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1. INLEIDING 
 

 
Podium Bloos ondersteunt nieuwe makers en verbindt hen aan publiek en maatschappij. Vanuit een 
dynamisch netwerk van partners weet Podium Bloos een professionele omgeving te creëren, 
waarbinnen deze jonge makers zich profileren in artistiek hoogwaardige en onderscheidende 
producties. Daarmee is Podium Bloos een belangrijk platform voor jonge voorhoedespelers in de 
podiumkunsten, met name in de regio Zuidwest Brabant. 
 
Kunst gedijt bij goede faciliteiten voor artistieke ontwikkeling en presentatie, bij een diverse en 
inclusieve publiekswerking en inspirerende samenwerkingsverbanden. Podium Bloos biedt nieuwe 
makers die voorwaarden, opererend vanuit de ketengedachte. Als aanjager van de artistieke 
ontwikkelingen in het gebied Klavers Jansen heeft Podium Bloos zich het pionieren eigen gemaakt. 
Dankzij vruchtbare allianties met partners ontstaan nieuwe initiatieven die het artistieke klimaat en 
de kansen voor jonge makers in stad en regio een impuls geven. Samen met onze partners maken we 
ons hard voor de ontwikkeling van een jonge generatie pioniers. Ze geven de stad Breda een 
dynamisch karakter, scheppen kansen voor vernieuwing en trekken een avontuurlijk en jong publiek 
aan.  
 
 
 
  

Jongerenwerkplaats BLOOS 
Festival 39Graden 
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2. ARTISTIEKE UITGANGSPUNTEN BROEDPLAATS 
 
 
Podium Bloos kiest jonge makers, die werk creëren buiten de geijkte kaders. Werk met een sterke 
artistieke signatuur dat lokaal, regionaal en nationaal onderscheidend is en overtuigt. Nu we goed op 
weg zijn, komt onze expertise boven drijven. Ze is verklonken met onze werking (de gemengde 
beroepspraktijk), het DNA in de stad en het profiel van terrein Klavers Jansen. 
 

2.1. Makersprofiel 
Podium Bloos heeft oog voor makers die domeinoverschrijdend werken en de verbinding aangaan 
met andere sectoren. Zo ontstaat een gemengde beroepspraktijk, die de werking van kunst 
opentrekt en bijdraagt aan Fair Practice. Vooral in de verbinding met het sociale domein ontstaan 
stevige allianties. Zo ontwikkelde Guilherme Miotto een krachtige vorm die de sociaal artistieke 
werking van dans centraal zet en zoekt Hanna van Mourik Broekman in haar theatrale debatten de 
dialoog op met psychiatrie en reclassering.  
 
Ervaren makers stromen uit de broedplaats en worden partners. Een nieuwe groep van vijf jonge 
makers is onlangs ingestroomd: Mees Walter, Anoek Oostermeijer, Anna Verkouteren Jansen, Koen 
Verheijden en Roehiet Tjon Poen Gie. Met enkele makers en gezelschappen zijn we in gesprek; Tom 
Heinz, Anthony van Gog, KNOT Kollektiv en Tea Time Company. 
 
Binnen die gemengde beroepspraktijk is de verbinding met het onderwijs prominent mede dankzij de 
werking van jongerenplatform 39Graden. Zo pikken we niet alleen het talent op na afronding van de 
beroepsopleiding, maar weten we ook jonge talenten de weg te wijzen richting kunstvakopleiding. 
Makers als Juup Luijten en Jorg van den Kieboom (het zuid land) blijken het maak- en docentschap 
uitstekend te kunnen combineren en vinden daarmee aansluiting met jongeren en kinderen in de 
stad. Ze dragen bij aan cultuurparticipatie onder jonge doelgroepen. We zetten die werking kracht bij 
in samenwerking met De Stilte en Schippers&VanGucht. 
 
Breda heeft een lange geschiedenis in de dans (De Stilte, LeineRoebana, Dansnest). Vanuit dat 
gegeven heeft Podium Bloos ook een rol in de carrièreswitch van makers; met name van dansers die 
zich ontwikkelen tot choreograaf. Voorbeelden zijn: Guilherme Miotto die inmiddels zijn eigen 
gezelschap Corpo Máquina heeft opgericht, Heather Ware (LeineRoebana) en The100Hands.  
 
Intussen groeit de samenwerking met de Toneelacademie Maastricht. Kunstenaars van de 
performance opleiding - niet zelden doorgestroomd vanuit jongerenplatform 39Graden - vinden 
aansluiting bij de broedplaats. Denk aan Mees Walter, Anna Verkouteren Jansen en Koen Verheijden. 
Allemaal makers met een sterk gevoel voor vorm. Dat sluit aan bij het beeldend DNA in de stad; 
AKV|St.Joost, Het Stedelijk Museum, BredaPhoto, Club Solo, Witte Rook. Kunst-organisaties die 
straks ook de dynamiek van het terrein Klavers Jansen mede zullen beïnvloeden (zie 4.2. en 4.3. op 
pagina 11-13). 
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2.2.  Werkwijze  
Bij Podium Bloos zijn de begrippen creëren, innoveren en participeren onlosmakelijk met elkaar 
verbonden in trajecten, die leiden tot voorstellingen op scholen, op locatie, voor theaters en 
festivals. Door middel van toonmomenten en openbare repetities wordt het publiek al vroeg 
betrokken bij de ontwikkeling van nieuw werk. Zo bouwen de jonge makers van Podium Bloos een 
eigen theaterminded publiek op in de stad.  
 
