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2021 – Een nieuwe start 

 
Een nieuw hoofdstuk. Zo is 2021 voor Tall Tales Company het best te beschrijven. Toen we in 2012 
besloten om niet onze collega-alumni naar het buitenland te volgen, maar om te blijven en in het 
Nederland van Halbe Zijlstra een plek te bouwen voor een nieuwe kunstvorm hadden we niet durven 
hopen dat de ontwikkelingen elkaar zo snel op konden volgen. Waar we de eerste jaren fondsen nog 
lieten weten ‘alleen kunst, dus zeker geen circus’ te financieren, en ook programmeurs en publiek 
soms niet goed wisten wat ze aan moesten met onze voorstellingen (“dit is geen circus, dit is veel 
meer dan dat, het is totaaltheater, het is dans, het is ontroerend!”) ziet de wereld er inmiddels 
anders uit.  
 
In 2021: 

 Ging een nieuwe cultuurplanperiode van start. Vanaf dit jaar wordt Tall Tales Company 
structureel ondersteund door het Fonds Podiumkunsten en de gemeente Rotterdam, 
waardoor we onze activiteiten kunnen uitbouwen en onze organisatie professionaliseren. 

 Verhuisde onze Circus Studio, de thuisbasis van het grootste deel van de Nederlandse 
circusmakers naar een nieuwe locatie, met perfecte faciliteiten.  

 Maakten we onze eerste grote zaalproductie, A Clockwork Orange. 
 Ging Square Two na een creatieproces van twee jaar en verschillende online- en coronaproof 

versies eindelijk in première. 
 Publiceerden we in naar aanleiding van Square Two een boek, Turning the Cube, in samen- 

werking met de Universiteit Münster en het Franse Centre National des Arts du Cirque. 
 Voltooide Maartje Bonarius een gastregie voor circuscollectief Trenina. De jeugdproductie 

Moi-Ra-I geïnspireerd op Griekse en Scandinavische mythen toert de komende 2 jaar door 
Nederlandse theaters. 

 Startten we met exposities van aan circus gerelateerde beeldende kunst in onze studio, te 
beginnen met het op dansers en acrobaten geïnspireerde werk van Guido Severien, oud- 
directeur van Codarts Circus Arts. 

 
Tegelijkertijd kregen we te maken met een grote tegenslag. De zenuwstelselaandoening van artistiek 
leider Maartje Bonarius breidde zich tegen alle verwachtingen in uit, waardoor ze niet langer op het 
podium kan staan. De voorstelling The Traveler, waarvoor we afgelopen zomer al een vooronderzoek 
deden en die in 2023 in première zou gaan is daarom voorlopig gecanceld.  En waar we in het begin 
van het jaar nog hoop hadden, bleek ook de Covid-19 pandemie nog het hele jaar lang roet in het 
eten te gooien, met als gevolg dat we meer dan 130 voorstellingen moesten annuleren, waaronder 
de volledige tour van A Clockwork Orange, het grootste deel van de internationale tournee van 
Square Two en alle schoolvoorstellingen van One of These Days 

Toch blijven we hoopvol. Met de serie Small Tales zetten we de komende jaren vol in op onze 
ontwikkeling als regisseurs. Dankzij de extra steun van de Gemeente Rotterdam en het Fonds 
Podiumkunsten hebben we onze spelers, technici en andere zzp’ers volledig kunnen betalen voor 
vrijwel alle geannuleerde voorstellingen. Een deel van die voorstellingen wordt bovendien in 2022 
ingehaald. Het aantal bezoekers aan de Circus Studio blijft toenemen. We improviseren en we passen 
onze plannen aan, met ideeën voor nieuw onderzoek en nieuwe producties. Ook de komende jaren 
blijven we doen wat we het liefst doen: mensen raken met prachtige circusvoorstellingen. 

 
Maartje Bonarius en Harm van der Laan 

Artistieke Leiding 
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2021 IN CIJFERS 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Voorstellingen gerealiseerd 
4  producties, waarvan 1 nieuwe   
               en 3 reprises 
1  doorlopende online productie 
32  uitvoeringen, waarvan:  
1 voorstelling in Rotterdam 
14 voorstellingen in  Nederland 
17  voorstellingen in het buitenland 

966  bezoekers live voorstellingen 
 146 bezoekers online 
  

Circus Studio Deelnemers 
251 professionals 
2160     trainingsbezoeken 
15 wijkkinderen 
127 cursisten 
  

Voorstellingen geannuleerd 

1  nieuwe productie 

133 uitvoeringen, waarvan:  

26  voorstellingen in Rotterdam 
40 voorstellingen in Nederland 
67  voorstellingen in het buitenland 
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ACTIVITEITEN 

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. Op die manier geven we vorm aan onze missie om bij te dragen aan de ontwikkeling 
en bloei van circus als kunstvorm in Nederland.  

