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DE MISSIE VAN TALL TALES COMPANY
Tall Tales Company wil circus als kunstvorm ontsluiten voor een breed publiek, het genre artistiek
verdiepen met een eigen circusdramaturgie en actief bijdragen aan de ontwikkeling van de sector.
Dat doen we met onze theatrale voorstellingen en via onze thuisbasis Circus Studio Rotterdam, die is
uitgegroeid tot landelijke broedplaats voor circustheaterartiesten.
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2019 – HET JAAR VAN DE SAMENWERKINGEN
Tall Tales Company heeft een prachtig en gevarieerd jaar achter de rug, waarin opnieuw grote
stappen zijn gezet in de professionalisering van het gezelschap. We waren te zien van het Young
Stage Festival in Zwitserland tot een aantal wijkverenigingen in de stad, en van tal van schouwburgen
tot het negen pleinen festijn in de Efteling. De stijgende lijn qua zowel het aantal uitvoeringen van de
verschillende producties als publieksbereik werd voortgezet en ook op artistiek vlak zetten we
nieuwe stappen. Bovenal was 2019 voor Tall Tales het jaar waarin we de vruchten plukten van een
aantal prachtige samenwerkingen:

-

-

Dankzij theaterbureau Van Baasbank & Vos maakten we met Langs onze eerste
theatertournee in Nederland en België.
Met beeldend kunstenaar Don Satijn creëerden we Square One, waarin beeldend werk
gevangen werd in een aantal levende jongleersculpturen.
Met Rotterdam Circusstad werden we toegelaten tot de Nieuwe Makersregeling van het
Fonds Podiumkunsten, waardoor we de komende anderhalf jaar kunnen investeren in de
persoonlijke en artistieke ontwikkeling van huismakers Maartje Bonarius en Harm van der
Laan en de zakelijke ontwikkeling van het gezelschap.
De interesse vanuit het buitenland voor onze voorstellingen groeit gestaag. Met ons nieuwe
theaterbureau HH producties zetten we een traject in gang om de komende jaren door te
breken binnen het internationale festival- en circuscircuit met onze buiten- en
locatievoorstellingen. Van Baasbank en Vos blijft de verkoop van de
schouwburgvoorstellingen voor haar rekening nemen.
De samenwerking met het KCR en Circus Rotjeknor werd voortgezet, waardoor we de
voorstellingen Weg en One of These Days konden spelen voor tientallen Rotterdamse
scholen in het basis- voortgezet- en speciaal onderwijs.

2019 IN CIJFERS
Voorstellingen
5
producties
129
uitvoeringen
23.645 bezoekers
38
voorstellingen in Rotterdam
23
voorstellingen in het buitenland

Circus Studio Deelnemers
173
professionals
32
wijkkinderen
83
wekelijkse cursisten
132
deelnemers masterclasses
76
bezoekers aan de presentatiemiddag
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ACTIVITEITEN
Square One
411 – 411 – 31 – 31 – 411 ziet eruit als een algoritme, een
wachtwoord, of wellicht een geheimzinnige wiskundige
code. Deze getallen zijn het startpunt van Square One,
waarin drie jongleurs samen met het publiek een route
verkennen door een markant gebouw, een deel van een
stad of een speciale locatie, waarin de fysieke en de
numerieke wereld steeds meer één worden. Gebaseerd op
de mathematische kunstobjecten van de Rotterdamse
kunstenaar Don Satijn, onderzoekt Tall Tales hoe emotie,
vorm en inhoud in wiskundige codes gevangen kunnen
worden. Square One laat je met een hernieuwde blik kijken
naar jongleren, beeldende kunst en je omgeving.
Square One ging in première tijdens het Circusstad Festival,
in de Doelen. De reacties uit het veld waren enthousiast en
ook wij merkten dat er nog veel ruimte was voor nieuw
onderzoek. Daarom is besloten dit project verder te
ontwikkelen in het kader van het Nieuwe Makers traject tot
de voorstelling Square Two die in 2020 in première zal gaan.
Met Square Two werden we door de Universiteit Münster (DE) uitgenodigd voor een
onderzoeksproject met dr. Franzisca Trapp en 15 studenten dramaturgie. Hier kwam documentaire
uit voort over het maakproces. Ook hebben we veel inspiratie opgedaan in de residentie week met
Sean Gandini in september.
De Westfälische Nachrichten schreef:
„Square One“ ist ein hochmodernes und elegantes Zirkusstück, das die Frage nach der
Vorhersehbarkeit menschlichen Lebens und Handelns facettenreich aufspießt. […] Diese Jonglage mit
Bällen weist den Weg in eine faszinierende Welt neuer Bilder und Wirklichkeitserfahrung.
Langs
Langs Schetst het beeld van twee eenzame zielen die verlangen een ander te ontmoeten. Hortend,
stotend, voorzichtig proberen ze hun zelf opgeworpen schild af te werpen. Maar dan blijkt, dat als je
bij elkaar weet te komen, je nog steeds langs elkaar heen kunt leven…
Na de première in 2016, een wisseling van theaterbureau en blessureleed was het nu eindelijk tijd
voor een volledige tournee langs 17 theaters. Het doel van een gemiddelde publieksbereik van 100
personen per voorstelling werd ruimschoots behaald. In 2020 speelt Langs een kleine reprisetournee.