Vanuit de broedplaatsfunctie wordt onderzoek gedaan en gecoproduceerd. Podium Bloos biedt 
artistieke expertise als het gaat om de verdieping van concepten, er is productionele en zakelijke 
kennis en er is technische begeleiding. Per maker wordt een traject op maat overeengekomen. 
Gemiddeld coproduceren we per seizoen twee voorstellingen met onze partners in de stad (BRIK, 
LeineRoebana, Chassé Cultuurfonds), binnen het netwerk van PLAN Talentontwikkeling Brabant maar 
ook daarbuiten: zoals met Via Zuid of Dansateliers.  
 
In toonmomenten, doorgaans vijftien tot twintig per jaar, worden ideeën aan een gretig en 
nieuwsgierig publiek getoetst tijdens presentaties in Cultuurnacht, Ogentroost, Theater Na de Dam, 
39Graden, Moving Futures en Live Art Festival Breda. Er is goede inbedding vanuit het netwerk van 
partners, dat levert ook weer mogelijkheden op (middelen en/of speelbeurten); in de stad, in de 
provincie en in het land.  
 

2.3. Ketenwerking 
Podium Bloos werkt vanuit de gedachte dat talentontwikkeling langs lange lijnen loopt. Belangrijk is 
het om op jonge leeftijd te beginnen. Waar Nieuwe Veste de ultieme partij is om kennis te maken 
met en te snuffelen aan de podiumkunsten, biedt Podium Bloos trajecten waarin jongeren hun skills 
verder kunnen verbreden en verdiepen. Vanuit Podium Bloos stromen getalenteerde jongeren 
vervolgens door naar een kunstvakopleiding. Hebben deze jongeren de opleiding eenmaal doorlopen 
dan is er ondersteuning voor de jonge professional in de broedplaats, waar aansluiting gevonden 
wordt met het Brabantse PLAN Talentontwikkeling. Er zijn ook jongeren die een autodidactisch pad 
volgen. Goed voorbeeld daarin is theatermaker Juup Luijten, die aansluiting vond bij 
Schippers&VanGucht en daarnaast zijn eigen projecten ontwikkelt o.a. met AZC Gilze Rijen. 
 
Getalenteerde professionals moeten vaak op korte termijn scoren en zwerven letterlijk door het 
land. Het gevaar van vluchtigheid ligt op de loer. Vanuit de ketengedachte biedt Podium Bloos ook 
kansen aan midcareers, zij die onze broedplaats ontgroeid zijn maar nog een sterke behoefte aan 
doorontwikkeling hebben. Juist omdat zij vaak een standplaats kiezen zijn zij belangrijk voor de 
continuïteit voor Breda en regio. Podium Bloos ondersteunt hen waar nodig in die aansluiting met 
stad en regio. Midcareers als Dyane Donck, Rogier Telderman, The100Hands, Tg Nomen van Hanna 
van Mourik Broekman, Corpo Máquina van Guilherme Miotto zijn voorbeelden van makers die stad 
en provincie kleur geven en ook landelijk aansluiting vinden.  
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2.4. Partners binnen de ketenwerking 
Samen met onze partners bouwen we aan een dynamische stad, die kansen ziet en benut en open 
staat voor de innovatieve kracht van jonge makers. Zo organiseren we samen met onze partners 
residenties en lopen we vast vooruit op de realisatie van het terrein Klavers Jansen, waar met 
gebundelde krachten de mogelijkheden voor makers groeien en zij voor langere periodes in de stad 
kunnen werken. 
 
De Stilte is een belangrijke partner binnen de ontwikkelingen in de dans, de jeugddans om precies te 
zijn. Het BRIK Festival (gegroeid onder de vlag van De Stilte) profileert zich als een belangrijk podium 
voor internationale ontwikkelingen, het kan een belangrijke rol spelen in de ontsluiting van het werk 
van jonge makers op internationaal niveau. We coproduceren tweejaarlijks een makerstraject. Op dit 
moment zijn we in gesprek met één van de (ex)dansers van De Stilte; Nele Vandeneede. 
 
Naast De Stilte, zijn ook LeineRoebana en DansBrabant sparring partners binnen de 
dansontwikkelingen. De afgelopen jaren ondersteunden we Heather Ware, ze onderzocht in de 
broedplaats haar fascinatie met beweging en stem. Heather heeft een publiek opgebouwd in Breda 
en werkte in de context van Nieuwe Veste en Theater Na de Dam ook met jongeren. Ze ontwikkelde 
stevige banden met Bredase kunstenaars als Jorg van den Kieboom en Dyane Donck en bracht zo 
haar expertise naar de stad. Samen met DansBrabant coproduceerden we haar duet met Hilde Elbers 
The Beauty of Falling Apart, dat een landelijke tournee had. De bestaande samenwerking wordt de 
komende jaren verstevigd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samen met DansBrabant ondersteunen we de midcareers in de dans, onder hen Heather Ware en 
The100Hands, dat vaste grond heeft gevonden in de stad Breda. Guilherme Miotto groeide 
afgelopen jaren door van Podium Bloos naar DansBrabant en heeft inmiddels zijn eigen gezelschap 
opgericht. Met als vaste basis Tilburg-Noord, zet hij zijn sociaal-artistieke expertise ook uit in Breda. 
Podium Bloos coproduceerde meerdere van zijn werken de afgelopen jaren, de band is altijd hecht 
gebleven. We continueren de samenwerking met DansBrabant rondom ‘nieuwe’ midcareers, 
doorstromers worden onze partners.  
 