In januari kregen we de sleutel van onze nieuwe ruimte in De Kroon Rotterdam, een pand met meer 
dan 100 creatieve bedrijven en instellingen aan de Schiemond, vlak aan de maas. Met een 
oppervlakte van 360 vierkante meter, een hoogte van 7,5 meter, daglicht en vloerverwarming is het 
een ideale plek, maar om de oude productieruimte/bedrijfskantine daadwerkelijk geschikt te maken 
voor circusactiviteiten moest er wel flink worden verbouwd. Samen bouwden we onze tent op, met 
rigging en ankerpunten, kantoorruimte voor het gezelschap, opslag en kleedkamers, een kleine 
keuken en zithoek, een balletvloer, theaterlicht en theaterdoeken. De betrokkenheid uit de circus 
community was enorm. Meer dan 40 vrijwilligers werkten ieder twee dagen of meer om de 
verbouwing te realiseren, meer dan eens waren er plots extra handen aanwezig voor een klus.  
 
Na enkele maanden verbouwen werd de studio op 28 mei officieel geopend door de Rotterdamse 
Wethouder van Cultuur, Saïd Kasmi. In zijn speech benoemde hij het belang van de studio voor de 
stad en voor het Nederlandse veld. Om circus als beroep uit te oefenen is dagelijkse training van 
levensbelang. De jeugdcircussen en HBO-opleidingen bestonden al en de studio vormt een 
onmisbaar laatste onderdeel in de talentontwikkelingsketen om tot een bloeiend circusveld te 
komen. 
 
Dat de studio ook in de praktijk een belangrijke rol speelt is inmiddels duidelijk. Arbeidssocioloog 
Fabian Dekker beraamde onlangs de totale beroepsgroep van circusprofessionals op 100 à 150 man.  
In onze studio werd dit jaar door 251 (semi)-professionele artiesten uit binnen en buitenland 
getraind. Dit leidt tot tal van nieuwe samenwerkingen. Een mooi voorbeeld daarvan is de 
samenwerking tussen jongleur Cal Courtney (gastspeler bij Square Two) en acrobaat Charlie Hession 
(speler in A Clockwork Orange) die de eeuwenoude maar haast vergeten circusdiscipline ‘perche’, 
waarbij een acrobaat balanceert op een metershoge paal die op zijn beurt wordt gebalanceerd op 
een schouder of het hoofd van de onderman, die we voor een van de scènes in A Clockwork Orange 
nieuw leven in bliezen,  inmiddels doorontwikkelen voor een volledige voorstelling. 
 
De studio biedt ook nieuwe mogelijkheden. De vitrines in de kleedkamer en gang worden gebruikt 
voor een wisselende expositie. De expositie-openingen bieden ruimte aan try-outs van opkomende 
circusmakers en een uitwisseling tussen beeldende kunst- en circuspubliek. Guido Severien beet in 
oktober het spits af met zijn tekeningen en schilderijen van dans- en circuslijven, duo No Nonsense, 
speelde tijdens de opening een try-out van hun nieuwe acrobatische duet.  

Veel van de lessen en masterclasses moesten in 2021 helaas worden gecanceld. De komende jaren 
blijven we gestaag bouwen aan de studio en haar activiteiten. Het is onze droom om de plek 
uiteindelijk van nationale broedplaats door te ontwikkelen naar een nationaal steunpunt voor 
circusmakers. 

  



 

4 
 

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. 
 
Na een ontwikkeltijd van twee jaar legden we in de lente van 2021 de laatste hand aan de 
voorstelling en kon de productie eindelijk op tour. Hoewel er uiteindelijk erg veel optredens alsnog 
werden geannuleerd speelden we op een aantal prachtige plekken, waaronder ‘La Rue est a Amièns 
(met dank aan de Nederlandse ambassade in Frankrijk) en op ‘Out There Festival’ in Engeland. Ook 
investeerden we in het inwerken van meerdere jongleurs. Enerzijds om Maartje te vervangen, 
anderzijds om meer armslag te hebben waar het gaat om het aannemen van verzoeken om te komen 
spelen. De komende jaren blijft deze productie op het repertoire staan. 
 