Overige producties
In 2019 speelden we naast onze festivalvoorstellingen ‘Weg’, ‘Turbulentie’ en ‘One of these days’,
onze nieuwe locatie voorstelling ‘Square One’ en onze theatervoorstelling ‘Langs’ ook nog een ander
project: Het Orgelt in het Circus. Deze herneming van het locatieproject met Hugo Bakker zorgde
voor volle zalen en staande ovaties in de Laurenskerk (als aftrap van het Circusstad Festival) en
Odense (DK).
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De Circusstudio
Dankzij de expertise van Joppe Wouters en met steun van het Job Dura Fonds werden nieuwe
riggingpunten gerealiseerd waardoor een veelheid aan nieuwe circusdisciplines in de studio
beoefend kan worden. Dit vertaalde zich naar een stijging in bezoekersaantallen van ruim 20 procent
ten op zichte van 2018. Eva Schubach verbond zich aan de studio als huisrigger.
In 2019 werd begonnen met de organisatie van aerial silks cursussen. In de lente startte een enkele
cursus en in de herfst organiseerden we aparte lessenseries voor beginners en gevorderden. Omdat
ook daar inmiddels een wachtrij voor is worden deze lessen in 2020 verder uitgebreid met onder
meer een aerial hoop cursus. Daarnaast organiseerden we verschillende masterclasses, waaronder
een week acrobatische dans van Scapino Choreograaf Miquel G. Font en een masterclass muziek
jongleren van Sean Gandini.

BEGROTING 2019
BATEN

LASTEN

Opbrengsten
Directe inkomsten: publieksinkomsten
Circus Studio

89.685
20.403

Beheerslasten
Beheerslasten Personeel
Beheerslasten Materieel

Bijdragen
Bijdragen uit private middelen
Bijdragen uit publieke middelen

17.653
17.000

Activiteitenlasten
Activiteitenlasten personeel
Activiteitenlasten materieel

Totaal baten

144.741

Totaal Lasten

1.485
9.173
98.004
32.025
140.687
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TALL TALES ALS ORGANISATIE
Toelichting op de jaarrekening
Stichting Tall Tales Company is financieel gezond en kent nauwelijks schulden. Wel is € 59.000 aan
vooruitbetaalde subsidies ontvangen, die als overlopende passiva op de balans zijn genoteerd. In
2019 werd Stichting Tall Tales Company financieel ondersteund door de Gemeente Rotterdam, het
BNG Cultuurfonds, Stichting Volkskracht en het Job Dura Fonds. Zonder hun bijdragen en vertrouwen
waren onze activiteiten niet mogelijk geweest, wij zijn hen dan ook zeer dankbaar.
Zakelijke ontwikkelingen
Dit jaar verwelkomden we met Diana Roos en Rosalie Witte twee nieuwe kantoormedewerkers. We
namen afscheid van Caitlin Stooker als marketingmedewerker. Om blijvend vorm te geven aan onze
ambitie hét stadscircusgezelschap van Rotterdam te worden werkten we in drie parallelle
coachingstrajecten aan onze organisatie.
-