  

Heather Ware 
The Beauty of Falling Apart 
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In haar beginfase huisde Schippers&VanGucht in Podium Bloos, inmiddels heeft dit Bredase 
gezelschap zijn eigen plek gevonden in de stad. We delen onze fascinatie en de verbinding met het 
jonge publiek. We zien Schippers&VanGucht als een van de belangrijke gezelschappen om het live-art 
profiel van het terrein Klavers Jansen mede mee vorm te geven (zie 4.2 op pagina 11). We zetten de 
samenwerking voort met oog voor de ketenwerking en stimuleren jonge makers met een fascinatie 
voor beeldend theater. 
 
De samenwerking met het Chassé Theater kent een lange geschiedenis. Recente initiatieven op het 
gebied van talentontwikkeling versterken de wederzijdse betrokkenheid. Het Chassé Cultuurfonds 
doet jaarlijks een open call om jonge talenten naar de stad te halen. Er is een budget uit het fonds, 
daarnaast krijgen makers inhoudelijke begeleiding en faciliteiten van Podium Bloos. Zo 
coproduceerden we afgelopen jaar een jeugdvoorstelling van KNOT Kollektiv (circus en dans). 
Daarnaast neemt Chassé Theater in samenspraak met Podium Bloos gevorderde makers op in hun 
programmering. We zetten het partnerschap voort en ontplooien nieuwe initiatieven o.a. in de cross-
over tussen theater en film. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe Veste is partner in de ontwikkeling van de allerjongste generatie. Snuffelen aan kunst en 
cultuur begint bij het cursusaanbod van Nieuwe Veste, talenten stromen door naar 39Graden en de 
broedplaats. In het project Theaterra(d)t werken we samen om middelbare scholieren voor en achter 
de schermen te laten ruiken aan het vernieuwende werk van onze jonge makers. Ook in de werving 
van deelnemers van het landelijke project Theater Na de Dam werken we met Nieuwe Veste. We 
continueren de groeiende samenwerking, ook binnen de urban ontwikkelingen. 
 
Amateurs blijven we faciliteren, al zien we ook dat het traditionelere verenigingsverband meer en 
meer van het toneel lijkt te verdwijnen. Voor de amateurbeoefenaren van de podiumkunsten wordt 
het werken in projecten steeds aantrekkelijker. Binnen de kaders van Klavers Jansen kan Podium 
Bloos een brug slaan tussen makers als Letitzia Rompelberg en Anouk van den Berg en Bredase 
amateurs.  
 

  

KNOT Kollektiv 

Internal Jogging  
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2.5. PLAN Talentontwikkeling Brabant 
PLAN Talentontwikkeling Brabant is een beproefd samenwerkingsverband van tien culturele partners 
in Brabant, dat met zorg jong podiumkunsttalent selecteert en ondersteunt in de ontwikkeling van de 
eigen artistieke signatuur en werkwijze. Trajecten kennen ontwikkeling op maat en betrokkenheid 
van tien partners: Festival Cement, Theaterfestival Boulevard, DansBrabant, Het Zuidelijk Toneel, 
Festival Circolo, De Nieuwe Vorst, Podium Bloos, Parktheater Eindhoven, United Cowboys en Theater 
Artemis. Podium Bloos is de enige aangesloten partner vanuit Breda, we vertegenwoordigen 
daarmee de regio West-Brabant. 
 
PLAN functioneert in de context van Talenthub Brabant. Hierin werken talenten, opleidingen, podia, 
festivals en ondersteunende instellingen in verschillende disciplines samen aan een goed klimaat 
voor jonge kunstenaars in Brabant. In de Talenthub zijn naast theater, dans en circus de disciplines 
popmuziek, nieuwe muziek, visuele kunsten en literatuur vertegenwoordigd.  
 
 
  

The100Hands - Show Me  
Live Art Festival Breda 
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3. JONGEREN EN JONG PROFESSIONELE 
 
 
Jongerenplatform 39Graden is een belangrijke motor in de verbinding tussen onze jongeren en jonge 
professionele makers. De twee groepen vinden elkaar in productiegerichte trajecten, zo ontstaat een 
methodiek waarin generaties elkaar uitdagen en bevragen. In de loop der jaren zien we het effect 
van de ketenwerking. Jongeren die hier begonnen zijn, komen na hun opleiding terug als rolmodel, 
workshopleider en coach. 
 

3.1. 39Graden 
Onder de hoede van Podium Bloos groeide 39Graden (www.39graden.nl) de afgelopen jaren uit tot 
een landelijk functionerend platform voor jongeren. Die status werd onlangs nog bevestigd door de 
structurele ondersteuning van het landelijk Fonds voor Cultuurparticipatie voor de periode 2021-
2024. 39Graden manifesteert zich elk jaar als festival en kent door het jaar heen een programma met 
voorstellingsbezoek, scholenprogramma’s, workshops, summer- en winterschools en speciale 
projecten. Het richt zich op jongeren in Nederland en Vlaanderen en wordt door jongeren zelf 
georganiseerd. Vooral Bredase jongeren zijn in de lead qua organisatie. Niet zelden is deze fanatieke 
kern zowel voor als achter de schermen actief.  
 
De jongeren maken kennis met meerdere skills en disciplines. Ze creëren hun eigen voorstellingen, 
soms bescheiden, soms groot. In hun werk krijgen ze begeleiding van een jonge professional. 
Honderd jonge talenten doorlopen ieder jaar verschillende trajecten, ze worden geselecteerd door 
de jongerenredactie en via audities. Een deel van de jongeren is als stagiair actief in een 
voorwaardenscheppende functie binnen de organisatie, zoals marketing- of productiemedewerker. 
 