“My goodness, these people know what they are doing and why! […] We are led into a maze of back 
alleys and courtyards, each stop offering us perfectly choreographed solos, duets or trios. The 
soundtrack on our headphones gives us a mix of music and philosophical musings: ‘you have to know 
the rules to be able to break the rules’. Beautifully choreographed, elegantly performed, with a great 
soundtrack and a fabulous use of site.” Total Theatre (UK) 
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Turning the Cube 
In 2019 werden we uitgenodigd voor een residentie aan de Universiteit van Münster. Onder leiding 
van Dr. Franziska Trapp werkten we met 20 masterstudenten cultural poetics aan de eerste stappen 
voor onze voorstelling Square Two. De week werd vastgelegd in de documentaire ‘Reading Circus’ 
over hoe de kunsten en academica elkaar succesvol kunnen bestuiven. Daarnaast resulteerde de 
residentie in een aantal essays van de studenten waarin vanuit   werd uitgezoomd naar grotere 
thema’s in de maatschappij en in de kunsten. Langzaam ontstond toen een idee om deze essays in 
boekvorm te bundelen. In 2021 werkten Harm van der Laan en Franziska Trapp samen om de essays 
aan te vullen en te verscherpen. Ontwerpbureau Viesrood zorgde ervoor dat ook de poëzie en 
beeldende kunst uit de voorstelling op een organische manier een plekje kreeg. Het Franse Centre 
National des Arts du Cirque en de Westfälishe Wilhelmsuniversität Münster droegen financieel bij 
om deze extra activiteit mogelijk te maken.  
 
Het resultaat is Turning the cube, Perspectives on codes through juggling and visual art uit. In het 
boek gebruiken we de thema’s uit Square Two om grotere vragen te stellen over de manier waarop 
we kunst ontcijferen, hoe we coderingen kunnen gebruiken als uitgangspunt van verschillende 
creaties en hoe we ons kunnen verhouden tot de wereld om ons heen die steeds meer bepaald 
wordt door codes en algoritmes. 
 
Het boek bevat de beeldende kunst van Don Satijn, gedichten van Mischa Andriessen, foto's van 
Megin Zondervan en een viertal essays en balanceert daarmee op de grens tussen een 
inhoudelijkheid en inspirerend kunstboek. Op 26 september overhandigden we het eerste exemplaar 
aan scheidend voorzitter van onze stichting, Marc Jonkers tijdens de uitvoering van Square Two in 
het Korzo Theater. We presenteerden het op de jaarlijkse ‘inspiratiedag’ voor Codartsstudenten, 
docenten en alumni, en zowel Codarts als de Nationale Circusschool in Frankrijk schaften boeken aan 
voor al hun studenten. We zijn ontzettend trots op deze bijzondere uitgave, en de samenwerking die 
eraan voorafging en hopen in de toekomst nog vaker de werelden van wetenschap en de kunsten 
samen kunnen te brengen. 
 

Documentaire “Reading Circus”   
https://vimeo.com/347065999  
Wachtwoord: square_one 
 

 

  



 

6 
 

Digitale activiteiten 
Ook in 2021 was de digitale thuiservaring Square 2.1, een virtuele performance waarbij je als kijker 
wordt uitgenodigd een rondleiding te volgen door je eigen huis, van de voordeur via de keuken, 
woonkamer, wc en slaapkamer naar je favoriete raam. Onderweg luister je naar poëzie van Mischa 
Andriessen, zie je een aantal gejongleerde scènes die worden gespiegeld in je eigen interieur, en volg 
je een aantal praktische opdrachten. Samen is de productie een reflectie op de patronen die je volgt 
in je eigen huis en leven. Hoewel we de meerderheid van het potentiële publiek al en in 2020 
bereikten bleef de voorstelling ook dit jaar nog inspireren, ook in het professionele veld. Zo werd 
Maartje Bonarius onlangs nog uitgenodigd voor een conferentie om het Belgische circusveld te 
vertellen over digitale mogelijkheden voor circus 
 
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.” 
 
Theaterkrant “Zo ontstijgt je eigen huis even aan het alledaagse – wat na tweeënhalve maand volop 
thuiszitten een onverwachte maar welkome afwisseling is.” 
 
Nadat de tour voor A Clockwork Orange werd geannuleerd besloten we een deel van het 
bewegingsmateriaal opnieuw te bewerken en een aantal van de tourneedata te gebruiken om een 
korte film op te nemen: We C You. Deze film, met een geheel eigen verhaal en dramaturgische lijn 
was een nieuw experiment op het gebied van digitaal circus. Opnieuw wilden we in plaats van een 
digitale registratie een totaal nieuwe productie maken, waarbij het medium film een toevoeging zou 
zijn in plaats van afbreuk zou doen aan de kwaliteit van het origineel.  
 
Op dit moment zit We C You nog steeds in de editfase. Zoals dat gaat met experimenten balanceert 
de film op een randje waardoor we nog niet weten of we hem uiteindelijk uitbrengen voor een groot 
publiek. Desalniettemin zijn we sowieso enorm blij met alles wat we uit deze ervaring geleerd 
hebben als makers en gezelschap, zeker nu het ongewis is of we niet vaker geconfronteerd zullen 
worden met tijdelijke lockdowns en dus moeten werken aan nieuwe vormen van presentaties. Ook in 
de toekomst blijven we geïnteresseerd in crossmediaal circus. 
 