-

Met theaterdirecteur en producent Hans Lebouille werkten we aan een missie-visie traject.
Dit traject loopt tot begin 2020.
Met HH producties wordt gezorgd dat het gezelschap voldoet aan alle internationale en vaak
gecompliceerde regelgeving op het gebied van veiligheid en verzekering. Dit traject loopt van
juni 2019 tot mei 2020.
Met Circusstad Festival wordt in het kader van het nieuwe makerstraject een overkoepelend
coachingstraject om de laatste stappen te kunnen maken naar een solide basis. In dit traject
wordt onder meer extra aandacht besteed aan het ontwikkelen van
leiderschapsvaardigheden, zowel op artistiek- als zakelijk vlak. Dit traject loopt tot begin
2021.

De laatste maanden van 2019 stonden in het tekenen van de cultuurplanaanvraag voor de periode
2021-2024. In de afgelopen 8 jaar is Tall Tales uitgegroeid tot een prachtig gezelschap met een
duidelijke meerwaarde voor zowel de sector en een geheel eigen profiel binnen het bestaande
podiumkunstenaanbod. De huidige organisatiestructuur waarbij zowel de taken als zakelijk en
artistiek leider en een groot deel van de uitvoering rust op de schouders van Maartje Bonarius en
Harm van der Laan is echter niet toekomstbestendig. Om blijvend vorm te kunnen geven aan onze
ambities en ook de laatste professionaliseringsslag te kunnen maken is structurele ondersteuning
hard nodig.
Code Diversiteit en Inclusie
Stichting Tall Tales Company onderschrijft de Code Diversiteit en Inclusie. Doordat we als gezelschap
niet alleen in theaters, maar ook in de wijken, op scholen en op straattheaterfestivals te zien zijn
bereikten we in 2019 net als de afgelopen jaren een zeer divers publiek. De samenstelling van het
gezelschap blijft daar tot nog toe bij achter. De komende jaren maken we dan ook werk van de
(culturele) diversiteit binnen onze spelersgroep en organisatie.
Code Cultural Governance
Stichting Tall Tales Company past de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur
2019 toe en hanteert daarbij het bestuur – directie model. De procedures die daartoe zijn opgesteld
zijn vastgelegd in ons bestuursreglement en directiereglement en zijn net als het rooster van
aftreden, nevenfuncties en overige beleidsstukken te vinden op
www.talltales.nl/gezelschap/stichting.
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MEDEWERKERS
De volgende personen waren in 2019 bij onze organisatie betrokken. Het bestuur werkt onbezoldigd.
Alle overige medewerkers zijn op freelance basis betrokken bij de stichting.

Bestuur:
Marc Jonkers (voorzitter), Soesja
Pijlman (secretatirs), Arlette
Hanson (penningmeester)
Artistieke en zakelijke leiding:
Maartje Bonarius en Harm van der
Laan
Kantoor:
Sanne Hamstra, Lindy Schutte,
Diana Roos, Rosalie Witte, Caitlin
Stooker
Artistiek team:
Luc van Esch, Jasper Boeke, Sean
Ganidini, Don Satijn
Spelers:
Maartje Bonarius, Harm van der
Laan, Jorga Lok, Joris de Jong,
Hannah Lennox, Jasmijn Rubingh,
Sanne Hamstra, Lotte Talsma, Roel
Post, Duo Musa, Jakob Lohmann,
Marieke Thijssen.
Techniek en support:
Maarten Verheggen, Jorn
Kortooms, Toon Bonarius, Roel
Post, Eva Schubach, Scott
Makowske
Theaterbureaus:
Van Baasbank & Vos ,
Totaaltheater, Hervorragende Jongleure (DE), HH Producties

5

Tekenpagina Jaarverslag & Jaarrekening 2019
Vastgesteld en ondertekend door het bestuur op 25-04 2020

Marc Jonkers

Arlette van der Kleij

(Voorzitter)

( Penningmeester)

Soesja Pijlman
(Secretaris)

Kristin de Groot

6