Meerdere van deze pioniers van het eerste uur stroomden afgelopen periode door naar de 
kunstvakopleiding, onder hen Claire Vrijenhoek, Ankie de Wolff, Jan de Beer en Tom Heinz (Jacques 
de Leeuwprijs 2020, nu master scenografie). Ook organisatorisch talent vindt aansluiting. Zo is Jens 
Akkermans nu coördinator van 39Graden en werd Mick Stevens onlangs benoemd tot zakelijk leider 
van Festival Over het IJ in Amsterdam. Geleidelijk breidt zich zo een hecht landelijk netwerk uit dat 
zijn basis heeft in de stad Breda.  
 

3.2. Urban ontwikkelingen  
De urban arts krijgen expliciete aandacht in onze activiteiten de komende jaren, met name binnen 
39Graden. Het sluit aan bij het nieuw te ontwikkelen cluster rondom urban arts in het gebied Klavers 
Jansen (zie ook 4.1 en 4.3 op pagina 11-13). Die beweging biedt kansen aan nieuwe groepen 
jongeren en draagt bij aan een bi-culturele identiteit en sociaal-economische diversiteit. In die 
ontwikkeling hebben we sterke partners nodig, die ons ondersteunen in het vinden van de juiste 
ingangen. Daarom leggen we lijnen uit met een nieuwe generatie makers uit de koker van Corpo 
Máquina, The Ruggeds en E-Moves uit Eindhoven.  
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4.  GEBIEDSONTWIKKELING KLAVERS JANSEN 
 
 
De activiteiten van Podium Bloos zijn ingebed in de ontwikkeling van het gebied Klavers Jansen, dat 
onderdeel is van een groter geheel, Crossmark.  Een nieuwe grootstedelijke woon- en werkwijk, waar 
cultuur en creativiteit een belangrijke rol gaan spelen. In het coalitieakkoord heeft het 
gemeentebestuur dit stadsdeel aangewezen als gebied waar het productieklimaat gestimuleerd en 
gefaciliteerd zal worden. Vanuit dit perspectief heeft Podium Bloos de afgelopen jaren verschillende 
nieuwe partners aan zich weten te binden. Uit die relaties zijn programma’s ontstaan, die een plek 
hebben in Podium Bloos en op het terrein Klaver Jansen. Zo krijgt het gebied vorm en groeien de 
kansen voor nieuwe makers.  
 

4.1. Verbond Klavers Jansen 
In opdracht van de gemeente Breda heef Podium Bloos samen met Chassé Cinema en Nieuwe Veste 
een plan geschreven voor de ontwikkeling van een culturele hub. De presentatie daarvan vond plaats 
in oktober 2020. Ditzelfde najaar nog beslist de gemeenteraad over de nadere uitwerking ervan.  
 
De culturele hub Klavers Jansen legt de focus op podiumkunsten in de brede betekenis van het 
woord. Gebruikers, in en buiten het gebied, vinden elkaar in de term live art. Makers die al langer 
aan Podium Bloos verbonden zijn, vinden er aansluiting via de inhoudelijke clusters: urban art, 
community art en hedendaagse muziek (zie het beleidsstuk ‘Klavers Jansen 2021’ geschreven in 
opdracht van de gemeente Breda). Door de fysieke aanwezigheid van deze clusters ontstaat een 
inspirerende omgeving, zowel voor makers als publiek. Als curator/programma coördinator brengt 
Podium Bloos de clusters samen. 
 
Concrete initiatieven tonen nu al hoe de samenwerking van deze partijen kan leiden tot een voor de 
stad uitdagend aanbod en programma op het terrein. Goed voorbeeld is de Belcrum Bios; een 
tweewekelijks alternatief bioscoopconcept in de foyer van Podium Bloos, waarbij het publiek niet 
vastgenageld zit aan de stoel. De zwoele avonden in de  zomermaanden zetten we in voor een 
buitenbios op het plein van Podium Bloos. Samen met Chassé Cinema ontwikkelen we daarnaast 
themagerichte avonden, waarin we anticiperen op cross-overs tussen theater en film.  
 

4.2. Live Art Festival Breda  

Live art is een term voor nieuwe, grensverleggende performance-culturen. Binnen live art komen 
begrippen als theatrale installatie, locatietheater en community art bij elkaar. Vanuit een dialoog met 
verschillende disciplines krijgt live art vorm. De zeggingskracht van het beeld speelt een belangrijke 
rol. Het artistieke profiel van Klavers Jansen is samengevat onder de noemer live art en als 
beleidsterm opgenomen in de recente cultuurnota. In samenspraak met onze Bredase partners en de 
gemeente Breda organiseren we het Live Art Festival Breda, dat een impuls geeft aan de artistieke 
ontwikkeling en de samenwerking op het terrein.  
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Na drie edities is het festival een welkome aanvulling op het festivalaanbod in de regio gebleken. Live 
Art Festival Breda is een producerend festival. Zo’n dertig voorstellingen en installaties worden 
verspreid over drie dagen geprogrammeerd, soms parallel, soms eenmalig, soms doorlopend. Het is 
bij uitstek een festival dat nieuwe makers en nieuw publiek bij elkaar brengt in een gebied dat door 
de gemeente Breda is aangewezen als de nieuwe culturele hot spot.  
 
Voor Live Art Festival Breda werkt Podium Bloos samen met een reeks partners, zowel partners uit 
het gebied als partners uit de stad; Stedelijk Museum Breda, Graphic Matters, AKV|St.Joost, Corpo 
Máquina, De Stilte, BredaPhoto, Schippers&VanGucht en Chassé Theater. Live Art Festival Breda 
heeft een eigen financieringsbron en is niet opgenomen in de bijgevoegde begroting en kent een 
eigen projectplan. Naast financiering van Gemeente Breda kreeg Live Art Festival Breda steun van 
diverse particuliere fondsen. In een volgende stap - zodra de situatie rond verbouwing en corona het 
toelaat - zetten we in op Brabant C.  
 