Reprises 
In de zomer van 2021 hernamen we de korte solo Harmless Jack voor een eenmalige voorstelling in 
samenwerking met het Rotterdamse Volkstheater. De geplande reprise van One of These Days, 
waarmee we een tiental voorstellingen voor Rotterdamse scholen zouden spelen kon vanwege Covid 
helaas geen doorgang vinden.   
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ACTIVITEITEN 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 in het voorjaar van 2021 zouden we in maart in 
première gaan in het Korzo theater in Den Haag en de tour afsluiten in mei door tweemaal als 
openingsvoorstelling van het Circusstad Festival in de grote zaal van de Rotterdamse Schouwburg te 
spelen. Juist omdat we er helemaal klaar voor waren en lang hoop hielden was de annulering van de 
complete tournee van A Clockwork Orange een grote domper op het afgelopen seizoen. 
 
In 2022 gaat de productie alsnog in première en 
speelt een ietwat ingekorte tournee met 10 
speelbeurten. Acteur en danser Reinier Schimmel 
wordt door eerder aangegane verplichtingen bij 
Jakop Ahlbom vervangen door Wannes De Porre (o.a. 
van De Dansers). Voor 2023 staat een reprise 
gepland. 
 
 
Small Tales: On the Move 
In 2021 maakten we een begin aan de productie On the Move. Een duet van 25 minuten tussen b-boy 
Stefan Seedorf en acrobate Melody Nolan, waarin ze hun eigen bewegingstaal en die van elkaar 
verkennen. On the Move is de eerste voorstelling in de serie Small Tales waarmee we als gezelschap 
volwaardige voorstellingen naar de Rotterdamse wijken willen brengen. Omdat circus niet het imago 
van een elitaire kunstvorm heeft, is deze discipline bij uitstek geschikt om die publieksgroepen te 
bereiken die niet of nauwelijks participeren in het kunst- en cultuuraanbod van de stad. Juist voor 
deze doelgroepen willen we voorstellingen maken met een volwassen artistieke kwaliteit. 
 
Geannuleerd: The Traveler 
In 2021 maakten we ook een begin met de eerste repetities van The Traveler. Helaas hebben we deze 
productie, waarin Maartje Bonarius in haar rolstoel een hoofdrol zou spelen voorlopig moeten 
annueleren vanwege haar gezondheid. Door de combinatie van haar revalidatietraject alsmede de 
extra drukte door de reprises en langere looptijd van A Clockwork Orange en Square Two is het op dit 
moment niet duidelijk of en op welke manier deze productie vervangen zal worden. We nemen in 
2022 de tijd om ons hier op te oriënteren. 
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MARKETING & PUBLIEK 

In het advies van het Fonds Podiumkunsten werden de nodige kanttkeningen geplaatst bij onze 
marketingacties en de uitwerking daarvan op het vlak van verbreding van ons publiek en de 
publiekswerving. Tevens moesten we werken aan het vergroten van onze naamsbekendheid.  Dit 
hebben we ter harte genomen. Naast het in dienst nemen van een marketingmedewerker, hebben 
we besloten om in zee te gaan met een marketingstrateeg. Hiervoor hebben in 2021 een aantal 
oriënterende gesprekken gevoerd met marketingstrategen met als doel in 2022 een 
marketingstrategie te ontwikkelen. Deze marketingstrategie dient de komende jaren als basis voor 
de publiciteitscampagnes & publiekswervings acties die we voor onze producties én voor de 
activiteiten in de circusstudio gaan opzetten. Onderdeel van de gehele marketingstrategie is ook het 
profiel en de positionering van ons gezelschap en daaruit voortvloeiend een nieuwe huisstijl voor alle 
middelen en media.  

Publieksbereik & prestatiecijfers 
In ons meerjarenbeleidsplan hadden we – gebaseerd op de voorgaande jaren – stevige ambities 
genoteerd aangaande het aantal speelbeurten en bezoekers. Het hoeft geen betoog dat door corona 
deze streefaantallen niet zijn gehaald. Enerzijds doordat het overgrote deel van de geplande 
voorstellingen is geannuleerd, en anderzijds omdat de voorstellingen die we wél konden spelen 
veelal te kampen hadden met een beperkte capaciteit door de anderhalve meter maatregel.  

Uiteindelijk hebben we 32 voorstellingen kunnen spelen, voornamelijk van Square Two en één 
voorstelling van Harmless Jack.  

