als maker verder te ontplooien en een experiment aan te gaan met 
een breed publiek. We hebben choreograaf Jasper van Luijk – die in 2019 de Staat van de 
Dans mocht uitspreken – aangetrokken als programmamaker, om dansmakers vakgericht 
te kunnen coachen. We streven naar een vermenging van bestaand CTF-publiek en de 
achterban die deze hiphopmakers met zich meebrengen. Door het publiek de dans dicht op 
de huid te laten beleven, worden ze onderdeel van de ervaring van het dansende lichaam. 
Met de toevoeging van hiphop als volwaardige kunstvorm in ons programma willen we 
bijdragen aan de zichtbaarheid en groei van het professionele urban dansveld. 

Sherise & Gianine Strang
@ ‘t Oude Pothuys (2019)
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CTF ALS SPRINGPLANK

Professionalsprogramma
Op de vrijdag van het Utrechtse festivalweekend organiseren we in restaurant Zindering 
van de SSBU een professionalsprogramma. Alle CTF-gezelschappen presenteren zich 
met een sneak preview van hun voorstelling, gevolgd door een informele borrel waarin 
de makers en het werkveld elkaar kunnen ontmoeten. Op dit professionalsprogramma 
komen al jaren rond de 100 externe programmeurs en professionals af. Nadien stroomt 
onze mailbox vol met verzoeken van programmeurs om contactgegevens. Zo speelde 
Vakjuryprijswinnaar Youri&Marie hun CTF-voorstelling nog meer dan 100 keer door het 
hele land, van Oerol tot Karavaan en Boulevard. Sommige festivals zoals Spoffin en Reuring 
zijn - geïnspireerd door het CTF – ook gestart met het programmeren van voorstellingen in 
cafés. Daarnaast doen instellingen buiten de podiumkunsten steeds vaker een beroep op de 
interventie-expertise van het CTF, zoals in 2020 de Bibliotheek Neude ons heeft gevraagd 
het openingsweekend te omgeven met theatrale interventies. Deze ontwikkelingen 
zijn exemplarisch voor de groeiende belangstelling voor de interventiemaker, vanuit de 
toenemende vraag naar minder conventionele voorstellingen en flexibel inzetbaar theater.

Youri & Marie 
@ Refter (2018)

‘‘Op het CTF lopen daadwerkelijk veel programmeurs rond die hier hun 
toekomstige aanbod komen selecteren. Het CTF was voor ons een 
gigantische springplank.

Youri & Marie, Winnaar Vakjuryprijs 2018
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48 instellingen die voorstellingen van CTF 2019 doorprogrammeerden 

Oerol
Zingende Beelden
Boulevard
Circolo
Karavaan 
Spoffin
Reuring
Theater Kikker
Theater De Lievekamp
Het Huis Utrecht
Theater Walhalla
Theater Bouwkunde
Hoogte 80
Compagnietheater
Chassé Theater
Vrijhof Cultuur
Zaal 3

Buitenkunst
Bimhuis
Zonnehuis Theater
Amsterdam Fringe
Delft Fringe
Showman’s Fair
Festival Roomservice
Gluren bij de Buren
Leidsche Rijn Festival
BAM Festival
Circusstad Festival
Biennale 
Binnenstebuiten
Djemaa el Fna
Culturele Zondagen
RAUM
Horizontoer

Icarus Festival
Theater aan de Rijn
Isala Theater
Theater op ’t Zand
Limburg Festival
Aluintuin
Over ‘t IJ Festival
NJO Muziekzomer 
Festival
De Nwe Vorst
Ruimtekoers
Art Fact
Podium Bloos
Vest in de stad
Muziekgebouw aan het IJ
Div. middelbare scholen

Jeff Aendenboom
@ Café Fokus 
(Winnaar Vakjuryprijs 2019)

‘‘Met grote trefzekerheid gaat Aendenboom op in zijn verhalen, zonder 
daarbij het hier en nu van de bruine kroeg waarin we ons bevinden 
uit het oog te verliezen. Scherp reageert hij op alles wat hij van het 
publiek terugkrijgt.

Recensie Theaterkrant over Winnaar Vakjuryprijs 
Jeff Aendenboom, CTF 2019
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Stimuleringsprijzen en Best of CTF Tournee
Het CTF reikt ieder jaar drie stimuleringsprijzen uit: de Publieksprijs, de Vakjuryprijs5 en 
de WijkJuryprijs. De drie winnende voorstellingen spelen kort na het festival nog eenmaal 
in ‘hun’ café tijdens de Best of CTF Utrecht. Daarna gaan de Vakjuryprijswinnaar en 
Publieksprijswinnaar op Best of CTF Tournee langs zo’n 15 speelplekken door het hele land, 
uiteenlopend van theaterfoyers tot festivals waar in tentjes of cafésetting gespeeld wordt. 
We bieden de winnaars coaching voor de transformatie van hun interventievoorstelling naar 
andere speelplekken. De winnaar van de juryprijs ontvangt tevens een residentie bij Het 
Huis Utrecht (met coaching en studioruimte om nieuw werk te ontwikkelen) en een try-
outplek bij Monsteren (de maandelijkse presentatieavond van Theater Kikker).

5- De vakjury wordt gevormd door vijf diverse experts uit het werkveld. Op het CTF 2020 zijn dat Wouter Bakker, 
Fabian Pikula, Milone Reigman, Josephine van Rheenen en Niels van der Steen.

Eerdere festivalwinnaars

‘‘
‘‘

‘‘

Het CTF heeft ons echt gelanceerd.

Geen enkel ander festival denkt zoveel 
met zijn makers mee.

Een speelervaring die nergens mee 
te vergelijken is.

Club Gewalt (Vakjuryprijs CTF 2013)

MAN II CO (Vakjuryprijs CTF 2017)

Youri & Marie (Vakjuryprijs CTF 2018)

MAN II CO
@ Mevr. Dudok 
(Winnaar Vakjuryprijs 2017)
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Springplankdag
Na het festival organiseren we een springplankdag voor de makers, waar ze feedback krijgen 
van de Vakjury die alle voorstellingen heeft bezocht. Daarnaast blikken de makers met hun 
artistiek coach terug op het maakproces en het festival, en we kijken vooruit: hoe kunnen 
ze de ontwikkelde interventietools inzetten in hun verdere werk, welke kant willen ze op, 
en hoe kunnen wij deuren voor hen openen? 