  

Corpo Máquina - POLE  
Live Art Festival Breda 

Corpo Máquina - BALL 
Live Art Festival Breda 
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4.3. Partnerships Klavers Jansen 

Rondom het artistieke profiel van Klavers Jansen werkt Podium Bloos samen met een reeks partners; 
leidraad zijn de hierboven geschetste clusters. Een van die clusters bespraken we al in het hoofdstuk 
3, paragraaf 3.2. (zie pagina 10). Rondom Live Art Festival Breda rekken we de reikwijdte van de 
clusters op ten behoeve van de verbinding met het beeldende kunstcircuit in de stad. We verkennen 
intussen ook de samenwerking met Avans Hogeschool.  
 

• Midcareers als Guilherme Miotto (Corpo Máquina), Hanna van Mourik Broekman (Tg 
Nomen), The100Hands, Jorg van den Kieboom (het zuid land) en Heather Ware stroomden 
uit. We werken de komende jaren met hen als partners samen, vooral binnen het cluster 
community art, waar ook Schippers&VanGucht, Dansnest, Bureau Pees, Anouk van den Berg 
en Tiuri deel van uitmaken. Podium Bloos biedt hen ruimte voor onderzoek en montage. 
Waar nodig brengt Podium Bloos haar netwerk in of spelen we een coproducerende rol in de 
realisatie van producties van deze makers. Vanuit Podium Bloos ligt de nadruk op de 
connectie tussen deze midcareers, jongeren en het middelbaar onderwijs. 

• Makers als Rogier Telderman, Dyane Donck en organisaties als Beaux Jazz/Sound of Europe, 
Dock Zuid, Phoenix realiseren een platform voor hedendaagse muziek in de stad. Samen met 
Dock Zuid en Beaux Jazz organiseren we regelmatig concerten. We hebben een stimulerende 
functie als het gaat om cross-disciplinaire ontwikkelingen binnen die hedendaagse muziek. 
Eerder koppelden we choreografen als Heather Ware en Judith Clijsters aan Dyane Donck, of 
vormgever Erik van de Wijdeven aan Rogier Telderman. We blijven matchen in dit verband 
en maken het werk toegankelijk voor een publiek, bijvoorbeeld tijdens Live Art Festival 
Breda. 

• Performance kunst verbindt podiumkunsten met de beeldende kunsten. We zien die 
beweging o.a. bij pioniers van de Performance Afdeling van de Toneelacademie Maastricht. 
We zoeken toenadering tot de beeldende kunst instellingen in de stad (Stedelijk Museum, 
Witte Rook, Graphic Matters, Club Solo en AKV|St.Joost) om het profiel van live art in het 
gebied Klavers Jansen te versterken. Vragen over de positie van het lichaam als ‘object’ staan 
centraal in een uitwisseling tussen kunstenaars uit beide circuits (podiumkunsten en 
beeldende kunst), we nodigen experts uit om met jonge kunstenaars te werken en tonen de 
uitkomst van verschillende labs o.a. in Live Art Festival Breda.  

• We leggen lijnen uit met Avans. In 2019 een pilot gestart met het Expertise Centrum 
Sustainability van Avans Hogeschool, waarbij kunst onderdeel is van de wetenschappelijke 
zoektocht naar duurzaamheid. Podium Bloos verbindt het werk van makers aan de 
activiteiten van het Expertisecentrum. Komende jaren wordt dit project verder ontwikkeld 
i.s.m. met middelbare scholen en specifieke fondsen. 
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5. MARKETING EN PUBLIEKSWERKING 
 
 
Het huidige communicatiebeleid, dat gericht is op het generen van publiek voor de activiteiten van 
makers uit de broedplaats en onze eigen projecten, wordt gecontinueerd. Voor een sterke positie in 
het kunstenlandschap, zowel stedelijk, provinciaal als nationaal, maakt Podium Bloos in de komende 
periode meer werk van branding, content-marketing en publiekswerking. Daarmee wordt Podium 
Bloos als merk zichtbaarder.  
 
Doelstellingen:  

• Meer online en offline zichtbaarheid creëren voor de activiteiten van makers.  

• Makers, meer dan voorheen, verbinden aan de zakelijke stromen o.a. door aantrekkelijke 
matchingsprincipes, gerichtere keuzes (meer inhoudelijke) te maken binnen de zakelijke 
verhuur. 

• Toegankelijkheid van het werk van makers vergroten door de ontmoeting tussen maker en 
publiek verder te effectueren en het genre live art onverminderd op de kaart te zetten.  

• Meer zichtbaarheid creëren door allianties met stedelijke partners. 
 

5.1. Publiekswerking 
Uitgangspunt voor 2021-2022 is om publiek vaker een kijkje te bieden in de keuken en het een 
grotere rol te laten spelen in werkprocessen. Toonmomenten, openbare repetities, programma’s als 
Ogentroost en andere activiteiten brengen maker en bezoeker dichter bij elkaar, waardoor er een 
inhoudelijke band wordt opgebouwd. Contextprogramma’s bij voorstellingen en themagerichte 
avonden, waarbij film en podiumkunsten bij elkaar komen, vergroten de betrokkenheid van het 
publiek. Live Art Festival Breda bijvoorbeeld gaat zelfs bij uitstek over de ontmoeting tussen maker 
en publiek. Het nieuwe publiek dat we hiermee bereiken, maar ook met 39Graden en de activiteiten 
van maatschappelijke en zakelijke partners, gaan we nadrukkelijker aan ons te binden. Daarvoor 
zetten we in op online contentmarketing.  
 