Maar liefst 133 voorstellingen zijn het afgelopen jaar geannuleerd (waarvan 26 in Rotterdam). Het 
merendeel betrof opties van Square Two, maar ook de première en tournee van A Clockwork Orange 
werd in zijn geheel geannuleerd evenals de geplande schoolvoorstellingen van One of these Days. 
Gelukkig is een aantal landelijke en internationale theaters en festivals bereid om Square Two voor 
2022 opnieuw in optie te nemen en ook de meeste theaters die A Clockwork Orange hadden 
geboekt, waren bereid de voorstelling in hun overvolle agenda van 2022 op te nemen.  

Voor 2022  hebben we On the Move/Small Tales als nieuwe schoolvoorstelling in het cultuurtraject 
2022 aangeboden en ook daarvan zijn al de nodige voorstellingen gepland.  

Als alles was doorgegaan hadden we in 2021 maar liefs 165 voorstellingen gespeeld. We koesteren 
niet de illusie dat we dat in 2022 wel kunnen halen, omdat er ongelooflijk veel ongespeelde 
producties en uitgestelde voorstellingen op de plank liggen en de theaters een overaanbod op zich af 
zagen komen. We verwachten dat het nog wel een aantal jaren zal duren eer de sector weer een 
beetje genormaliseerd zal zijn qua programmering.  

De bezoekersaantallen zijn een fractie van wat we hadden willen halen. Het beperkte aantal 
speelbeurten in combinatie met de anderhalve meter maatregel en dus minimale capaciteit zijn de 
oorzaak. In het prestatieoverzicht staat een bezoekersaantal van 966. Hierin zijn de bezoekers van de 
online film Square 2.1. niet opgenomen. Het aantal bezoekers van de film was 146. In totaal hadden 
we dus  1112 bezoekers.  

Omdat we slechts 1 voorstelling in Rotterdam hebben gespeeld hebben we nog geen gegevens voor 
de doelgroepenmatrix en de bereikte doelgroepen.  
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BELEIDSSPEERPUNTEN 
 

Inclusiviteit 
Op het gebied van inclusiviteit zetten we in 2021 een aantal stappen:  

- Maartje Bonarius blijft ondanks het feit dat ze rolstoelgebonden is werkzaam voor het 
gezelschap als artistiek leider. We zorgen voor aanpassingen waar nodig. 

- Het spelersbestand en de artistieke staf werd cultureel diverser, met onder meer b-boy 
Stefan Seedorf en dramaturge Jolanda Spoel. 

- We investeerden in meer kennis over het thema: we woonden een hele serie aan overleggen 
en werksessies bij, lazen de boeken van Anousha Nzume, Gloria Wekker en Ewald Vanvugt, 
bezochten het seminar DanceAble van de Holland Dance festival en werden lid van Cultuur 
Inclusief Rotterdam. 

 
Innovatie 
Als pioniers in een jonge kunstvorm investeerden we ook dit jaar weer volop in de innovatie van ons 
genre. Binnen de korte dystopische film We C You, en de andere eerder in dit verslag geschreven 
activiteiten werkten we verder aan onze eigen circusstijl. Een circusdramaturgie gebaseerd op de 
zeggingskracht van circusbewegingen zelf. Zoals in mime corporel kleine verschillen in bewegingen 
en betekenis worden ontleed, proberen wij een salto te ontleden. Op die manier gebruiken we in  
A Clockwork Orange het feit dat circus artiesten op elkaar staan, met elkaar gooien en zich optakelen 
om via die acrobatische beeldtaal te spreken over geweld en hoe we ons daartoe als mens 
verhouden. Mede vanwege die ontwikkeling werden we door het FPK uitgenodigd om een 
vooraanvraag te schrijven voor het Fast Forward traject, waarin we in een internationale context 
verder zouden kunnen werken aan onze ontwikkeling als makers. 
 
Interconnectiviteit 
Turning the Cube is wat ons betreft een prachtig voorbeeld van hoe wetenschap en podiumkunst 
elkaar kunnen verrijken. Ook hebben we de laatste tijd voor Square 2.1 crossmediaal onderzoek 
gedaan om te zien wat circus en technologie voor elkaar kunnen betekenen. Met Small Tales zijn we 
op bezoek gegaan bij Dansateliers, House of Urban Arts en TG de klassieken, waar we telkens ook 
een toonmoment hadden voor de daar aanwezige makers. Een inspirerende eerste stap naar 
mogelijke verdere samenwerkingen. Momenteel zijn we bezig met het vormen van structurele 
samenwerkingsverbanden met partners in Rotterdamse wijken zodat we jaarlijks kunnen spelen op 
dezelfde plekken en op die manier op duurzame wijze van betekenis kunnen zijn. 
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ORGANISATIE 

Bedrijfsvoering 
In de afgelopen jaren heeft Tall Tales zich ontwikkeld  tot een volwassen gezelschap met een 
duidelijke meerwaarde voor de sector en een geheel eigen artistiek profiel binnen het bestaande 
podiumkunstenaanbod. De organisatie bleef echter klein en zeer kwetsbaar omdat de taken van 
zakelijk en artistiek leider evenals een groot deel van de uitvoerende taken  rustten op de schouders 
van Maartje Bonarius en Harm van der Laan. Dankzij de toetreding tot het cultuurplan en de 
daarmee gepaard gaande structurele subsidie, konden we in 2021 stappen zetten om onze 
organisatie uit te breiden en een aantal taken bij Maartje en Harm als artistiek leiders weg te nemen.  
 