SPIN IN HET UTRECHTSE WEB
Het CTF is de spin in het web die theater in de stad een nieuwe impuls geeft. Met de Café 
Theater Fabriek leveren we een belangrijke bijdrage aan het ontwikkel- en vestigingsklimaat 
van jonge makers. Wij verbinden nieuwe makers aan nieuw publiek, en laten zien hoe het 
anders kan. Zonder het CTF zouden veel stadsbewoners niet met theater in aanraking 
komen. Utrecht is de ideale bakermat van het interventietheater, door de gevarieerde 
bevolkingssamenstelling, de constante aanwas van ambitieuze makers via de HKU, 
Creative College en DOX, de centrale ligging in het land en de beloopbare binnenstad met 
bruisende cafés. Het is niet voor niets dat het CTF hier zijn oorsprong heeft. We zijn een 
bevlogen, samenwerkende organisatie die met Utrechtse horecaondernemers en collega-
instellingen bouwt aan een cultuurstad voor iedereen. 

Utrechtse partners over het CTF

“Het CTF geeft jonge makers, 
net afgestudeerd, een podium 

om kennis te maken met publiek 
door veel te kunnen spelen voor 
bomvolle cafés. In het verlengde 
van deze geweldige kans vinden 

Het Huis en CTF elkaar in verdere 
verdieping van het werk. Dit door 

het delen van expertise en het 
geven van ruimte voor verder 

onderzoek en ontwikkeling van 
het werk. CTF en HHU zijn 

voornemens hierin de samenwerking 
te blijven opzoeken door krachten 
te bundelen om talentvolle makers 

kansen te geven zich te ontwikkelen 
binnen Utrecht.” 

– Cobie de Vos, directeur 
Het Huis Utrecht

“Vanuit Stadsschouwburg Utrecht 
zijn we blij met de samenwerking 
met het CTF. Ons gebouw wordt 

tijdens het festival op een inventieve 
manier gebruikt, onder andere met 
een op maat gemaakte voorstelling 

in Mevr. Dudok waar ons eigen 
publiek per ongeluk in verzeild raakt. 
Voor mijn bezoekers heeft het een 

toegevoegde waarde dat ze iets 
extra’s zien dat ineens op hun pad 
komt, waar ze normaal gesproken 

misschien niet naartoe zouden gaan. 
Het is begrijpelijk dat andere steden 

ook een Café Theater Festival 
willen, want dit festival voegt iets 
unieks toe aan de stad wat andere 

festivals niet hebben.”

 – Lucia Claus, directeur 
Stadsschouwburg Utrecht

“Het CTF heeft de laatste 
jaren goed geïnvesteerd in een 

professionalsnetwerk, waardoor de 
makers ook na het festival kunnen 

doorstromen in het reguliere 
circuit. Zo heb ik afgelopen editie 
Club Lam en Theater Tocht (twee 
opkomende Utrechtse groepen) 
voor het eerst kunnen bekijken in 

het festival en met hen het gesprek 
kunnen opstarten om te gaan spelen 
in de reguliere programmering van 

Theater Kikker. Ik hoop dat we 
komende jaren onze samenwerking 
kunnen verdiepen en bestendigen 

en zo samen kunnen werken aan een 
goede context voor het tonen van 

theater in Utrecht.” 

–  Jolie Vreeburg, 
programmeur Theater Kikker
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Culturele partners

Best of CTF TourneePartners satellietstedenPartners CTF Utrecht

Stadsschouwburg Utrecht
Creative College

HKU 
UU Theatre Studies
Het Huis Utrecht

Theater Kikker
De Vrijstaat
Cultuur19
ZIMIHC

Het Wilde Westen
STUT Theater
Freedom City

WijkJury Utrecht
Stukafest

Zuidelijk toneel
De Nieuwe Vorst

Factorium
Makershuis Tilburg

Fontys (MA Performing in 
Public Space)
Artez Zwolle

Zwolse Theaters
Buro Ruis

Buitenkunst
CC Amstel

Chassé Theater
Vrijhof Cultuur
Het Zonnehuis

Zaal 3 (Nationale Theater)
Gluren bij de Buren Houten

Theater Walhalla
Hoogte 80 

BAM Festival
Karavaan

Theater aan de Rijn
Moving Futures

We laten Utrechtse theaterstudenten al tijdens hun opleiding kennis maken met 
interventietheater, zodat ze in deze theatervorm kansen ontdekken voor hun toekomst 
als maker. In de HKU Theater vinden we daarin een belangrijke partner. De HKU Theater 
wil haar curriculum de komende jaren vernieuwen, door opleidingen te ontschotten en 
makers op te leiden die ondernemend en naar buiten gericht zijn. Het interventietheater 
als vernieuwende presentatievorm past bij deze koers van de HKU. In samenwerking 
organiseren we jaarlijks onze festivalopening in de vorm van een theatrale interventie, 
geregisseerd door een oud CTF-maker. HKU-alumni kunnen na hun opleiding doorstromen 
in onze Café Theater Fabriek om zich verder te ontwikkelen in het interventiemakerschap. 

Het CTF is lid van de netwerken PACT Utrecht (het netwerk dat werkt aan inclusiviteit 
en diversiteit in de Utrechtse cultuursector), UTO (Utrechts Theater Overleg), UFO 
(Utrechts Festival Overleg) en de Verenigde Podiumkunstenfestivals. We zijn sterk 
geworteld in zowel het Utrechtse als landelijke werkveld, via onze coproducties en 
residenties, via de Best of CTF Tournee, via het contact met de vakopleidingen, via 
programmeurs die uit het hele land op ons festival afkomen, en via de partners in 
de satellietsteden.
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3. MARKETING EN PUBLIEKSWERKING

Veel culturele instellingen ploeteren om nieuw publiek naar zich toe trekken. En hoezeer 
hun marketeers ook al hun bezieling en inventiviteit inzetten, het blijft een moeilijke 
opgave om mensen naar theater te trekken die niet bekend zijn met die wereld. Het CTF 
gelooft in de omgekeerde beweging. Wij komen zelf naar de berg. We zoeken Utrechtse 
stadsbewoners op in hun vertrouwde omgeving. We duiken ontmoetingsruimtes in om 
uiteenlopende sociale lagen van de stad te verrassen met ons interventietheater. In onze 
marketingstrategie onderscheiden we het bewuste festivalpubliek (44%) van het toevallig 
aanwezige publiek (56%). 