Een publiekswerking is sterk verbonden met het culturele ecosysteem. De afgelopen 4 jaar is 
nadrukkelijk werk gemaakt van het versterken van dit bredere culturele ecosysteem en het 
verbinden van disciplines onderling zoals in bijvoorbeeld in Live Art Festival Breda. Positieve 
ervaringen hebben we ook opgedaan met onder andere Avans Hogeschool, De Zonnebloem en 
Stichting Arjati (Molukse gemeenschap). Tezamen hebben dergelijke niet-culturele partners een 
groot potentieel aan nieuw publiek, een gegeven dat disciplines, generaties en domeinen overstijgt.  
 
Doordat Podium Bloos een diversiteit aan activiteiten aanbiedt en faciliteert, ontvangt het 
uiteenlopende publieksstromen. Inzet is om de behoeften van deze publieksstromen beter te leren 
kennen en duurzamer te bedienen. We brengen de interne en externe netwerken van partijen in 
kaart. Vanuit het perspectief van stedelijke samenwerking stimuleren we partners hun achterban te 
informeren en de weg te wijzen naar de activiteiten van Podium Bloos. 
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5.2. Publieksbereik 

De komende twee jaar zetten we in op een gelijkblijvend aantal bezoekers ten opzichte van 
2019: 11.000 artistieke bezoekers en 6.000 zakelijke bezoekers. We onderscheiden de 
volgende doelgroepen binnen onze activiteiten:  
 

• Liefhebbers uit stad, regio en land; 

• Bezoekers uit de wijk Belcrum: Cultuur minnende bewoners, die niet zelden actief 
betrokken zijn bij activiteiten en producties  

• Het netwerk van verschillende jonge en midcareer makers; 

• Jonge amateurs uit het netwerk van 39Graden, amateurgezelschappen en hun 
netwerken;  

• Vak publiek via onze talenthub-netwerken als PLAN, programmeurs van theaters, 
producenten; 

• Overheden en andere financiers en bedrijven via onze projecten en zakelijke verhuur; 

• Medewerkers van maatschappelijke instellingen en het onderwijs  via onze zakelijke 
verhuur. 

 
Vanaf 2021 wordt een scherpere communicatiestrategie ontwikkeld, die meer nadruk legt op 
het bereik van jongeren. Door meer grip te krijgen op de afzonderlijke doelgroepen, stimuleren 
we de publieksparticipatie en kunnen we zien welke groepen in het bereik nog ontbreken. Zo 
kan er een inclusieve community worden gerealiseerd. De volgende middelen worden ingezet 
om een zo groot mogelijk en divers samengesteld publiek te bereiken:  
 

• Website Podium Bloos, Live Art Festival Breda, 39Graden; 

• Nieuwsbrieven, van onszelf en partners zoals PLAN, Chassé Theater/Cinema, 
BredaPhoto, Graphic Matters, Sound of Europe, Dock Zuid etc.; 

• Flyers, posters en programmaboekjes van de eigen activiteiten en die van derden 
(gebruikers); 

• Advertenties van onze activiteiten; 

• Lokale, regionale en landelijke pers, zoals Stadsblad Breda, Theaterkrant etc.;  

• Social media, Facebook en Instagram; 

• Uitingen van partners/gebruikers (o.a. websites). 
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6. ZAKELIJK BELEID 
 
 
In de periode 2017-2020 is de begroting van Podium Bloos meer dan verdubbeld, voor de periode 
2021-2022 voorzien we, mede gezien de coronacrises en verminderde exploitatiesubsidie, een pas op 
de plaats.  
 

6.1. Nieuwe kansen 

De ontwikkelingen binnen de locatie Klavers Jansen bieden Podium Bloos op termijn nieuwe kansen 
als het gaat om cultureel ondernemerschap. De faciliteiten in Podium Bloos worden verbeterd; met 
name door de akoestische afscheiding tussen diverse ruimtes kan er meer tegelijkertijd plaatsvinden. 
De herinrichting van de omliggende openbare ruimte biedt eveneens mogelijkheden voor meer 
activiteiten. Nader onderzoek moet duidelijk maken of herinrichting en uitbreiding van onze 
horecafunctie, die nu direct gekoppeld is aan de activiteiten van Podium Bloos, straks kan zorgen 
voor extra inkomsten. Vanuit de bedrijfsvoering is het interessant om te kijken hoe een goede mix 
van artistieke en zakelijk activiteiten meerwaarde kan creëren. Tegelijkertijd is het een manier om 
nieuwe publieksstromen op gang te brengen, makers via de gemengde beroepspraktijk extra 
inkomsten te bieden en te zorgen dat kunst ingebed raakt in stad en regio.  
 
Kortom; na de herinrichting van het gebied en de noodzakelijke aanpassingen van het gebouw 
kunnen we makers nog beter ondersteunen en het publiek beter ontvangen. Het is een mooi 
toekomstperspectief. Vanwege de onduidelijkheid over de precieze ontwikkeling van Klavers Jansen 
en vooral het tempo waarin één en ander zal plaatsvinden, hebben we er nog geen rekening mee 
kunnen houden in de huidige plannen en begroting.  
 

6.2. Personeel en organisatie 

In de voorgaande periode transformeerde Podium Bloos van een klein en overzichtelijk team naar 
een grotere organisatie met gedifferentieerdere functies. De vele activiteiten vragen om een goed 
gekwalificeerd team. Dat hadden we inmiddels, zowel in artistieke als bedrijfsmatige zin. Echter, in 
2020 hebben we het personeelsbestand onder invloed van COVID-19 noodgedwongen met ruim 30% 
moeten reduceren. Momenteel zijn er 6 medewerkers in dienst, goed voor 5,3 fte. Daarnaast huren 
we voor techniek en horeca naar behoefte regelmatig personeel in.  
 