 
Personeel 
Per 1 januari kwam er voor 0,4 fte een zakelijk leider in dienst, daarnaast werkten we het hele jaar 
met een parttime  productieleidster en per 1 november hebben we voor 0,2 fte een marketing 
medewerkster in dienst genomen, die daarnaast op projectbasis uitbreiding van uren krijgt.  
Voor  de promotie/planning van de workshops en masterclasses/verhuur/ledenadministratie en 
rigging van de circusstudio hebben we een apart team dat in totaal voor gemiddeld 0,4 fte werkt.  
Naast bovenstaande medewerkers die zich bezighouden met alle projecten, werken we per 
productie met  een apart team van spelers, ontwerpers, technici, dramaturg, filmmakers, fotografen 
die voornamelijk als zzp-er aan ons gezelschap verbonden zijn.  
 
 
Code Diversiteit en Inclusie 
Stichting Tall Tales Company onderschrijft de Code Diversiteit en Inclusie. Het afgelopen jaar hebben 
we daar een aantal stappen in gezet waar het onze organisatie betreft (zie hoofdstuk inclusiviteit).  
Omdat circus een bijzonder internationale sector is, bestaat het ledenbestand van alle professionals 
die in de circusstudio trainen uit mensen uit alle delen van de wereld, evenals de spelers die 
meedoen aan de eigen producties van Tall Tales Company. In 2021 telden we 25 verschillende 
nationaliteiten.   
Helaas konden we qua diversiteit in het publieksbereik nog niet die stappen zetten die we graag 
hadden willen zetten, vooral omdat er zo ongelooflijk veel voorstellingen zijn geannuleerd. Maar 
zodra we weer meer kunnen spelen, gaan we ook hiermee aan de slag.  
 
 
Fair Practice Code 
Stichting Tall Tales Company onderschrijft de Fair Practice Code en heeft in 2021 voor het eerst een 
aantal medewerkers in loondienst genomen, waaronder de artistieke en zakelijke leiding, de 
marketingmedewerker alsmede een van de  spelers. Daarnaast hebben we alle medewerkers en zzp-
ers voor de volledig gewerkte tijd kunnen betalen.   
 
De gemeente Rotterdam geeft deze cultuurplanperiode een aanvullende subsidie voor Fair Pay. We 
hebben dit bedrag aangewend om de artistieke leiding voor de komende jaren een vast 
arbeidscontract te bieden, waarmee zij een vast inkomen hebben en niet langer voor een zeer 
bescheiden honorarium als zzp-ers op projectbasis werken. Dit hebben we gedaan voor een 
dienstverband van 0,7 fte per persoon, in plaats van de in de meerjarenbegroting opgenomen 0,5 
fte, en sluit daarmee beter aan bij de daadwerkelijk door hen gewerkte uren per week 
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Corona compensatie 
Dankzij de coronacompensatieregelingen van het Fonds Podiumkunsten en de gemeente Rotterdam, 
hebben we alle medewerkers (vooral ook alle zzp-ers) volledig kunnen betalen voor de 
voorstellingen die op korte en middellange  termijn werden geannuleerd. Ook hebben we in de 
periode waarin we niet konden spelen, de ruimte benut om de film We C You te maken  
 
Desondanks maken we ons grote zorgen over het grote aantal productieleiders, 
marketingmedewerkers en technici die tijdens de lange lockdownperiode(s) noodgedwongen zijn 
gaan werken in andere sectoren en vooralsnog niet terugkeren naar de cultuursector.  
 
 
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 belangrijkste aanbevelingen zijn in onze organisatie geïmplementeerd.  
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MEDEWERKERS 

De volgende personen waren in 2021 bij onze organisatie betrokken. De leden van het bestuur 
werken onbezoldigd. 
 