Uit: Publieksonderzoek CTF Utrecht

‘‘Als de berg niet naar Mohammed komt, 
zal Mohammed naar de berg moeten gaan.”

‘‘
‘‘

‘‘

Het CTF is een toffe plek om nieuwe genres 
en makers te ontdekken.’

Ik vind het verfrissend om op het 
CTF dingen te zien/horen buiten mijn 
comfortzone.

Het café is een leuke setting voor theater, 
waarbij de ruimte op een bijzondere manier 
wordt benut. Het is niet zo stijf als in het theater.
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BEWUST FESTIVALPUBLIEK
De sfeer bij onze achterban, bestaande uit cultuurliefhebbers, is vol verwachting: naarmate 
het festival vordert, gonst het in de stad en gaan favoriete voorstellingen rond van mond 
tot mond of via social media. Het CTF biedt de uitgelezen kans om nieuwe makers te zien 
voordat ze doorbreken. We zetten voor de festivalbezoekers onder meer in op de volgende 
communicatie-uitingen:

In het kader van publiekswerking geven we de festivalbezoekers kijkjes achter de schermen 
en context rond de voorstellingen:

Een campagne waarin de leus ‘Alleen hier, alleen nu’ centraal staat: de unieke CTF-
voorstellingen vinden alleen nu en op deze locaties plaats – daar wil je bij zijn!
Zichtbaarheid via externe media, via persberichten in (online en offline) dagbladen en 
magazines, interviews in radioprogramma’s en podcasts als Volgspot of Kunststof, en 
spotjes op bijvoorbeeld Rail TV.
Een kleurrijk en handzaam programmaboek wordt gedistribueerd via de 
voorstellingslocaties, met informatie over de voorstellingen, gezelschappen, genres, en 
een pocketmap met handzame blokkenschema’s en een locatieplattegrond.
Een website die online en mobiel te bezoeken is, met extra uitgebreide 
voorstellingsinformatie en een live druktemeter waarin per speeltijd te zien is hoe druk 
het is in de cafés.
Onze eigen online kanalen: nieuwsbrieven (2.207 abonnees), Facebook (5.350 
volgers) en Instagram (1.793 volgers). In aanloop naar het festival stellen we hier alle 
gezelschappen voor met een foto bij ‘hun’ café, samen met de uitbater.
Voorafgaand aan het festival vinden er Instagram take overs plaats door de 
gezelschappen, die via Insta-stories kijkjes achter de schermen geven tijdens repetities 
op locatie.
Bij de try-outs wordt er gevlogd door BN-ers die een link hebben met CTF (zoals 
Dook van Dijck, bekend van zowel tv als voormalig CTF-gezelschap Club Gewalt) om 
bezoekers nieuwsgierig te maken.
Het CTF is in aanloop naar en tijdens het festivalweekend zichtbaar door de hele stad, 
met opvallende citysigning en aankleding van de voorstellingslocaties (blauwe lopers, 
vlaggen en lampen voor de deur).

Publiek wordt uitgenodigd tijdens de workshopdagen in de Café Theater Fabriek 
voor een uniek kijkje in de keuken. Zo worden ze onderdeel van het onderzoek van de 
makers, die hier interacties uitproberen, spelen met publieksrollen en oefenen met het 
performen tussen publiek in een vol café. 

• 

•

•

•

•

•

•

• 
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Publiek wordt uitgenodigd tijdens de workshopdagen in de Café Theater Fabriek 
voor een uniek kijkje in de keuken. Zo worden ze onderdeel van het onderzoek van de 
makers, die hier interacties uitproberen, spelen met publieksrollen en oefenen met het 
performen tussen publiek in een vol café. 
Bij de try-outs wordt onze achterban uitgenodigd om mee te praten in het nagesprek 
met ruimte voor feedback: een bijzondere kans om ruw werk te zien en invloed te 
hebben op de voorstellingen.
Alle bezoekers mogen stemmen voor de publieksprijs, waarmee we hen activeren een 
waardeoordeel te vormen over iedere voorstelling. Dit zorgt voor actieve discussies na 
de voorstellingen over de cijfers die worden toegekend en de argumenten daartoe.
In ons programmaboek presenteren we themaroutes die inhoudelijke lijnen in de 
programmering laten zien, en het publiek helpen een keuze te maken uit het grote 
aanbod. Denk aan de route ‘Taboe te lijf’ waarin makers via intieme, autobiografische 
verhalen taboes doorbreken, of de ‘Luchtige Mannenroute’ waarin de man anno nu op 
komische wijze geanalyseerd en gefileerd wordt.
Uit publieksonderzoek blijkt dat maar liefst 84% van de ondervraagden ‘door het 
CTF zin heeft gekregen om na het festival vaker naar theater- en dansvoorstellingen 
te gaan’. We onderzoeken met Wearepublic hoe we samen CTF-publiek kunnen 
stimuleren om een cultuurabonnement af te sluiten, zodat zij ook buiten het CTF om 
de podiumkunsten blijven bezoeken.

• 

•

•

•

•

Anne Fé de Boer 
@ Café Tilt (2018)
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Hoex’ Huis
@ Café Van Velsen (2017)

TOEVALLIG PUBLIEK
Na 17 jaar ervaring weten we goed hoe we nieuw publiek kunnen begeleiden in hun 
theaterervaring. De komende jaren willen we op iedere voorstellingslocatie – naast 
een locatiemanager – een publiekswerker inzetten. Hiervoor zetten we studenten in 
van de HKU, UU Theatre Studies en Creative College Eventmanagement, aan wie we 
ter voorbereiding een workshop Publiekswerking hebben gegeven. De publiekswerkers 
lopen rond in het café en informeren gasten over het festival, zodat zij zich kunnen 
openstellen voor de voorstelling. Na de voorstelling gaan de publiekswerker en de makers 
op informele wijze met cafégasten in gesprek. Dit kan in kleine groepjes, of er ontstaat 
een groter nagesprek. Het gesprek kan gaan over theater, over de voorstellingsthema’s 
of over het festival. Nieuwsgierige cafébezoekers ontvangen een programmaboek en 
krijgen tips aangereikt voor andere voorstellingen die ze kunnen bezoeken. Tevens voeren 
de publiekswerkers publieksonderzoek uit door enquêtes in te laten vullen en interviews 
te voeren. 