Podium Bloos neemt voor het personeel de CAO Nederlandse Podia als grondslag, ook voor 2021-
2022 volgen we de functieomschrijvingen en honoreringen van deze CAO. Kernwaarden bij het 
investeren in personeel zijn waardering, duurzaamheid, vertrouwen en transparantie, waarmee ook 
invulling gegeven wordt aan aspecten van de Code Fair Practice. In de periode 2021-2022 willen we 
investeren in de kwalitatieve ontwikkeling van het personeel. Dat betekent aandacht voor 
persoonlijke ontwikkeling en opleiding, attent zijn op een fijne werkomgeving en werksfeer, het 
aanbieden van professionele ondersteuning bij de werkprocessen.  
 
De organisatie kent een bestuur met vier leden. Daarnaast zijn er ongeveer twintig vrijwilligers 
werkzaam voor Podium Bloos, allemaal binnen de afdeling horeca en beheer.  
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Dansnest - Run Through 
Live Art Festival Breda 
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7. CODES 
 
 

Podium Bloos onderschrijft de behoefte om de cultuur sector transparant, open, toegankelijk en 
duurzaam te maken. De codes sluiten direct aan op hoe Podium Bloos wil werken. Ze zijn een 
belangrijk instrument om sturing aan te geven.  
 

7.1. Code Fair Practice 

Podium Bloos heeft kennisgenomen van de Code Fair Practice en onderschrijft deze. 

• Solidariteit: Voor medewerkers in loondienst hanteert Podium Bloos de Cao Nederlandse 
Podia. Betaling van (freelance) medewerkers geschiedt overeenkomstig gangbare tarieven. 
Makers krijgen op basis van contractafspraken een vergoeding voor gemaakte kosten, 
honorarium tenminste op het niveau van dagvergoeding volgens de richtlijnen van de 
Kunstenbond;  

• Podium Bloos is alert op een goede verhouding tussen onbetaalde en betaalde krachten, het 
hanteren van secundaire arbeidsvoorwaarden en gelijke behandeling. 

• Transparantie: Gegevens over bedrijfsvoering worden – beknopt – via de website van 
Podium Bloos gedeeld en voor een publiek toegankelijk gemaakt; 

• Duurzaamheid: Podium Bloos heeft de transitie gemaakt van een pioniersorganisatie naar 
een duurzame organisatie. De komende periode investeert Podium Bloos in het potentieel 
en de ontwikkeling van werknemers via scholing. Evaluatie is onderdeel van de interne en 
externe samenwerkingen. Podium Bloos ziet toe op een duurzaam gebruik en hergebruik van 
materialen; 

• Diversiteit: Het bestuur van Podium Bloos ziet toe op het implementeren van de Code 
Culturele Diversiteit in de eigen organisatie en spreekt elkaar erop aan. Diversiteit is tot 
dusver vooral zichtbaar in de leeftijdsopbouw en verhouding man-vrouw. De producties van 
Podium Bloos worden gemaakt voor een zo breed mogelijk publiek. 
 

7.2. Code Diversiteit en Inclusie 
Podium Bloos vertaalt de verschillende aspecten van de Code als volgt: 

• Podium Bloos gaat actief op zoek naar verbindingen met maatschappelijke organisaties, die 
werken aan culturele diversiteit en inclusie  

• Fysieke toegankelijkheid: Podium Bloos is toegankelijk voor bezoekers en deelnemers aan 
activiteiten met fysieke beperkingen; 

• Bereikbaarheid van voorzieningen: Podium Bloos is uitstekend bereikbaar met openbaar 
vervoer en auto; 

• Informatieve en digitale toegankelijkheid: Podium Bloos onderhoudt een website die 
informeert over de organisatie en activiteiten. Podium Bloos is actief op social media; 

• Sociale toegankelijkheid: Podium Bloos werkt aan partnerships met collega culturele 
instellingen, met maatschappelijke- en onderwijsorganisaties en met bedrijven. Podium 
Bloos stimuleert makers om oog te hebben voor doelgroepen, die niet tot de reguliere 
theaterbezoekers behoren; 

• Financiële toegankelijkheid: De toegangsprijzen voor activiteiten die Podium Bloos 
programmeert zijn zodanig gecalculeerd, dat de hoogte geen belemmering vormt voor 
bezoekers met een beperkt budget.  

• Podium Bloos gaat actief op zoek naar verbindingen met maatschappelijke organisaties, die 
werken aan culturele diversiteit en inclusie  
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7.3. Governance Code Cultuur  

De taken en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in statuten en in een huishoudelijk 
reglement. Het bestuur waarborgt haar proces en draagt er zorg voor dat de  
organisatie opereert volgens haar doelstellingen. Het bestuur reflecteert minimaal 1x per jaar op de 
voortgang van de activiteiten van Podium Bloos en ziet toe op de implementatie 
van de activiteiten die zijn opgenomen in het meerjarige beleidsplan alsmede in specifieke 
subsidieaanvragen. Het bestuur is alert op het tijdig mededelen van voortgangsinformatie aan 
derden. Het bestuur ziet toe op de naleving van relevante wet- en regelgeving. Het bestuur is 
verantwoordelijk voor de bespreking en vaststelling van jaarplannen (met werkbegroting), 
jaarverslagen en andere relevante strategische documenten. Het bestuur is dusdanig samengesteld 
dat het stoelt op deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid. De leden van het bestuur zijn 
vooraf op de hoogte gesteld van wat van hen wordt verwacht. Ze ontvangen geen bezoldiging. Ze 
vermijden elke vorm van belangenverstrengeling. Verder is het bestuur verantwoordelijk voor 
financieel beleid en risicobeheer. Bij dit alles neemt het bestuur de Governance Code Cultuur in acht 
en voldoet het - waar die van toepassing zijn - aan alle acht principes: realiseren van de 
maatschappelijke doelstelling, toepassen of toelichten van de Code, onafhankelijkheid en integriteit, 
rolbewust handelen, de verantwoordelijkheid van het bestuur, zorgvuldig omgaan met mensen en 
middelen, professioneel en onafhankelijk toezicht, samenstelling bestuur.  
 