Bestuur:  
Marc Jonkers (voorzitter tot 01-07-2021), Soesja Pijlman (secretaris), Arlette Hanson 
(penningmeester), Kristin de Groot (voorzitter per 01-07-2021), Mireille Leeflang 
 
Artistieke leiding:  
Maartje Bonarius en Harm van der Laan  
 
Zakelijke leiding: 
Heleen Hameete 
 
Productie & Publiciteit: 
Sanne Hamstra, Lindy Schutte, Rosalie Witte, Diana Weber, Florentine Verheijden 
 
Artistiek team: 
Luc van Esch, Jasper Boeke, Sean Gandini, Don Satijn, Jasper van Roden, Martijn 
Kramp, Jolanda Spoel, Jari van Winsen 
 
Spelers:  
Maartje Bonarius, Harm van der Laan,  Alfonso Escribano, Charles Hession, Christina Lancione, Carina 
Klingsell, Elias Öchsner, Reinier Schimmel, Sophia Oltmanns, Joris de Jong, Pieter Visser, Cal 
Courtney, Stefan Seedorf, Melody Nolan 
 
Techniek en support: 
Maarten Verheggen, Eva Schubach, Joppe Wouters, JP de Kam, Youri Wezenaar, Anne Schaap, Jaap 
Schledorn 
 
Verbouwing 
Alle bovengenoemde medewerkers én: Yorick van Dongen, Dick Rijnaard, Anne Schaap, Paul 
Griffioen, Roel Post, Joris de Jong, Ray Cardoze, Linda Schumm, Femke Monteny, David Eisele, Sam 
Duijvis, Hans Werlemann, Fedde Peutz, Lola Giuffre, Natalie Miles, Jakob Jacobsson, Erin Burley, Elina 
Karanastasi, Arend de Jonge, Belle Kok, Melinda Meijs, Chiara Carboni, Evert van der Laan, Bas 
Stoker, Chuckie Ellinger, Yvan Lamelas, Tom Andre Henden, Scott Makowske, Wouter Biel, Dorus 
Raaijman, Swaen Oostrum. 
 
Documentatie/video&fotografie 
Megin Zondervan, Christiaan Vandeburgt, Piet van Steen 
 
Theaterbureaus:  
Van Baasbank & Vos, HH Producties 

  
Partners: 
Rotterdam Circusstad, B&D funding 
 
Coproducenten: 
Rotterdam Circusstad 
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JAARREKENING 

Toelichting op de jaarrekening 
In 2021 is de omzet flink gestegen ten opzichte van 2020. Dit heeft te maken met enerzijds de 
toetreding van Tall Tales Company tot het cultuurplan en de daarmee gepaard gaande structurele 
subsidie. Anderzijds startten we 2021 met de verbouwing van de nieuwe circusstudio waarvoor we 
een groot bedrag aan fondsbijdragen hebben gegenereerd en evenzovele kosten hebben gemaakt 
voor de bouwwerkzaamheden en de inrichting van de studio met rigging, balletvloer, theaterdoeken 
en techniek.  
We sluiten het jaar af met een positief resultaat, omdat we een deel van onze geplande projecten 
noodgedwongen hebben moeten verplaatsen naar 2022 of zelfs geheel moesten annuleren tot nader 
orde. Dit positieve resultaat blijft beschikbaar voor toekomstige producties. 

Corona compensatie 
In 2021 kwamen we in aanmerking voor diverse corona compensatieregelingen. Een zeer belangrijke 
regeling, waardoor we alle spelers, technici en andere medewerkers (bijna allen zzp-ers) hebben 
kunnen betalen voor de voorstellingen die op korte en middellange termijn werden verplaatst of 
geannuleerd. Ook hebben we in de periode dat we A Clockwork Orange zouden spelen, benut om 
een korte film te maken met de spelers en de crew van deze productie, aangevuld met een filmploeg 
en hen kunnen betalen voor de extra werkzaamheden die hieruit voortkwamen. Wat zeer belangrijk 
voor hen was omdat ze veel opdrachten zagen verdampen.  

Branchevereniging NAPK, waar wij bij aangesloten zijn, heeft na overleg met de Kunstenbond en het 
bestuur van ACT (Acteursbelangen) een richtlijn opgesteld met het dringende advies zzp’ers na 
annulering door te betalen volgens een rekenmethode die rekening houdt met de duur van de 
opdracht en termijn waarop geannuleerd wordt (de richtlijn is op te vragen bij NAPK). Wij hebben 
deze richtlijn gehanteerd voor onze opdrachtnemers. In 2021 heeft Tall Tales Company als werkgever 
de volgende inzet gepleegd:  

- 1,4 fte vast dienstverband (loonsom € 93085)  

- 0,6 fte tijdelijk dienstverband (loonsom € 41719)  

- 5860 aantal uren inhuur / zzp’ers (honoraria € 164816) 

 

Fair Pay 

De gemeente Rotterdam heeft ons voor de komende jaren een aanvullende subsidie toegekend voor 
Fair Pay. We hebben deze € 30.000 aangewend voor een vast loondienstverband voor onze artistieke 
leiding en ook voor een 0,2 fte per persoon extra bovenop de 0,5 fte die in de meerjarenbegroting 
stond vermeld. Dankzij deze Fair Pay bijdrage kunnen we deze 0,7 fte voor deze gehele cultuurplan 
periode continueren. 