Binnen ons nieuwe publiek van toevallige bezoekers onderscheiden we drie focusgroepen: 
cultureel divers publiek, stamgasten en uitgaanspubliek. In onze programmakeuzes spelen 
we op hen in, door te kiezen voor voorstellingen die in eerste instantie herkenbaar en 
toegankelijk zijn voor de doelgroep van de locatie, maar altijd de randjes opzoeken, schuren 
en nieuwe perspectieven brengen.
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Cultureel divers publiek 
Ons publiek is op het gebied van sociaaleconomische factoren en leeftijden erg divers, 
door het brede spectrum aan cafés waar we voorstellingen programmeren. Er ligt echter 
een uitdaging in het toegankelijker worden voor een cultureel divers publiek. Zoals 
eerder omschreven, zoeken we de komende jaren ontmoetingsplekken op die diverser 
zijn dan de overwegend witte cafés uit de binnenstad, en geven we in ons programma 
ruimte aan interculturele thema’s en genres als urban dans. Naast de binnenstad 
wordt de multiculturele wijk Lombok een volwaardig onderdeel van ons festivalterrein 
waar we meerdere locaties bespelen. In samenwerking met de Voorkamer en de 
ondernemersvereniging wordt er een Lombok-route georganiseerd voor bewoners van 
de wijk. Een gids neemt hen mee langs de voorstellingen, geeft context over de makers 
en stimuleert een inhoudelijke dialoog over de voorstellingsthema’s. Voor een publiek dat 
geen Nederlands spreekt, bestaat de helft van ons programma uit language no problem 
voorstellingen. We stellen ons ten doel dat een cultureel divers publiek zich welkom 
en gerepresenteerd voelt op het CTF, ervaart hoe toegankelijk theater kan zijn, zich 
aangesproken voelt door herkenbare thema’s en genres, en in dialoog raakt met andere 
publieksgroepen op het CTF. 

Programmavoorbeeld:

Op het CTF 2020 programmeren we een urban dansvoorstelling in Marokkaans koffiehuis Cousina. 
Mirjam Ravier, alumnus van Creative College MBO dans, doet via dans pogingen om contact te maken 
en liefde te zoeken bij de aanwezige gasten. Via een persoonlijke reis neemt ze het publiek mee in een 

verhaal over haar worsteling om zich los te maken van de verwachtingen van haar omgeving. Een thema dat 
volgens de uitbater van Cousina herkenbaar en prikkelend is voor zijn voornamelijk Marokkaanse gasten.

Publiek van stamgasten 
We programmeren al jaren in oud-Utrechtse bruine kroegen zoals De Morgenster, 
Willem Slok, Weerdzicht, De Stadsgenoot en Café Fokus, waar veel vast publiek komt dat 
meerdere dagen per week op een eigen barkruk zit. Deze – vaak wat oudere – stamgasten 
houden van oud en vertrouwd, van dezelfde gezichten achter de bar en dezelfde drankjes op 
de kaart. Voor hen biedt het CTF opschudding, ze worden overrompeld door de voorstelling. 
Deze groep biedt de grootste uitdaging voor onze makers: ze hebben niet altijd direct zin 
in theater. Het is echter ook de groep die bij de juiste benadering de grootste ambassadeur 
kan worden. Vaak spraken we na afloop van een voorstelling een stamgast die riep ‘Nooit 
geweten dat theater zo leuk kon zijn!’. Ons doel bij de stamgasten is niet om ze uit hun café 



28

Programmavoorbeeld:

Programmavoorbeeld:

Op het CTF 2020 programmeren we in Café De Stadsgenoot een autobiografische solo van de Vlaamse 
acteur Kurt Vervloet. Met zijn jarenlange ervaring als kroegbaas weet hij moeiteloos hoe hij een bar vol 

stamgasten kan bespelen en om zijn vinger kan winden. Het verhaal begint licht en komisch, om uiteindelijk 
om te slaan in een wrang verhaal over een persoonlijke strijd met verslaving van drugs en alcohol. Een verhaal 

dat voor sommigen slechts ‘theater’ is en voor andere bezoekers gevaarlijk dichtbij zal komen. 

In Stathe programmeren we op het CTF 2020 een tragikomische voorstelling van theaterduo 
Firma Frictie, dat het publiek vanuit een theatraal caféfeest meetrekt in een maatschappijkritisch spel 

over onze prestatiemaatschappij, waarbij de personages tragisch ten onder gaan aan hun eigen ambities. 
Een voorstelling die herkenbaar zal zijn voor het cafépubliek van Stathe, waar velen samenkomen om wat 

ontspanning te vinden naast een druk werkbestaan.  

het festival in te trekken. We willen hen simpelweg warm maken voor de voorstelling in hun 
eigen café, ze de voorstelling laten omarmen en aandachtig laten kijken en luisteren. We 
stimuleren makers om de stamgasten al in hun maakproces te betrekken bij de voorstelling. 
Als gevolg voelen stamgasten zich vaak onderdeel van het project, gaan ze zich ontfermen 
over de makers als trotse ‘ouders’ en keren ze tijdens het CTF meerdere keren terug om de 
voorstelling te bekijken. Ons doel is bereikt als het gesprek onder deze stamgasten tijdens 
het festival verschuift van hun dagelijkse cafépraat naar de thema’s uit de voorstelling.

