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We hebben familiebedrijven geportretteerd, we hebben wereldverbeteraars in het zonnetje gezet, we 

hebben gesproken tijdens het congres Cultuur in Beeld van het Ministerie van OCW, we hebben 

wetenschappers ontmoet, we hebben de Leidse Schouwburg bestormd, we hebben 80 jongeren een 

schop onder hun kont gegeven. Oftewel, 2014 was weer een bomvol jaar voor PS|theater. Van al die 

projecten doen wij graag verslag in dit jaaroverzicht. 

 

Tegelijkertijd zien we, als we een klein beetje uitzoomen, dat 2014 ook in het teken stond van een 

aantal belangrijke stappen in de ontwikkeling van PS|theater als stadsgezelschap van Leiden. Stappen 

op het gebied van artistieke tools, profilering en inbedding in de stad en schaalvergroting. 

 

In het wijkproject De Atlas in de Mors en de daaruit voortvloeiende voorstelling Natland hebben we 

meer grip gekregen op onze werkwijze. Via stages naar verhalen. Via verhalen naar portretten. Via 

portretten naar een voorstelling die het publiek mee nam door de wijk en die recht deed zowel aan de 

‘kleine verhalen’ uit de Mors als aan het ‘grote verhaal’ van een wijk in verandering.  

 

Het tweede grote project van 2014 was De hoop van Leiden. Met 80 jongeren, 10 theatermakers en 10 

medewerkers hebben we drie dagen de Leidse Schouwburg op z’n kop gezet. De hoop van Leiden was 

een project waarmee we onszelf nog meer op de kaart hebben gezet als het stadsgezelschap van 

Leiden. 

 

Ten slotte hebben we in het najaar tijd genomen om de visie en de organisatie van PS|theater opnieuw 

goed onder de loep te nemen. Dat heeft geresulteerd in de luid & duidelijke keuze om ons te profileren 

– voor zover dat nog niet het geval was – voor PS|theater als hét stadsgezelschap van Leiden. En een 

keuze om in 2015 onszelf een aantal doelen te stellen op het gebied van professionalisering en 

cultureel ondernemerschap.  

 

En zo sluiten we 2014 af met heel veel zin in 2015! 

 

Pepijn Smit 

Erica Smits 

Irene Timmer  

voorwoord 
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De Atlas  

op de Markt 

jan t/m dec 2014 
diverse locaties binnenstad 

500 bezoekers 
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Januari Smit Wonen in sfeer 

februari kaasspeciaalzaak Van Boheemen 

maart  Woo Ping 

mei  Rrrollend Leiden 

september seizoensopening & terugblik 

theaterportretten 

oktober Lunchroom Snijers 

november speelgoedwinkel Lila 

december Peter Labruyere  

Medewerkers:  
Rian Evers, Tijs Huys, Pepijn Smit, Pauline ten Böhmer, 
Laura Peters 
 
Partners:  
Cultuurfonds Leiden, Centrummanagement  

Elk laatste weekend van de maand was PS|theater met De Atlas op de Markt te vinden in de binnenstad. We 

liepen een dag stage bij een Leids familiebedrijf. Daar vingen we verhalen op en gingen in gesprek met winkeliers 

en klanten. Aan de hand hiervan werd een korte voorstelling gemaakt die tijdens de Verrassend 

Winkelweekenden te zien waren in de winkel en in de Atlas van PS|theater. 

De Atlas op de Markt 
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De hoop van Leiden 

3 t/m 5 juni 2014 
Leidse Schouwburg 

6 voorstellingen 
600 bezoekers 
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“Vanaf vandaag, moet ik het doen”, zegt Nils in De 
hoop van Leiden. Nils bestaat in dit geval uit veertig 
Leidse pubers die op een groene loper door de zaal 
van de Leidse Schouwburg de tekst in koor uit 
spreken. “Vanaf vandaag, moet ik het doen. 
Vandaag ga ik de wereld in. Mijn wereld maken. 
Een wereld van mijn keuzes. Dag thuis. Dag 
vrienden. Dag Leiden. Ik ben weg. Enige 
bestemming: de toekomst.”  
 
Vast van plan om hun eigen keuzes te gaan maken, 
nemen de jongeren het publiek mee langs een 
route door de Leidse Schouwburg alsof ze door een 
puberbrein lopen. In de route komt het publiek 
langs drie van de negen scènes gemaakt en 
gespeeld door theatermakers van PS|theater. De 
laad&losruimte is omgetoverd tot de visuele cortex 
waar Annefleur Schep het publiek een toekomstig 
leven van Nils laat samenstellen met dia’s. In de 
kleedkamers deed Tijs Huys datzelfde met geuren 
om daarmee de bulbus olfactorius te verbeelden. In 
de directeurskamer raakte Nicoline Raatgever 
samen met het publiek verstrikt in de frontale 
cortex. Op de eerste verdieping en in de foyer op de 
tweede verdieping werden auditieve ervaringen 
gecreëerd door Pauline ten Böhmer, Rian Ever en 
Michiel van Poelgeest als in de temporale cortex, 
een plek in het brein dat een belangrijke rol speelt 
in taal, gehoor en geheugen. En op drie 
verschillende plekken werd het publiek gevraagd 
tips op te schrijven aan hun achttienjarige zelf. 
 
