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Na jaren van positieve seizoensverslagen met stijgende bezoekcijfers en activiteiten is het schrijven 
van dit jaarverslag lastig. Onze deuren waren sinds maart 2020 vrijwel gesloten. De zalen leeg, de 
horeca leeg. De hele Nederlandse theatersector stond stil.

Het was onwerkelijk. Van de ene op de andere dag moesten voorstellingen worden verzet 
en verhuringen afgezegd. Alle amateurs die al maanden aan het repeteren waren voor hun 
uitvoeringen in de Stadsgehoorzaal stonden ook plots met lege handen. Eerst leek het er nog op 
dat binnen een paar maanden alles weer goed zou komen. Maar het was verre van dat.

Anderhalf seizoen zijn we al bezig met het verzetten van voorstellingen en die data ook weer 
verzetten en die ook weer. Teleurstelling op teleurstelling en soms leek het zelfs uitzichtloos. 
Toch hebben we steeds het positieve opgezocht. Met inachtneming van de regels hebben we 
gedaan wat we konden. In dit jaarverslag hebben we dat samengevat.

Wij hopen u volgend seizoen een ander jaarverslag te kunnen sturen. Weer zoals vanouds, met 
ontelbaar veel activiteiten, voorstellingen, kunst en alles waar een mens blij van wordt of door 
wordt verdiept.

VOORWOORD
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In het begin van het jaar 2021 waren de deuren van ons theater nog steeds dicht vanwege de lockdown. 
Ondanks dat willen wij niet stilzitten. We zijn niet voor niets een creatieve sector. Daarom hebben we 
ons theater zoveel mogelijk beschikbaar gesteld voor repetities en videoregistraties van professionals, 
onze huisgenoten en studenten. Zij konden zich optimaal voorbereiden op het moment wanneer de 
deuren van de theaters weer open mochten. 

Zo zochten een aantal schoolvoorstellingen van STT Producties een plek om hun voorstelling op te 
nemen, zodat ze het alsnog konden presenteren aan de theaters en scholen. Dit was onder andere 
Harro van Lien die naast het opnemen van zijn voorstelling ook bij ons repeteerde. 

Onze huisgenoot de danser Alioune Diagne was tijdens deze lockdown ook bezig met zijn nieuwe 
voorstelling Papadag. Hiervoor repeteerde hij dagelijks en maakte hij een begin met de montage van 
de voorstelling. De voorstelling was uiteindelijk af, maar helaas kon hij de voorstelling niet voor publiek 
spelen vanwege de lockdown en zijn verdere planning in Senegal. 

Livestream
De Kamperse zanger Gertjan van de Weerd organiseerde samen met Esther Groenenberg een 
livestream voor Valentijn. Voor ‘Mijn Online Valentijn’ konden mensen een liedje aanvragen 
en op Valentijn gingen zij dit verzoeknummer spelen via de livestream. In 2020 hadden wij 
de livestream benodigdheden aangeschaft die wij o.a. hiervoor hebben gebruikt. 

De livestream mogelijkheden werden o.a. ook ingezet voor een medewerkers bijeenkomst van Quintus 
en de raadsinformatie avond van de gemeente Kampen. 

Daarnaast waren er ook veel videoclip opnames van diverse artiesten o.a. van Matheu Hinzen (bekend 
van de André Hazes film Bloed, zweet & tranen en de musical Ciske de Rat) en DJ Envine. 

BarokOpera
Ook BarokOpera Amsterdam ging zich bij ons voorbereiden voor hun nieuwe tour. Zij gingen in ons 
theater opbouwen en monteren. De voorstelling was klaar om te kunnen spelen, maar jammer genoeg 
moest deze tour ook nog uitgesteld worden. 

Opnames
Tijdens deze lockdown zijn er ook nog tv opnames gemaakt voor het programma 
‘Dit zijn geen grappen’ van Powned met Johan Derksen. Op donderdag 11 maart was deze aflevering op 
NPO 3 te zien. 

Bingo Borrels en Beats
Op 24 april 2021 organiseerde de BOK in samenwerking met ons en RTV IJsselmond de 
succesvolle Bingo Borrels en Beats Show. Dit was een liveshow voor alle Kampenaren. 
Verderop in het jaarverlag leest u een uitgebreid verslag van deze samenwerking.