Uitgaanspubliek
Een groot deel van onze voorstellingslocaties zijn echte uitgaanscafés. Publiek in zulke cafés 
– denk aan Stathe, Klein Berlijn, Back&Fourth, Hofman en Rex – komt samen voor een 
gezellige avond met vrienden. Een onverwachte voorstelling vult die gezelligheid aan tot 
een onvergetelijke avond. Deze jongere doelgroep vindt het CTF tof en laat zich makkelijk 
verleiden om met hun vriendengroep méér CTF-voorstellingen te bezoeken. Ons doel is 
dan ook om deze doelgroep zo enthousiast te maken over het CTF, dat ze tijdens het festival 
transformeren van ‘toevallige bezoeker’ naar ‘gekozen bezoeker’. We maken vervolgbezoek 
zo laagdrempelig mogelijk, door het blokkenschema in wijken op te delen zodat ze direct 
door kunnen naar een volgende voorstelling in een café om de hoek. Ze houden van luchtige 
voorstellingen die best een diepere laag mogen aanboren. Deze doelgroep blijven we ook 
na het CTF aan ons binden: 70% zegt het CTF volgend jaar opnieuw te willen bezoeken, 
zo blijkt uit ons publieksonderzoek. 
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TOEGANKELIJKHEID 
We hebben diverse critical friends aan ons verbonden die meedenken over de 
toegankelijkheid van het CTF op diverse niveaus. Dit zijn enerzijds friends met een 
beperking, die bijvoorbeeld aan ons terugkoppelen of cafés toegankelijk genoeg zijn 
voor rolstoelgebruikers. In ons programmaboek zijn icoontjes opgenomen bij de 
rolstoeltoegankelijke voorstellingslocaties, die door de friends worden getest tijdens 
het festival. Ook willen we samen met de organisatie Theater met tolk een speciale route 
met gebarentolk inruimen tijdens ons try-outprogramma (wanneer de cafés toegankelijker 
zijn omdat de publieksdrukte minder groot is dan tijdens het festivalweekend). 
Daarnaast hebben we een aantal biculturele friends die het festival bezoeken, onder 
andere in samenwerking met Freedom City. Deze vrienden beoordelen alles wat ze 
opvalt in de gehele route van het CTF: van onze website en programmaboek tot aan de 
voorstellingslocaties, het language no problem programma en de inhoud en diversiteit van 
het programma. Vanaf 2021 halen we zoveel mogelijk ervaringen op, die we in de jaren 
daarna verwerken in ons festivalbeleid en -programma.

Hannah & Lida Zwaans
@ Gastmaal Café (2019)

‘‘Ik vind het concept van shows in cafés heel dope. Het is tof hoe de 
performers gebruik maken van alle randen van het café. Ik voelde me soms 
wel bekeken in de cafés als een van de weinige kleurlingen, dus daar ligt 
een uitdaging voor het CTF.

Raymond Ramdihal, critical friend & oprichter Freedom City



30

4. ONDERNEMERSCHAP

Wij experimenteren met financieringsmodellen die passen bij nieuwe presentatievormen. 
Het CTF zoekt nieuw publiek op en laat hen éérst ervaren wat de kracht van theater is om 
hen die waarde vervolgens in geld te laten uitdrukken. We investeren in persoonlijke en 
duurzame samenwerkingen met partners en financiers. Dit brengen we in de praktijk met 
een vernieuwende manier om publieksinkomsten te werven, via een Pay What You Can-
principe (zie onder) en een groot aantal Stamgasten die ons op structurele basis financieel 
steunen (in 2020 zijn dit er 500 voor een bedrag van €6.500, we streven naar €9.000 in 
2024). Daarnaast nemen we met het CTF een unieke positie in het bedrijfsleven in, omdat 
wij samenwerken met ondernemers in de stad in plaats van met hen te concurreren. We 
onderhouden samenwerkingen met 29 (horeca)instellingen, die als voorstellingslocatie een 
financiële bijdrage leveren aan het festival. 

Subsidiebijdrage op basis van de huidige situatie
Het CTF vormt als pionier een onderscheidende aanvulling op het Utrechtse 
cultuuraanbod. We vragen de adviescommissie om een integrale afweging te maken in 
verdeling van beschikbare gelden vanuit de huidige situatie. Ons festival is niet meer 
dezelfde als vier jaar geleden. Het CTF bungelt onderaan in de lijst van subsidiebijdragen, 
als dit teruggerekend wordt naar bereik en activiteiten. Zo droeg de Gemeente Utrecht 
in 2018 €384 bij per CTF-voorstelling, waar dit aandeel bij het grootste deel van de 
Utrechtse festivals zit op €2.000 tot €5.000. Een ander voorbeeld is de gemeentelijke 
subsidie per bezoeker: voor het CTF komt dit bedrag uit op €3, terwijl het gemiddelde bij 
de Utrechtse festivals ligt op €16.6

Tussen 2017-2020 is de begroting van het CTF Utrecht met 50% gestegen door een 
grote verhoging van eigen inkomsten. Met de nieuw gevraagde bijdrage van de Gemeente 
laten we de subsidie verhoudingsgewijs meegroeien met onze begroting. De belangrijkste 
kostenposten waar we de komende jaren extra in investeren:

CTF BIEDT VERNIEUWING

6- Deze gegevens hebben betrekking op de structureel gesubsidieerde festivals en komen voort uit een cijfermatig onderzoek 
onder de Utrechtse Festivals over 2018, uitgevoerd door het UFO. Deze lijst is niet helemaal volledig: het grootste deel van 
de festivals is meegenomen in dit onderzoek, maar een aantal hebben de cijfers niet doorgegeven.

Vergroting van middelen om de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en 
Inclusie na te leven;
De Café Theater Fabriek als ontwikkelplatform voor interventiemakers;
Het bespelen van Utrechtse wijken via de wijkresidentie;

• 

•
•
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De focus op nieuw publiek, via publiekswerking en coproducties;
Uitbreiding van de directiefuncties (voor taken omtrent het CTF Utrecht) 
naar drie in plaats van twee dagen, om zorg te dragen voor fundamentele 
zaken als stabiliteit in de bedrijfsvoering en ambities in het diversiteitsbeleid.

•
•

Ondersteunende cijfers groei 2017-2020

‘‘I think people have been obsessed with the wrong question, which is, 
“How do we make people pay for music?” 
What if we started asking, “How do we let people pay for music?”

- TedTalk Amanda Palmer - The art of asking

In haar boek en Ted Talk The art of asking stelt kunstenares Amanda Palmer dat vragen de 
bouwsteen is van de relatie tussen kunstenaar en toeschouwer. In haar werk als muzikant 
stelt ze ontmoeting en verbinding centraal, waardoor de toeschouwer ontvankelijk raakt 

HET PAY WHAT YOU CAN-PRINCIPE: DE KUNST VAN HET VRAGEN
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Inkomsten via publieksdonaties

2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
€-

€20.000

€40.000

€60.000

Inzet op een groei in bezoekersaantallen (van 19.000 in 2020 naar 19.500 in 2021 
naar 21.000 in 2024);
Inzet op een groei in bijdrage per bezoeker, waarbij we ook toevallige cafébezoekers 
actiever aansporen om een bijdrage te doen;
Ook na de try-outs om bijdragen te vragen (waar deze voorheen gratis waren);
Artiesten te begeleiden in het scherper en urgenter maken van de boodschap 
naar publiek.

