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Tall Tales Company
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 voorstellingen, waarin we vanuit een fascinatie
voor de menselijke natuur circustechnieken gebruiken om verhalen te vertellen, en via
onze thuisbasis Circus Studio Rotterdam, die is uitgegroeid tot landelijke broedplaats voor
circustheaterartiesten.
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Tall Tales Company
2020 Het jaar van de veranderingen
Tall Tales Company heeft een speciaal jaar achter de rug. Het begon allemaal prachtig. We
luidden de jaarwisseling in met een fijn optreden van de voorstelling Weg in Nürnberg.
We speelden een goedbezochte tournee van Langs in Nederlandse en Vlaamse theaters
en ontwikkelden onze nieuwste productie Square Two, met residenties met internationale
partners Maison de Jonglages (Parijs) en Out There Festival (Great Yarmouth) en een
try out op de Nationale Wiskundedagen. Uit ruim tweehonderd auditie-aanmeldingen
selecteerden we zes spelers voor A Clockwork Orange en op het Wonderlicht festival in
Alkmaar zagen in drie dagen duizenden bezoekers Harmless Jack, een voor de gelegenheid
herschreven versie van de solovoorstelling The Room uit 2014.
So far so good. Tot de wereldwijde uitbraak van het Covid-19 virus al onze plannen in de
war schopte. We moesten halverwege het proces de repetities van Square Two stoppen en
konden niet in première op Circusstad Festival, de reprisetournee van Langs werd voortijdig
afgebroken en binnen een week werden al onze optredens in de zomer geannuleerd.
Twee weken lang vielen we in een gat. En toen begon het te bruisen…
» De wereldwijde pandemie zorgde voor een jaar vol annuleringen maar inspireerde ons
ook om een digitale voorstelling, Square 2.1 te maken, waarmee we hoge ogen gooiden
in de internationale circuswereld.
» De maatregelen rond social distancing dwongen ons de live versie van Square Two
compleet te herzien, maar uiteindelijk bleken deze wijzigingen de voorstelling alleen
maar sterker te maken en verwerken we ze ook in de ‘non-Covid’ versie.
» De extra ruimte in onze agenda stelde ons in staat meer tijd vrij te maken voor onze
zoektocht naar een nieuw thuis voor onze Circus Studio. Na ruim twee jaar intensief
zoeken vonden we eindelijk een droomlocatie in Delfshaven.
» Onze activiteiten op het vlak van Cultuureducatie in onze studio en met onze producties
konden gedeeltelijk doorgaan en werden uitgebreid met tal van korte voorstellingen,
variërend van basisscholen voor speciaal onderwijs tot en met de opleiding voor
theatertechniek
» In augustus kregen we het nieuws dat we de komende vier jaar zijn opgenomen in het
Cultuurplan 2021-2024 van zowel Gemeente Rotterdam als de meerjarige subsidie van
het Fonds Podiumkunsten.
» We hebben doorgebouwd aan het professionaliseren van onze organisatie, met
Kristin de Groot en Mireille Leeflang als nieuwe bestuursleden. Heleen Hameete is
aangetreden als zakelijk leider.
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» Tall Tales Company was het afgelopen jaar 26 keer in het nieuws. Van Open Rotterdam
tot Hart van Nederland, en van De Telegraaf tot de Volkskrant. Niet eerder was er
zoveel belangstelling vanuit de pers voor onze activiteiten.
Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de niet aflatende steun van onze partners.
Rotterdam Circusstad, onze partner en begeleidende partij in het Nieuwe Makerstraject
van het Fonds Podiumkunsten stond ons met raad en daad terzijde en gaf ons een online
premièreplek. HH producties investeerde talloze uren in het promoten van Square
2.1, vond extra residentieplekken en bemiddelde met festivals over verplaatsingen en
annuleringen. Dankzij B&D Funding, het FPK en het Kickstart Cultuurfonds hadden we de
financiële middelen om te blijven creëren en hielden we financieel het hoofd boven water.
Schouwburg De Lawei en het Klooster Breda zorgden ervoor dat we coronaproof konden
repeteren. Groenlinks stelde de nodige raadsvragen waardoor onze zoektocht naar een
nieuwe locatie in een stroomversnelling kwam. En talloze mensen en instanties hielpen ons
elk op hun manier om er in deze zware tijden het beste van te maken. We zijn iedereen die
ons deze periode heeft ondersteund dan ook enorm dankbaar. Zonder hadden we het niet
gered.
2020 was op geen enkel vlak een makkelijk jaar, maar we hebben heel veel prachtige
stappen gemaakt en kijken vol trots terug. De komende jaren zullen nog het nodige vragen
van ons aanpassingsvermogen, maar na jaren van bouwen hebben we het gevoel dat Tall
Tales Company er klaar voor is. We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.
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Productie : Square 2.1
Drie jongleurs, een beeldend kunstenaar en een warme poëtische stem nemen je mee op
een route door je huis. Ze laten je wegdromen bij mooie herinneringen, brengen je een
magische ervaring en zorgen ervoor dat je je eigen omgeving met compleet andere ogen
bekijkt.
Half april ontstond het idee om Square Two compleet te herschrijven en te bewerken tot
een virtuele thuiservaring. Zes weken later was de performance gefilmd en geëdit en was
er een compleet online platform gebouwd. Onze focus als makers lag op het herontdekken
van de eigen woonomgeving, het bieden van een beleving die sterker wordt door de
digitale component en het onderzoeken van mogelijkheden beeldvoering (360 graden film,
bijzondere kijkhoeken) die die ervaring verder versterken. HH producties was partner in het
project en nam de verkoop en marketing voor haar rekening.
Square 2.1 was in Nederland één van de eerste digitale producties en wereldwijd de eerste
digitale circusproductie die verderging dan een livestream of registratie. De voorstelling
kwam veelvuldig in de pers en werd zeer goed ontvangen. Het bleek bovendien
een inspirerende productie, die we werden gevraagd te presenteren aan tientallen
programmeurs en professionals van het Noord Amerikaanse circusnetwerk MICC, het
Zuid-Europese netwerk van Fira Tarrega (ES), het Noord Europese netwerk van GDIF (UK)
en tweemaal aan het pan-Europese netwerk voor circus en kunst in de publieke ruimte
CircoStrada. Ook het kennisinstituut voor digitalisering in de cultuursector (DEN) weidde er
een artikel aan als voorbeeld van een geslaagde digitale productie. Intussen hebben meer
dan 1.300 mensen deze online voorstelling gezien en zullen we deze ook in 2021 nog online
presenteren.