WE ZATEN NIET STIL 
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Vuur en Vlam
Vuur en Vlam kwam met een nieuw project waarin zij 
wandelen (de populaire bezigheid van de lockdowns) en 
cultuur samenbrachten. Verderop leest u een uitgebreid 
verslag van de theaterwandeling. 

CODE Kampen
In ons Vestzaktheater, een geschikte zaal om films af te 
spelen met de 4K projector, ging de film CODE Kampen 

in première. Het is een spannende actiefilm met de 
stad Kampen als prachtig decor. De film werd vertoont 
voor maximaal 30 mensen per filmvertoning en alle 
huishoudens op 1,5 meter afstand. 

Het was een groot succes, want alle voorstellingen waren 
dezelfde dag nog uitverkocht. Er konden zelfs extra 
voorstellingen in gepland worden. 

IJGV
De dansafdeling van IJGV wilde graag 
op een verantwoorde manier toch een 
eindvoorstelling geven. Zij konden natuurlijk 
het hele jaar niet deelnemen aan optredens 
en wilden dit toch voor hun dansers op een 
coronaproof manier organiseren. Dat is 
zeker gelukt. Wij hebben voor hun de locatie 
gefaciliteerd en geholpen bij het organiseren 
met de corona maatregelen. Er mochten 
100 bezoekers in de zaal en voor de andere 
bezoekers maakten zij gebruik van onze 
livestream mogelijkheden. Alle dansers 
konden wij op een verantwoorde manier en 
volgens de maatregelen huisvesten. 

Schoolmusicals
Het seizoen sloten wij af met schoolmusicals 
van scholen uit Kampen. Deze konden door 
de geldende maatregelen niet op school 
plaatsvinden en vandaar dat zij naar een 
andere ruimere locatie op zoek waren. Wij 
vonden het erg leuk om onderdeel te zijn 
van het afscheid van hun school voor al 
deze leerlingen. Scholen die hier o.a. gebruik 
van maakten, waren het Stroomdal, de 
Rehobothschool, Dr. Schaepmanschool en 
Villa Nova.

IJGV 
Foto: Tennekes
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VERBOUWING
Het was afgelopen jaar erg stoffig in ons gebouw. Niet omdat er niks gebeurde, maar omdat er continu geklust 
werd. Slopen, opruimen en weer opbouwen. Zo begonnen we met het verplaatsen van de toiletten. De toiletten 
bevinden zich nu aan de rechterkant van de grote zaal, tegen de Broederkerk aan. Op deze plek zat eerder 
een nis. Om deze ruimte optimaal te gebruiken, hebben we besloten om hier de toiletten heen te verplaatsen. 
Het mindervalidetoilet die op deze plek stond, is verplaatst. Deze bevindt zich nu naast de horecakeuken. Het 
mindervalidetoilet is nu een toilet waar iedereen gebruik van kan maken.

2020

2021

Deze verschuiving heeft gezorgd voor meer toiletten, maar ook voor een nieuwe keuken voor de horeca. Het 
gedeelte van de voormalige toiletten is opengebroken en hier bevindt zich een nieuwe keuken, inclusief extra 
koelingen en een spoelstraat. Op deze manier wordt het werk van het horecapersoneel een stuk efficiënter. 

Naast deze grote verbouwing, hebben we het afgelopen jaar ook het gehele gebouw opnieuw in de verf gezet. Een 
grote klus, die we vooral zelf hebben uitgevoerd. De verf is inmiddels opgedroogd, de keuken is schoongemaakt en 
de toiletten zijn klaar voor gebruik. Wij kunnen niet wachten om bezoekers weer te ontvangen!
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THEATERWANDELING

Onze vaste huisgenoot Vuur & Vlam Produkties wilde tijdens de pandemie toch het contact met het 
publiek houden en uitgaan van de mogelijkheden die er wel waren. Zij bedachten de Theaterwandeling 
‘Een nieuwe lente’, een initiatief die wij van harte ondersteunden en als vaste partner van dit gezelschap 
aanhaakte in de uitvoer hiervan. Zo werd de kaartverkoop door ons uitgevoerd en ook alle technische 
ondersteuning voor de acts. 