• 

•

•
•

om iets terug te willen geven. Zo werkt dit ook bij interventietheater: door het lot van de 
voorstelling deels in de handen van het publiek te leggen, stelt de maker zich kwetsbaar op 
en gaat deze een intieme relatie aan met het publiek. Dit eindigt niet bij de voorstelling: de 
artiesten vragen na afloop aan het publiek om een financiële bijdrage. In de Café Theater 
Fabriek brainstormen we samen met de makers over inspirerende manieren om dit te doen, 
waarbij alle makers zichzelf de vraag stellen: hoe zorg ik ervoor dat mijn publiek een bijdrage 
wíl betalen?

Wij hebben gezocht naar een financieringsmodel dat kaartverkoop omzeilt, zodat onze 
interventies onaangekondigd kunnen opduiken voor nieuw publiek. Sinds 2019 hanteren 
wij het Pay What You Can-principe. We vragen ons publiek na iedere voorstelling om een 
bijdrage te doen naar draagkracht: €4, €7 of €10. Zo maken bezoekers met een grotere 
portemonnee het bezoek mogelijk voor diegenen die minder te besteden hebben. We 
leggen een verantwoordelijkheid bij de bezoekers en doen een beroep op ze – net zoals in 
de voorstelling gebeurt. En dit werkt: de publieksbijdrage werd door dit systeem meer dan 
verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor, toen de makers zonder richtbedragen om een 
bijdrage vroegen. Dat de artiesten zelf uitleggen dat publieksinkomsten nodig zijn voor hun 
voorstelling, wekt veel sympathie bij de bezoekers en maakt hen ontvankelijk om te willen 
betalen. De komende jaren zetten we in op een verhoging van de publieksbijdragen. Dat 
doen we door:



33

DE KUNST VAN HET SPONSOREN
Waar sommige culturele instellingen het geloof in sponsoring laten varen, vanwege een 
terugtrekkende beweging van het bedrijfsleven, zetten wij hier juist vol op in. Via ons 
onderliggende beleid van ‘de kunst van het vragen’ investeren we in persoonlijke relaties, 
met als doel ondernemers zelf te laten ervaren waarom zij in óns willen investeren. We zijn 
brutaal, presenteren ons als pioniers en winnen sympathie omdat onze core business ligt in 
samenwerking met ondernemers in alle festivalsteden. In 2019 hebben we een medewerker 
aangesteld die zich volledig stort op relatiebeheer en sponsorwerving. Het CTF wordt 
aantrekkelijker als merk omdat het landelijk bereik groeit met onze uitbreiding naar andere 
steden. Brouwerij vandeStreek heeft zich voor het tweede jaar aan het CTF gebonden als 
hoofdsponsor, en Sligro en Duvel bezoeken tijdens het CTF 2020 onze partnerroute om 
van daaruit hopelijk in te stappen als sponsors. Tijdens het festival ervaar je werkelijk wat het 
CTF losmaakt: beoogde partners laten we dit zelf meemaken. In de toekomst nemen we een 
groeiend aantal (potentiële) partners mee op sleeptouw tijdens het CTF, om organisaties 
warm te maken voor samenwerkingen. 

Organisatiestructuur 
Stichting Cafétheaterfestival werkt volgens een bestuur-directie-model, waarbij de acht 
principes van de Governance Code Cultuur worden nageleefd. Het bestuur vervult een 
toezichthoudende functie op een tweekoppige directie. De directie is verantwoordelijk voor 
de dagelijkse leiding en legt aan het bestuur verantwoording af over de activiteiten en het 
toekomstige beleid, middels minstens vier vergaderingen per jaar. Er wordt gewerkt volgens 
een opgesteld festivalreglement waarin ieders verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. De 
bestuursleden vullen elkaar aan op het gebied van achtergrond en expertise, waarbij sprake 
is van roulatie op basis van een schema van aftreden. De stichting heeft integriteit hoog 
in het vaandel staan, met inzet op een duurzame en gezonde werksituatie. Nieuw hierin 
is het aanstellen van de bestuursvoorzitter als vertrouwenspersoon, waar organisatieleden 
misstanden en onregelmatigheden kunnen melden, zonder risico voor hun positie. Ook 
besteden we vanaf 2021 in de jaarverslagen aandacht aan de wijze waarop de Governance 
Code Cultuur wordt nageleefd, aan de hand van de in de Code omschreven aanbevelingen 
(principe 2). In de bijlage van dit plan is ons bestuursprofiel opgenomen. Naast het bestuur 
is er een raad van advies samengesteld, van experts bij wie de directie vakinhoudelijk advies 
inwint via persoonlijk contact en jaarlijkse bijeenkomsten.

ORGANISATIE EN GOVERNANCE CODE CULTUUR
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Fair Pay voor makers en medewerkers
De afgelopen jaren konden wij niet voldoen aan het Fair Pay principe van 
de Fair Practice Code. We zijn altijd transparant geweest naar makers over 
hetgeen we financieel te bieden hadden. Ondanks de lage beschikbare 
vergoedingen kregen we jaarlijks zo’n 120 aanmeldingen. Makers gaven aan 
dat het CTF méér was dan een speelplek; het ontwikkeltraject was vaak 
een belangrijke drijfveer om mee te doen. Een mooi compliment, maar we 
willen vanaf nu beter voor makers en medewerkers zorgen. Waar er vier 
jaar geleden nog veel theaterstudenten geprogrammeerd werden, zijn we 
inmiddels een festival voor professionele makers. Voor de organisatie is een 
vergelijkbare situatie van toepassing, waarbij we een groei doormaakten van een 
vrijwilligersorganisatie naar een team van professionals. Al deze professionals 
verdienen een eerlijke verloning.

Omdat het voor onze organisatie niet mogelijk is om in één keer aan Fair Pay 
te voldoen, doorlopen we een groeimodel van 2021 naar 2024: de verloningen 
voor makers en medewerkers starten op 95% CAO-conform en groeien naar 
100% (zie ook de toelichting op de begroting). Om vanuit de huidige situatie de 
stap te zetten naar 95% CAO is er een budget van €98.000 extra nodig. Dit 
dekken we voor bijna de helft met een groei aan eigen inkomsten (€44.000), 
het resterende bedrag willen we financieren via subsidies – waarvan €20.000 
via de provincie en €34.000 via de gemeente.