De Volkskrant:
“Mooi in zijn eenvoud,
bedwelmend in zijn ritme.”
“Noem het praktische wiskunde,
bewegende architectuur of
speelse schoonheid: Square 2.1.
van Tall Tales Company.”

Vandaag en morgen:
“Een wereld vol prikkelende
gedachten, intrigerende vormen
en jongleerpatronen die daarmee
harmonieus worden gecombineerd.
‘Square2.1’ is een beleving die nog
lang blijft hangen.”

Theaterkrant
“Zo ontstijgt je eigen huis
even aan het alledaagse wat
na tweeënhalve maand volop
thuiszitten een onverwachte maar
welkome afwisseling is.”

De Telegraaf:
“Een verrassende circusact met de drie kunstzinnige jongleurs van de Rotterdamse Tall Tales Company.
Geen clownesk optreden, maar een serie diepzinnige video’s waarin circus, kunst, poëzie en magie worden
verbonden met het geheime ritme van getallen”
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Concept:
Beeldend kunstenaar:
Spel:
Camera & Montage:
External Eye:
Dramaturgie:
Muziek:
Tekst:
Stem:
Website en vormgeving:
Fotografie:
Coproductie:
Verkoop & Tourneeplanning:
Residenties:
Financiële ondersteuning:

Met dank aan:
.

Maartje Bonarius, Harm van der Laan
Don Satijn
Joris de Jong, Harm van der Laan, Maartje Bonarius
Piet van Steen
Sean Gandini
Luc van Esch
Studio Boeke
Mischa Andriessen
Jasper Boeke (NL), Kevin Walton (EN)
Niels de Vries
Megin Zondervan
Rotterdam Circusstad
HH Producties
Universität Münster (DE), Maison des Jonglages (FR),
Atelier Blanchefosse (FR), Sea Change Arts (UK)
Schouwburg De Lawei
Fonds Podiumkunsten, Gemeente Rotterdam, Prins
Bernhard Cultuurfonds, BNG Cultuurfonds, Norma
Fonds, Stichting ter Bevordering van Volkskracht, CBK
Rotterdam, Elise Mathilde Fonds, Mr. August Fentener van
Vlissingen Fonds, Erasmusstichting
Maatos, Karola Norbart en Saco van der Ploeg, Tineke
en Ron Numan, Studio VW, Hanna van der Stap, Eva
Schubach, Marco Gorges
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Producties in ontwikkeling : Square Two