In een nieuwe lente wandelde de bezoeker door het mooie kampen onder begeleiding van een gids. De 
wandeling van zo’n 90 minuten leidde je langs 5 bijzondere performances in verschillende disciplines en 
veelal uitgevoerd door Kamper kunstenaars als Sijmen de Jong, Linda Westera, Merijn Wouda en natuurlijk 
de dansers van Vuur & Vlam Produkties. Bijzonder waren ook de hoorspelen van Bas Nijhof die de 
bezoekers via hun mobiel en meegenomen oortjes konden beluisteren. Bijzondere en ludieke verhalen en 
voorstellingen die onder het genot van een zonnetje een glimlach op menig gezicht toverden. Corona leek 
even ver weg en de verwondering die theater brengt was voelbaar. 

De wandelingen waren een groot succes, alle drie de 
edities waren compleet uitverkocht en nieuwe 
plannen zijn in de maak voor een editie in 2022.
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KAMPER BINGO

Op 24 april werd vanuit ons theater ‘Bingo, Borrels en Beats Show’ uitgezonden. Een gezellige bingoavond 
die muzikaal ondersteund werd door lokale artiesten en bands! De optredens werden live uitgezonden 
vanuit de leegstaande cafés. Zo voelde het toch nog een beetje als een ouderwetse bandjesavond.

Er werden prijzen beschikbaar gesteld door verschillende Kamper ondernemers. Allemaal belangeloos: 
wat ermee werd verdiend, vloeide weer terug in de pot van de vereniging van binnenstadondernemers in 
Kampen (BOK). 

De show werd uitgezonden via onze eigen website en op televisie via RTV IJsselmond. Het was een 
uitdaging, maar met behulp van RTV IJsselmond werd het een succesvolle uitzending!
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NIEUW PLANNINGSSYSTEEM

NIEUW KASSASYSTEEM

Voordat een voorstelling op ons podium staat, zijn er al veel planningsstromen aan vooraf gegaan. 
Wanneer is de artiest beschikbaar? Wanneer is onze zaal vrij? Welke medewerker werkt wanneer etc. Om 
deze stromen goed te reguleren, zijn wij tijdens de coronaperiode overgegaan op een volledig digitaal en 
modern systeem. Voor de testen en implemantatie konden we deze periode goed gebruiken. Na deze 
coronaperiode starten we met een uiterst efficiënte manier van werken.

Ook hebben wij de coronaperiode gebruikt om over te stappen op een nieuw kassasysteem. Wij werken 
vanaf september 2021 met Ticketmatic, ons nieuwe ticketsysteem en hebben gemerkt dat onze service er 
zeker op vooruit is gegaan. Bezoekers kunnen wij nog sneller en professioneler informeren. Ook een kaartje 
kopen gaat veel makkelijker. Daarnaast wordt er nu ook gewerkt met scanners. 

De overstap zorgde ervoor dat wij efficiënter, nauwkeuriger, minder foutgevoelig en met een beter 
tijdmanagement te werk kunnen gaan. Wij hebben de overstap als zeer positief ervaren.
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WEBSITE EN HUISSTIJL
Naast een nieuw kassasysteem en planningssysteem, hebben we het afgelopen jaar ook een nieuwe 
huisstijl gecreëerd. Het nieuwe logo is ontwikkeld door Pankra, een designbureau even verderop aan 
de Burgwal. Het logo bestaat uit een illustratie van ons gebouw. Dit logo wordt ondersteund door een 
geheel nieuwe huisstijl. Onder deze nieuwe huisstijl valt ook de vernieuwde website. Een moderne, 
gebruiksvriendelijke website die bezoekers eenvoudig rondleidt. De website is ontstaan door een 
samenwerking van Pankra en MacHelp Kampen.

Het nieuwe kassasysteem staat in verbinding met de website. Zo kunnen we eenvoudig voorstellingen 
toevoegen, wijzigen of verplaatsen.

VERNIEUWD TELEFOONSYSTEEM
Omdat thuiswerken de nieuwe norm is, is het belangrijk dat dit goed georganiseerd wordt. Sinds het einde 
van 2021 hebben we een nieuwe manier van telefoneren binnen de Stadsgehoorzaal. Elke medewerker 
heeft een zakelijk nummer geïnstalleerd op zijn/haar telefoon, waardoor er makkelijk opgenomen kan 
worden vanuit huis. Op deze manier is het niet meer nodig dat er continue personeel aanwezig is op het 
kantoor, maar is de bereikbaarheid zelfs verbeterd.