FAIR PRACTICE CODE

De hele festivalorganisatie wordt gevormd door freelancekrachten, waarbij we streven 
naar continuïteit. De meeste medewerkers zijn het hele jaar door aan het CTF verbonden, 
omdat ons jaarprogramma al in mei start met het scouten en de caféwerving, tot het 
festival in maart. Het totale aantal freelance uren dat wordt ingehuurd, staat over een 
heel jaar gelijk aan 3,35 fte. In de bijlage van dit plan is een organogram toegevoegd, met 
functieomschrijvingen en urenverdeling. 

Directie: Alinde Hoeksma (Artistiek Directeur), Daan Lustenhouwer (Zakelijk Directeur)
Bestuur: Victorine Plante (Voorzitter), Inez Coumans (Penningmeester), 
Wilfred Hermkens (Secretaris), Erik Derksen, Sharon Wezer
Raad van Advies: Cobie de Vos, Jeltsje In der Rieden, Janneke Defesche, 
Karin Netten, Dagmar Bokma, Marijke Schaap, Judith Faas, Imre Parkanyi, Harm Lambers
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Transparantie
Hoewel we groeien naar Fair Pay in de speelvergoedingen, bestaat er een spanningsveld ten 
aanzien van onze ontwikkelfunctie. Zoals eerder gezegd zijn we geen producerende instelling 
(behalve voor de coproducties en wijkresidentie). Voor de Café Theater Fabriek ontbreken 
de middelen om makers voor aanwezigheid op workshopdagen te vergoeden. Daarom staat 
alles in het teken van transparantie naar de makers. Vanaf de aanmelding van makers is 
helder welke uitkoopsom wij bieden, hoe deze is opgebouwd en dat we hiermee enkel de 
speeldagen kunnen vergoeden. We selecteren makers die ondernemend zijn en met onze 
hulp op zoek gaan naar aanvullende financiering voor hun maakproces. Makers voor wie de 
Fabriek een belangrijke stap in hun ontwikkeling kan betekenen, die zij zien als investering 
in hun carrière. Als makers om financiële redenen een workshopdag niet bij kunnen wonen, 
hebben wij daar begrip voor.

NEVA 
@ The 5th – Stay Okay (2017)

Opbouw speelvergoeding artiesten

Alle performers op het CTF ontvangen een dagvergoeding waarbij we ons baseren op de CAO voor 5 
speeldagen (festival en try-out); een garantie die we afgeven op basis van een vaststaand budget op onze 
begroting en inkomsten via het Pay What You Can-principe. Omdat de publieksinkomsten variabel zijn, 
verdelen we alles wat bóven een vastgestelde ondergrens binnenkomt 50/50 onder het festival en alle 

performers. Zo ligt er geen risico bij de makers, maar stimuleren we hen wel om zoveel mogelijk inkomsten 
binnen te halen, zodat hun speelvergoeding verder wordt opgehoogd. 

Deze vergoeding is voor elke performer hetzelfde.
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Vertrouwen voor de makers
Makers worden niet geselecteerd op bewezen kwaliteit maar op potentie: we leggen 
volledig vertrouwen in de talenten van de makers. We investeren in hun ontwikkeling als 
interventiemaker en geven veel vrijheid in hun autonome maakproces.

Duurzaamheid voor medewerkers: van vrijwilliger tot professional
Naast aandacht voor eerlijke verloning dragen wij ook op andere manieren zorg voor 
onze medewerkers. Zo letten we scherp op een evenwichtige verhouding tussen vooraf 
besproken en werkelijk gemaakte uren, wat we monitoren in structurele voortgangs- en 
functioneringsgesprekken. Daarnaast hechten we waarde aan ruimte voor individuele 
ontwikkeling. De organisatie kiest ervoor om via werkervaringsplekken assistenten 
in te zetten die het hele jaar meewerken aan het festival en daarbij gecoacht worden. 
Wij stimuleren interne doorstroming: bij het CTF kun je een traject doorlopen van 
festivalvrijwilliger tot werkervaringskracht tot professional. Veel oud-assistenten zijn 
van daaruit doorgestroomd naar succesvolle functies in het werkveld. Zo doorliepen 
Fabian Pikula en Saskia Tilanus jarenlang een leertraject bij het CTF in programma-
functies, om daarna uit te vliegen naar programmeursfuncties bij Chassé Theater en 
Stadsschouwburg Utrecht. Ook onze zakelijk assistenten kwamen goed terecht: na 
jarenlang zakelijke ervaring opgedaan te hebben bij het CTF als assistent stroomden zij door 
als zakelijk leider bij diverse gezelschappen (Rick Mouwen, Club Gewalt) en andere festivals 
(Wytske Mullenders, Tweetakt). 

Yalla Yalla 
@ Kopi Susu (2017)
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CODE DIVERSITEIT EN INCLUSIE

Sinds enkele jaren werken wij binnen de 
organisatie met een diversiteitsbeleid, 
waarvoor we regelmatig met het hele 
team brainstormen over manieren om het 
CTF diverser te maken volgens de vier 
P’s. Met het verschijnen van de nieuwe 
Code Diversiteit en Inclusie, hebben wij 
de bijbehorende scan ingevuld, waaruit de 
volgende scores kwamen (op een schaal 
van 1 tot 5). 

Naast de in dit plan beschreven ambities om ons publiek diverser te maken, hebben we 
werk te doen in het (cultureel) diverser maken van de organisatie. Vooralsnog hebben we 
wel leden met een cultureel diverse achtergrond in onze vakjury en bestuur, maar nog 
niet binnen de overige medewerkers. Culturele invloeden zijn nodig binnen de organisatie 
om onze ambities waar te maken: als we heel Utrecht willen bereiken en verbinden met 
interventietheater, moet ook onze organisatie inclusief zijn. De afgelopen jaren zijn we er 
weliswaar goed in geslaagd om inclusief te zijn onder medewerkers op het gebied van gender 
en seksuele voorkeur, maar nog niet op het gebied van culturele achtergrond. Om dat te 
veranderen, nemen we de volgende stappen:

Personeel
Eerlijke werkcultuur
Synergetische werkcultuur
Inclusief leiderschap
Visie en commitment
Concrete doelen
Middelen
Partners
Programma
Publiek