Balans activa 
Er staat nog een groot bedrag aan nog te ontvangen subsidies open. Deze subsidies betreffen de 
productie A Clockwork Orange, waarvan in 2022 de – uitgestelde – toernee zal plaatsvinden.  
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Balans passiva 
Het positieve exploitatieresultaat willen zo veel mogelijk vasthouden voor producties. Om die reden 
hebben we een klein bedrag van € 5313 toegevoegd aan het stichtingsvermogen, zodat we daarmee 
in de buurt komen van een eigen vermogen van bijna 10% van de structurele subsidie.  
Conform de subsidierichtlijn van het FPK hebben we een post opgenomen voor het 
bestemmingsfonds FPK en daarnaast een groot bedrag gereserveerd voor de producties.  
De voorzieningen voor de circusstudio en de vervanging van onze bus en aanhangers zijn in tact 
gebleven. Deze voorzieningen zijn nodig om de hoge kosten van bijv. de aanschaf van een nieuwe 
bus te kunnen opvangen, zonder dat dat direct ten koste gaat van productiebudget.  
De posten vooruit ontvangen bedragen evenals de nog te betalen kosten zullen allemaal in 2022 
worden gerealiseerd en afgehandeld.  
De nog te betalen personeelskosten betreft de reservering vakantiegeld. 
 
Exploitatierekening  baten 
De publieksinkomsten in 2021 laten slechts een bescheiden verlaging zien t.o.v. 2020. Gelukkig 
hebben we voor een beperkt aantal geannuleerde voorstellingen toch nog een factuur kunnen 
sturen, maar het merendeel van de annuleringen werd financieel niet gecompenseerd.  
De inkomsten van de verhuur van de circussstudio zijn iets omhoog gegaan, en hopen de we de 
komende jaren nog verder te verhogen. Voor de voorstellingen in het buitenland worden regelmatig 
de kosten voor reis- en verblijf door de uitnodigende organisatie betaald.  
De bijdrage uit private middelen is zeer hoog. 75%  van deze bijdragen is specifiek gekoppeld aan de 
verbouwing van de circusstudio. De overige bijdragen zijn voor producties.  
De publieke bijdragen betreffen niet alleen de structurele subsidies en coronabijdragen van de 
gemeente en het FPK, maar ook nog een bijdrage van het FPK voor de nieuwe makers regeling die in 
2019 aan Tall Tales is toegekend en in 2021 is afgerond. 
 
Exploitatierekening lasten 
Toetreding tot het cultuurplan betekende ook dat er gebouwd kon worden aan een bescheiden vaste 
organisatie. Naast het loondienstverband van de artistieke leiding, werd ook een zakelijk leider en – 
sinds november - een marketingmedewerker in dienst genomen. Dat betekende een substantiële 
kostenpost voor de personele beheerslasten. 
Ook de beheerslasten materieel zijn t.o.v. 2020 enorm toegenomen door o.a. de hogere huur van de 
nieuwe circusstudio, de kosten voor administratie en accountant én voor de fondsenwerving. De 
kosten voor de fondsenwerving zijn een percentage van de fondsbijdragen. De fondsenwerving voor 
met name de verbouwing was zeer succesvol. 
In de herziene begroting voor de gemeente Rotterdam staan de kosten voor de verbouwing 
opgenomen bij de beheerskosten materieel. In de jaarrekening staan de kosten voor de verbouwing 
onder de activiteitenlasten personeel en activiteitenlasten materieel.  
 
De activiteitenlasten personeel zijn ook enorm gestegen ten opzichte van vorig jaar. Niet alleen 
hebben we veel projecten onder handen gehad, maar ook hebben we dankzij de 
coronacompensatieregelingen iedereen volwaardig kunnen betalen. Extra kosten die eenmalig zijn 
betreffen de kosten voor de inzet van een rigger en aannemer voor de verbouwing. 
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De activiteitenlasten materieel zijn zeer hoog vanwege de kosten voor de verbouwing zoals de 
investeringskosten voor de inventaris, de rigging en de techniek van de circusstudio. Deze kosten zijn 
eenmalig. De kosten voor transport bestaan voor 55% uit de aanschaf van een tweede hands bus. 
Voor de vervanging van deze bus  over een aantal jaar is tevens een voorziening opgenomen.  
De marketing kosten zijn verhoudingsgewijs hoog omdat we bezig zijn met het opstellen van een 
marketingstrategie voor de komende jaren. Dit betreft ook een eenmalige investering binnen deze 
cultuurplanperiode.  
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Kristin de Groot        Arlette van der Kleij 

(Voorzitter)        ( Penningmeester) 

 

 

       

Soesja Pijlman        Mireille Leeflang 

(Secretaris)     

 

 

 

 