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 Two laat je met een hernieuwde blik
kijken naar jongleren, beeldende kunst en je omgeving.
In het kader van de met HH Producties ontwikkelde strategie voor een meer internationale
profilering van het gezelschap resideerden we in 2020 tijdens het maakproces van Square
Two tweemaal in het buitenland. Eerst een week in Maison de Jonglage in Parijs en daarna
negen daten dagen bij Out There / See Change Art in Great Yarmouth. Het was fantastisch
om te kunnen creëren op zulke inspirerende plekken, nieuwe ideeën konden opdoen en
ons netwerk vergrootten. In Great Yarmouth werkten we samen met onze outside eye,
jongleerlegende Sean Gandini. Voor de zomer stonden een aantal grote buitenlandse
festivals op het programma.
Tijdens de eerste lockdown hebben we het repetitieproces stil moeten leggen in verband
met de toen geldende maatregelen. Vanaf juni zijn we ons gaan oriënteren op het maken
van een virusveilige variant van voorstelling. Dit lukte mede dankzij een extra bijdrage van
het Kickstart Cultuurfonds en een residentie en try-out in De Lawei in Drachten. In deze
coronaproof versie krijgt het publiek letterlijk een nummer en wordt via koptelefoons
geprogrammeerd om op het juiste moment mee te lopen. Zo koppelen de thematiek
van digitalisering van de samenleving op een inhoudelijke manier aan het gegeven social
distancing. Om de productie vaker te kunnen spelen voor kleinere groepen publiek vervingen
we de gids voor een extra speler: Sophia Oltmanns. Vanaf juli speelden we de Corona-proof
editie achtereenvolgens in Theater de Spiegel in Zwolle, het First Steps festival (een initiatief
van o.a. Circusstad Festival, de Dakendagen en de Operadagen) en Corrosia in Almere.
In 2021 leggen we de laatste hand aan de voorstelling, Sophia Oltmanns blijft onderdeel van
de productie.
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Concept:
Beeldend kunstenaar:
Spel:
External Eye:
Dramaturgie:
Muziek:
Tekst:
Stem:
Fotografie:
Coproductie:
Verkoop & Tourneeplanning:
Residenties:
Financiële ondersteuning:

.

Maartje Bonarius, Harm van der Laan
Don Satijn
Joris de Jong, Sophia Oltmanns, Harm van der Laan,
Maartje Bonarius
Sean Gandini
Luc van Esch
Studio Boeke
Mischa Andriessen
Jasper Boeke (NL), Kevin Walton (EN)
Megin Zondervan
Rotterdam Circusstad
HH Producties
Universität Münster (DE), Maison des Jonglages (FR),
Atelier Blanchefosse (FR), Sea Change Arts (UK)
Fonds Podiumkunsten, Gemeente Rotterdam, Prins
Bernhard Cultuurfonds, Kickstart Cultuurfonds, BNG
Cultuurfonds, Norma Fonds, Stichting ter Bevordering van
Volkskracht, CBK Rotterdam, Elise Mathilde Fonds, Mr.
August Fentener van Vlissingen Fonds, Erasmusstichting
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Producties in ontwikkeling :A Clockwork Orange

Na drie jaar voorbereiding startten we in oktober 2020 met de eerste helft van het
creatieproces van onze eerste grote zaal productie. Zes circusartiesten brengen de
cultklassieker van Anthony Burgess tot leven in een voorstelling over onze collectieve
fascinatie met geweld en de dunne balans tussen veiligheid en vrijheid. Na de tweede
creatieperiode worden in het voorjaar van 2021 verwachten we in maart première te
gaan in het Korzo theater in Den Haag. In Mei 2021 spelen we A Clockwork Orange
tweemaal als openingsvoorstelling van het Circusstad Festival in de grote zaal van de
Rotterdamse Schouwburg.