3.4
3.9
4
4.3
3.8
3.7
3.8
4
4
2.9

We gaan aan de slag met een inclusief vrijwilligersbeleid, door onder meer samen 
te werken met MBO-opleiding Creative College: zij leveren 15 studenten 
Eventmanagement die studiepunten krijgen door bij het CTF te vrijwilligen.
We creëren een nieuwe werkervaringsplek voor een Algemeen Assistent, om jaarlijks 
iemand de mogelijkheid te bieden zich breed te ontwikkelen in de organisatie. Voor 
het CTF 2021 zijn we in gesprek met een dansstudent Creative College die 4 jaar 
in Nederland woont en zich wil ontwikkelen binnen een culturele organisatie. Via de 
werkervaringsplek willen wij hem bijstaan in zijn professionele ontwikkeling en nodigen 
we hem uit om actief mee te denken op alle niveaus van de organisatie. Zo brengen 
we een nieuwe blik de organisatie in. Vanuit de werkervaringsplek is ruimte voor 
doorstroming naar een vaste freelance functie in het team.
Bij openstaande vacatures gaan we gebruik maken van het document ‘Divers werven 
en selecteren’ van Stichting Van de arbeid, om actief te zoeken naar kandidaten met 
diverse achtergronden voor ons team.

• 

•

•
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DUURZAAMHEID
We willen als festival bijdragen aan een duurzame samenleving. Dat doen we bijvoorbeeld 
door zuinig om te gaan met de hoeveelheid drukwerk en gerecycled papier te gebruiken. 
Festivalshirts zijn van organisch katoen en worden waar mogelijk hergebruikt. Er wordt 
zoveel mogelijk gebruik gemaakt van lokale leveranciers en distributeurs. Bij plastic 
attributen (zoals lichtbakken en banners) worden producten gebruikt die meerdere jaren 
hergebruikt kunnen worden. We gebruiken BIC ecolutions pennen. We serveren enkel 
vegetarisch eten en maken geen gebruik van plastic flesjes water. Informatie wordt zoveel 
mogelijk gedeeld per mail in plaats van op papier. Op kantoor scheiden we papier, glas, 
plastic en groen afval. Er worden overnachtingen gefaciliteerd voor artiesten en juryleden 
om (auto)vervoer te beperken. Programmeurs reizen bij voorstellingsbezoeken met de trein.

SCHERPE KEUZES EN RISICOSTRATEGIE

‘‘De commissie ziet in CTF een bevlogen organisatie vol ambitie, die haar 
plannen weet te realiseren. Het festival heeft binnen het eigen team 
een professionaliseringsslag gemaakt vanuit de wens om de artistieke 
kwaliteit beter te waarborgen en aan te sluiten bij de professionalisering 
onder deelnemende makers. De grootste uitdaging ligt in de verhouding 
tussen de grote ambities en de nog (te) kleine organisatie, de beperkte 
financiële mogelijkheden en vooral het ontbreken van een goed doordacht 
ondernemingsplan en een langetermijnplanning.

Uit: Visitatierapport Gemeente Utrecht

Kill your darlings
In december 2018 ontvingen we een visitatierapport waarin de commissie zowel onze 
successen als knelpunten scherp wist te benoemen. Deze kritische woorden hebben we ter 
harte genomen. Met behulp van een coachingtraject hebben we gewerkt aan een strategie 
met realistische planning en doelen. Ons aangescherpte artistieke profiel met een focus op 
interventietheater helpt ons om voor 2021-2024 scherpere keuzes te maken. Zo stoppen 
we met het Anti Kater Theater dat we maandelijks organiseerden, omdat dit geen essentieel 
programmaonderdeel is en te kostbaar is wanneer we makers Fair Pay willen betalen. 
Ook nemen we afstand van de WijkJury Utrecht, het project van Adelheid Roosen dat wij 
in 2018 nieuw leven inbliezen. Het project staat inmiddels zo stevig dat we het vanaf 2021 
met een gerust hart bij een andere organisatie onder kunnen brengen.
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Risicostrategie bij tegenvallende inkomsten
Indien inkomsten tegenvallen, zal dat effect hebben op het volume van de programmering. 
Speciale programmaonderdelen als de coproductie, residentie en het randprogramma 
zullen in zo’n geval geschrapt moeten worden. Indien nodig zal ook de reguliere 
programmering omlaag gebracht worden. Door deze maatregelen wordt er bespaard op 
zowel programmabudget als uren van medewerkers. Wanneer tegenvallende inkomsten in 
een vroeg stadium duidelijk zijn, wordt er direct bezuinigd op de eerstvolgende festivaleditie. 
Indien het gaat om tegenvallende publieksinkomsten tijdens het festival, zal er een jaar later 
met een uitgedunde programmering gewerkt moeten worden.

Wegvallen bijdrage FPK
De afgelopen vier jaren werd het CTF gesteund door het Fonds Podiumkunsten via een 
tweejarige regeling. Voor de komende jaren vallen we echter onverwachts buiten de boot. 
Het FPK heeft nieuwe instapeisen geïntroduceerd, waarbij een minimaal programmabudget 
wordt vereist over de afgelopen drie jaren. In de huidige situatie kan het CTF ruimschoots 
aan de eisen voldoen, maar we kunnen dat niet met terugwerkende kracht van drie jaar. 
Het FPK zegt geen verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor festivals die in een 
groeifase zitten en verwijst ons naar lokale en regionale subsidie. Deze wegvallende subsidie 
vangen we deels op in eigen inkomsten. Het CTF heeft de afgelopen jaren een goede 
band opgebouwd met verschillende particuliere fondsen. Zij steunen onze ambities en 
onderstrepen de noodzaak van een steviger (financieel) fundament. We zijn in gesprek 
met onder meer K.F. Hein Fonds en VSBfonds, die ons al jaren ondersteunen en inzien 
dat we toe zijn aan een volgende stap. Daarnaast doen we een beroep op gemeentelijke en 
provinciale subsidie om de komende jaren onze positie in Utrecht te behouden, en over vier 
jaar alsnog in te kunnen stappen in de landelijke middelen. 

TOT SLOT
Wij staan klaar om Utrecht en de rest van het 
land te bestormen met interventietheater. 
Met de makers van morgen laten we iedere 
Utrechter ervaren wat theater kan zijn. 
We dromen van een Utrecht waar er altijd 
en overal onverwacht een voorstelling kan 
oppoppen. Een Utrecht waarin mensen uit 
alle hoeken van de stad met elkaar in gesprek 
raken, met theater als de ultieme katalysator. 
Wij zijn klaar voor de toekomst!

NEVA 
@ ‘t Hoogt (2018)