Toelichting: De Stichting heeft een bestuur van vrijwilligers dat professioneel opereert door de 
Governance Code Cultuur te volgen. Het jaarverslag maakt melding van de rechtsvorm en het 
besturingsmodel van de Stichting. Hierin wordt genoemd: 
  

• Hoe de Stichting de Code Governance Cultuur heeft toegepast. 

• Hoe overleg is gevoerd intern en extern. 

• Hoe is omgegaan met mogelijke belangenverstrengeling.  

• Hoe risicobeheersing en interne controle is uitgevoerd. 

• Welke nevenfuncties bestuursleden hebben.  

• De Stichting realiseert een maatschappelijke doelstelling door culturele waarde toe te 
voegen aan het leefklimaat in Breda en in Noord-Brabant.  

• De Stichting functioneert autonoom, maar heeft oog voor de belangen en opvattingen van 
externen. 

• Podium Bloos heeft een organisatie, die open en transparant intern en extern opereert. 
Podium Bloos is nieuwsgierig naar samenwerking en betrokkenheid van deelnemers, publiek, 
afnemers en andere partners.  

• Als er sprake is van medefinanciering door private partners worden vooraf afspraken 
gemaakt, die ervoor zorgen dat eventuele overschotten terugvloeien naar het eigen 
vermogen van Podium Bloos. 

• Het bestuur zorgt voor een cultuur van openheid en is aanspreekbaar binnen de organisatie. 

• Bestuursleden hebben geen artistieke of zakelijke belangen m.b.t. de activiteiten van Podium 
Bloos en zijn attent op het voorkomen van belangenverstrengeling. 

• Het bestuur ziet toe op de artistieke integriteit en de onafhankelijkheid van Podium Bloos. 
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• Het bestuur ziet toe op goed werkgeverschap d.w.z. zorgt voor een vertrouwenspersoon, bij 
wie het personeel terecht kan.  

• Vacatures in het bestuur worden openbaar gemaakt. Nieuwe bestuursleden worden 
geworven op basis van vooraf beschreven profielen. Het bestuur herijkt de profielen, 
minimaal 2x per 4 jaar, indien nodig worden profielen aangepast. Leden van het bestuur 
worden conform de statuten benoemd. Een rooster van aftreden zorgt ervoor dat niet alle 
leden tegelijkertijd vertrekken.  
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8. SAMENVATTING 
We houden er rekening mee, dat de gevolgen van de COVID-19 in 2021 zullen doorwerken. We 
voorzien dat de groei van het aantal activiteiten de komende twee jaren minder doorzet, of liever 
kan doorzetten. 
 
Zolang er niet verbouwd is blijven daarnaast ook de praktische beperkingen van het gebouw een rol 
spelen. Met de mogelijke verbouwing hebben we geen rekening gehouden. De reden hiervoor is dat 
de situatie en het tijdpad erg ongewis zijn. Waarschijnlijk valt er in 2021 een besluit of Klavers Jansen 
als het gebied zich daadwerkelijk gaat ontwikkelen. Op dit moment zijn we een visie aan het vormen 
over onze positie binnen het gebied, maar wat exact de gevolgen zijn voor Podium Bloos zal na een 
gemeentelijk besluit pas inzichtelijk gemaakt kunnen worden.  
 
Aan de functie van broedplaats ontleent Podium Bloos het belangrijkste deel van zijn bestaansrecht. 
Die functie willen we  de komende jaren stevig overeind houden. Dat betekent enerzijds makers uit 
omgeving ondersteunen door samenwerkingen en goede faciliteiten te bieden. Anderzijds 
nieuwkomers kansen bieden in de werkplaats en zorgen dat ze aansluiting vinden in de stad. 
De extra aanpassing die we voor de werkplaats gaan doen is een nog duidelijker accent leggen op het 
gebied van jongeren, 39graden, dit komt tot uiting in onderstaande indeling. Dat betekent dat we in 
de werving van makers en in de werking van de residenties nadrukkelijker kijken naar makers en 
kunstenaars die aansluiten bij deze jongerenwerking. We zullen, waar mogelijk, de samenwerking 
hiervoor zoeken met de beschreven partners in de stad. 
 
We volgen de lijn van de gemeentelijke subsidieregeling om de tweejarige subsidie te gebruiken om 
(opnieuw) de stap naar provinciale en landelijke financiering te maken.  
 
De komende twee jaar willen we duidelijker communiceren dat Podium Bloos een ontwikkelplek is, 
geen theater, maar een broedplaats voor makers en daaruit voortvloeiende presentaties.  
In onze marketing komt die profilering tot uiting: Podium Bloos is een organisatie voor talenten, 
midcareers en projecten/festivals. Presentatie van voorstellingen is een onlosmakelijk onderdeel van 
onze werking.  

 
Al met al betekent het dat we een modus hebben gevonden om artistiek mee te tellen, ons profiel en 
imago te versterken, om ons zo voor te bereiden op een toekomst met financiële armslag en 
artistieke daadkracht.  
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