Overige producties
» ●Op het Wonderlicht festival in Alkmaar en de seizoensopening van het Korzo theater
speelden we Harmless Jack, een magisch-realistische solo van 10 minuten.
» ●Tijdens de eerste lockdown speelden we 10 korte voorstellingen voor kinderen van
ouders met essentiële beroepen voor Circus op het Plein, een project van servicebureau
Onderwijs & Cultuur in de Drechtsteden.
» ●Studenten van het Media College in Amsterdam maakten een lichtplan voor hun examen
een lichtplan voor een op maat gemaakte jongleeract op live muziek van orgel en
basgitaar.
» ●Voor het Rotterdams Kenniscentrum Cultuureducatie tourden we langs een aantal
Rotterdamse scholen met korte acts ter vervanging van het Cultuurtraject.
» One of These Days speelde een bijzondere uitvoering op de Open Monumentendag in
Het Arsenaal in Brielle.
Door onze digitale productie en door te spelen op plekken waar dat nog wel kon,
bijvoorbeeld bij onderwijsinstellingen, haalden we in 2020 maar liefst 129 uitvoeringen,
evenveel als in 2019. Daarmee bereikten we ondanks alle maatregelen 8.327 personen, 35%
van het aantal toeschouwers in 2019.
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De Circus Studio

Onze Circus Studio Rotterdam is de thuisbasis van het gezelschap. We stellen
onze ruimte open voor al onze collega’s. Het is de enige plek in Nederland waar
circusprofessionals dagelijks onder professionele omstandigheden terecht kunnen voor
hun training, en vervult daarmee een cruciale rol in de Nederlandse infrastructuur. In de
avonduren en het weekend zijn er lessen en masterclasses voor amateurs. Ook in 2020
maakten meer dan 200 circusartiesten uit alle windstreken gebruik van de studio. Op die
manier geven we vorm aan onze missie om bij te dragen aan de ontwikkeling en bloei
van circus als kunstvorm in Nederland.
Voor de Circus Studio stond een groot deel van 2020 in het teken van het vinden van
een nieuwe ruimte. De verwachting is dat onze huidige locatie, het Odeon pand in de
Gouvernestraat, in de eerste helft van 2021 gesloopt gaat worden. Na een intensieve
zoektocht van twee jaar en ondanks de medewerking van SKAR en de gemeente Rotterdam
was er nog steeds geen bereikbare locatie met een hoogte van zeven meter gevonden.
Daarom besloten we in mei tot een noodkreet. Deze is een aantal keren opgemerkt door
de media. We mochten ons verhaal doen bij Open Rotterdam, tv Rijnmond en bij Hart van
Nederland, het NRC schreef over onze zoektocht en Groenlinks stelde raadsvragen. Dankzij
de reacties die dat opleverde hebben we uiteindelijke een nieuwe locatie gevonden. In
Delfshaven staat aan de Maas de Kroon, een oude elektrotechnische fabriek die inmiddels
is getransformeerd tot verzamelgebouw voor creatievelingen. Wij kunnen terecht in één
van de oude fabrieksruimtes. Met veel natuurlijk licht, vloerverwarming, uitgebreide
riggingmogelijkheden en een goede bereikbaarheid is het een perfecte locatie. In het
voorjaar van 2021 wordt de ruimte grondig verbouwd zodat we er medio mei onze intrek
kunnen nemen.
Activiteiten in de studio:
De trainingen voor professionals
konden in 2020 het grootste deel
van het jaar in aangepaste vorm
doorgaan. De meeste andere
activiteiten en lessen werden helaas
geannuleerd. Daar staat tegenover
dat de lessenseries die wel
doorgingen steeds beter bezocht
werden. We voegden daardoor
lessen aerial hoop met docente
Belle Kok toe aan het programma.
In 2021 hopen we alle activiteiten
weer doorgang te kunnen laten
vinden in onze nieuwe studio.
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Prestatiegegevens
Voorstellingen
5
129
37
2
8327
1519
1959
0
1369
289
6464
205

Circus Studio Deelnemers
214
168
32
70
9

producties
uitvoeringen
voorstellingen in Rotterdam
voorstellingen in het buitenland

leden Circus Studio
professionals
wijkkinderen
cursisten
deelnemers masterclasses

bezoekers
betalende bezoekers
bezoekers in schoolverband
betalende bezoekers in schoolverband
bezoekers woonachtig in Rotterdam
bezoekers woonachtig in regio
bezoekers overig in Nederland
bezoekers woonachtig in buitenland

Dat het publieksbereik in 2020 wat zou teruglopen hadden we verwacht, Square Two is immers
een locatievoorstelling voor gemiddeld veertig personen, terwijl we normaal gesproken een
veel hogere maximumcapaciteit hebben bij onze producties voor het festivalcircuit. Ondanks
de ingewikkelde omstandigheden en alle annuleringen wisten we in 2020 als klein gezelschap
een behoorlijk publiek te bereiken. Het aantal uitvoeringen bleef dankzij de online activiteiten
gelijk aan 2019.
Tall Tales Company is trots op haar brede publieksbereik. Met onze voorstellingen op scholen
en in het festivalcircuit, en dankzij het feit dat circus weinig talig en goed toegankelijk is
bereiken we ook doelgroepen die uit zichzelf weinig actief in contact komen met cultuur.
Die laagdrempeligheid betekent echter ook dat er vaak weinig officiële informatie is over de
herkomst van onze bezoekers. Ook valt op dat we met verschillende producties duidelijk
andere doelgroepen bereiken. De schouwburgbezoeker komt ons nog te weinig opzoeken
op het straattheaterfestival en vice versa. De komende jaren willen we ons publiek daarom
beter in beeld brengen en aan ons binden. In 2021 wordt er daartoe een marketing en
communicatiemedewerker aangetrokken die ons daarbij kan ondersteunen.
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Organisatie en Bedrijfsvoering
Zakelijke ontwikkelingen
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 een definitieve professionaliseringsslag te kunnen
maken is structurele ondersteuning hard nodig. Daarom werd dit jaar een aanvraag gedaan
bij zowel de Gemeente Rotterdam als het Fonds Podiumkunsten. Inmiddels is duidelijk dat
beide aanvragen positief zijn beoordeeld en gehonoreerd. We zijn ontzettend trots op deze
mijlpaal en zijn ontzettend blij dat we de kans krijgen om circus de komende jaren nog meer
op de kaart te zetten. De Rotterdamse adviescommissie schreef:

‘De RRKC vindt het programma van het jonge circusgezelschap Tall Tales Company een verfrissende
aanvulling op het theateraanbod in de stad. De aanvraag getuigt van vakmanschap en brengt een
heldere artistieke visie naar voren.’

Personeel
Dit jaar verwelkomde we een nieuw zakelijk leider: Heleen Hameete. Zij maakt
vanaf december 2020 een voorzichtige start en neemt vanaf januari de zakelijke
verantwoordelijkheden op zich met een aanstelling van 0,4 FTE. Dit jaar hebben we
afscheid genomen van Diana Roos als productiemedewerker, haar taken zijn overgenomen
door Rosalie Witte. Diana Weber ontwerpt als marketingspecialist een strategie voor ‘A
Clockwork Orange’. Ook het bestuur heeft versterking gekregen. We voelen ons verheugd
en vereerd samen te mogen werken met Kristin de Groot, artistiek leider van Dansateliers en
Mireille Leeflang die het gezelschap helpt vanuit haar juridische expertise.
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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 2020 net als de afgelopen jaren een
zeer divers publiek. Hoewel onze spelers afkomstig zijn uit alle hoeken van Europa en de
organisatie op tal van gebieden divers is samengesteld is er nog een slag te slaan op het
gebied van culturele diversiteit. De komende jaren maken we hier dan ook werk van de
binnen zowel onze spelersgroep als het productionele en artistieke team.
Fair Practice Code
Stichting Tall Tales Company onderschrijft de Fair Practice Code. De bij het gezelschap
betrokken spelers en freelancers werden in 2020 Fair Pay betaald. We hadden graag nog
ruimere annuleringsvergoedingen willen bieden aan onze spelers, maar deze voldeden
minimaal aan de richtlijnen van de commissie Scholten en waren waar mogelijk iets
ruimer. Toch is er nog het een en ander te winnen. Met name voor de organisatorische
werkzaamheden werden in 2020 enorm veel onbetaalde uren gemaakt door de oprichters
en zakelijk/artistiek leiders van het gezelschap. Dankzij de structurele ondersteuning zullen
we op dit vlak vanaf volgend jaar de nodige stappen zetten.
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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Toelichting op de jaarrekening

Het jaar 2020 hebben we afgesloten met een positief resultaat van € 12.101 ondanks het
wegvallen van een groot deel van onze speelbeurten en het daarmee gepaard gaande
verlies van voorstellingsinkomsten.
Nu we per 01-01-2021 onderdeel uitmaken van het cultuurplan, kunnen we naast een
activiteitenplanning ook een financiële planning gaan maken. Onderdeel daarvan is dat we nu
in de jaarrekening twee reserves op kunnen nemen. Eén voor de uitgave van een boek, dat
voor 2021 gepland staat en één voor de aanschaf van een bus voor transport van decor voor
de voorstellingen. We hebben hiervoor niet alleen ons positieve exploitatieresultaat moeten
aanwenden, maar ook een deel van ons eigen vermogen. De komende jaren verwachten we
dat eigen vermogen weer aan te vullen tot een passend niveau.
Balans
De liquiditeitspositie van Tall Tales is iets verbeterd t.o.v. vorig jaar. Dit heeft grotendeels
te maken met subsidies voor de Nieuwe Makers Regeling voor projecten die in 2020 zijn
gestart en in 2021 vervolgd worden
Zoals gezegd is ons eigen vermogen iets afgenomen vanwege de opname van twee extra
reserveringen bovenop de reservering van € 4500 voor de verbouwing circusstudio en de
verhuizing.
In de € 43.185 bij de overlopende passiva zit o.a. een bedrag van € 37.500 aan vooruit
ontvangen subsidies van de Nieuwe Makers regeling voor projecten in 2021.
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BATEN

Resultatenrekening

Publieksinkomsten
Deze zijn lager dan het voorgaande jaar. De oorzaak ligt voor de hand: corona en de
annuleringen n.a.v. de lockdown. Desondanks hebben we in de periode dat het mocht, toch
nog een aantal voorstellingen kunnen spelen.
Overige directe inkomsten
Zijn hoger dan vorig jaar. De inkomsten uit abonnementen zijn wat geflatteerd omdat we
de betalingen van alle abonnementen ook van de abonnementen die nog doorlopen in 2021
helemaal in 2020 hebben meegenomen. Vanaf nu gaan we deze lijn zo doorzetten.
Dat betekent dat we nu eenmalig een wat hoger bedrag aan abonnementsinkomsten hebben.
Dat zal volgend jaar lager zijn. Verder hebben we meer inkomsten uit cursussen en verhuur
van de studio.
Bijdrage uit private middelen
Deze zijn iets toegenomen, vanwege projectbijdragen van een aantal private fondsen voor
Square Two en A Clockwork Orange.
Bijdrage uit publieke middelen
Zijn toegenomen vanwege een bijdrage vanuit de Nieuwe Makers Regeling, Balkonscènes,
Gemeente Rotterdam en het Kickstart cultuurfonds.
LASTEN
Beheerlasten personeel
Geen bijzondere afwijkingen t.o.v. vorig jaar
Beheerslasten materieel
Geen bijzondere afwijkingen t.o.v. vorig jaar
Activiteitenlasten personeel
Deze zijn ondanks het feit dat we minder hebben gespeeld toch gelijk gebleven t.o.v. vorig
jaar. Dit komt doordat we in 2020 hebben gerepeteerd aan twee nieuwe producties - Square
Two en A CLockwork Orange - die in 2021 uitkomen.
Activiteitenlasten materieel
Zijn hoger dan vorig jaar omdat het productieproces van Square Two en A Clockwork
Orange voor een groot deel in dit jaar viel, inclusief de daarbij horende productiekosten.
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Tall Tales Company
Medewerkers
De volgende personen waren in 2020 bij onze organisatie betrokken. Het bestuur werkt
onbezoldigd. Alle overige medewerkers waren dit jaar op freelance basis betrokken bij de
stichting.
Bestuur:
Marc Jonkers (voorzitter)
Soesja Pijlman (secretaris)
Arlette Hanson (penningmeester)
Kristin de Groot
Mireille Leeflang

Artistieke leiding:
Maartje Bonarius
Harm van der Laan

Artistiek team:
Luc van Esch
Jasper Boeke
Sean Gandini
Don Satijn
Jasper van Roden
Martijn Kramp

Spelers:
Maartje Bonarius
Harm van der Laan
Jorga Lok
Joris de Jong
Hannah Lennox
Alfonso Escribano
Charles Hession
Christina Lancione
Carina Klingsell
Elias Öchsner
Reinier Schimmel
Sophia Oltmanns

Theaterbureaus:
Van Baasbank & Vos
HH Producties
Coproducenten:
Rotterdam Circusstad
Korzo theater
Maaspodium

Zakelijke leiding:
Heleen Hameete
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Kantoor:
Sanne Hamstra
Lindy Schutte
Rosalie Witte
Diana Weber
Techniek en support:
Maarten Verheggen
Jorn Kortooms
Eva Schubach
Scott Makowske
Joppe Wouters
JP de Kam
Youri Wezenaar
Anne Schaap
Jaap Schledorn
Partners:
Rotterdam Circusstad
B&D funding