Met tachtig jongeren van onder meer het Da Vinci 
College en Jeugd Symfonieorkest Rijnstreek, zijn de 
makers van PS|theater een avontuur aangegaan: 
De hoop van Leiden. Een half jaar lang stonden de 
dromen en visioenen, wensen en toekomstplannen 
van deze jongeren centraal en vormden het 
materiaal voor een multidisciplinaire en 
interactieve voorstelling. Van de auditie tot de 
generale repetitie, van nieuwe vriendschappen tot 

pijnlijk liefdesverdriet en van artistieke doorbraken 
tot dramaturgische draken: alles heeft bijgedragen 
tot een waanzinnig spektakel, dat veel verder ging 
dan een goed stukje jongerentheater. Het ging 
namelijk over de jongeren zelf: in hun meest 
kwetsbare, stoere en poëtische vorm.  
 
PS|theater heeft voor De hoop van Leiden de Leidse 
Schouwburg drie dagen lang op z’n kop gezet. In 
alle hoeken en gaten klonk muziek, werd gespeeld, 
waren jongeren te vinden en dwaalde publiek. Een 
mooie afsluiting van het tweede themajaar De hoop 
van Leiden met een grootschalige 
locatievoorstelling over dromen, jeugd en 
toekomst. 
 
 
 
 

 
 

De hoop van Leiden 

Samenwerkingen: 
 
 Stadspodia Leiden 
 Da Vinci College 
 Jeugdsymfonieorkest Rijnstreek 
 Brain and Development Lab (Universiteit Leiden) 

In gesprek met de stad 
 
 lunches (o.a. met wetenschappers Brain and 

Development Lab) 
 Magazines tijdens maakproces 
 Lezing Eveline Crone 
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De Atlas  

in de Mors 

feb t/m apr 2014, de Mors 

Bezoekers theaterportretten: 125 

Betrokkenen uit de wijk: 24 

Betrokkenen via vrijwilligersode: 50 

Bezoekers voorstelling Natland: 200  
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Met 50 man dwars door een huiskamer lopen, 

labels aan theekopjes maken, luisteren naar een 

hoorspel en naar windmolentjes naast de sloot 

kijken. Dat was Natland, de theatrale audiotour 

door de wijk waarmee PS|theater van 8 t/m 11 april 

2014 het project de Atlas in de Mors afsloot. Een 

samenvatting van alle verhalen, liedjes en 

ontmoetingen die theatermakers Tijs Huys en Rian 

Evers vonden tijdens hun zoektocht naar de 

wereldverbeteraars in Leiden. 

 

Stages 

Op maandag 18 februari 2014 arriveerde 

PS|theater in de Mors met bouwkeet de Atlas. Van 

hieruit gingen theatermakers Tijs Huys en Rian 

Evers op zoek naar wereldverbeteraars: mensen die 

zich op een manier inzetten voor iemand anders of 

voor de wijk. Het belangrijkste onderdeel in deze 

zoektocht waren de stages bij een aantal 

organisaties in de Mors. Iedere week liepen Rian en 

Tijs een dag mee met een of meerdere 

medewerkers binnen die organisatie. Vervolgens 

maakten zij op basis van hun ervaring in een aantal 

dagen een kleine voorstelling. Aan het eind van de 

week werd die voorstelling gespeeld bij de 

organisatie voor hun medewerkers en vrijwilligers. 

De bezochte organisaties waren Maaltijd aan Huis 

(Radius), Buurtcentrum Morschwijk (Libertas), 

Vrouwenopvanghuis Rosa Manus en lunchcafé 

Deksels (’s Heerenloo). 

 

Vrijwilligersestafette 

Om de ‘wereldverbeteraars’ die niet aan een 

organisatie verbonden zijn te vinden, trok Rian de 

wijk in met de vrijwilligersestafette. Rian liet zich 

naar iemand toesturen die zich op een manier inzet 

voor de wijk of voor iemand anders. Zij zong bij die 

persoon thuis de Vrijwilligersode. Vervolgens mocht 

die persoon iemand voordragen voor het volgende 

huisbezoek.  

 

Theaterroute Natland 

De verhalen, liedjes en ervaringen bundelden we 

uiteindelijk in de theatrale audiotour Natland. In 

een zogenaamde uitzending van Radio Utopia 

verweefden we de ‘kleine’ verhalen van de 

bezochte organisaties en wijkbewoners tot een 

groter verhaal over een wijk in verandering.  

 

Partners 

Wijken voor Kunst 

Wijken voor Kunst versterkt het culturele klimaat in 

de Leidse wijken. Voor PS|theater is Wijken voor 

Kunst van begin af aan gesprekspartner en 

opdrachtgever geweest. De doelstellingen voor het 

project zijn in samenspraak met Wijken voor Kunst 

geformuleerd.  

Morslint (Popma & Ter Steege) 

Het Morslint is een wandelroute in woonwijk de 

Hoge Mors te Leiden. Bij het ontwerp en aanleg 

worden bewoners en gebruikers van de Hoge Mors 

betrokken, onder leiding van het Leidse 

architectenbureau Popma & Ter Steege. Via Popma 

& Ter Steege is PS|theater in contact gebracht met 

een  aantal betrokken wijkbewoners.  

De Atlas in de Mors 
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De Lastige Liefde 

14 februari 2014, de Brakke Grond Amsterdam,  

75 bezoekers 

Tijdens deze luisteravond rondom theatrale hoorspelen, 

laat Tijs iets horen uit 7 Singels Route. 

 

Stukafest  

27 februari 2014, het huis van Gaby, 100 bezoekers 

Tijs en Rian presenteren een voorproefje van De Atlas in 

de Mors. 

 

Theater na de Dam  

4 mei 2014, Leidse Schouwburg, 400 bezoekers 

theaterprogramma ism Veenfabriek, Soldaat van 

Oranje, Stadspodia Leiden en bigband Date 7-2-7 

 

Lezing Eveline Crone 

18 mei 2014, Scheltema, 60 bezoekers 

Neurowetenschapper Eveline Crone vertelt alles over 

het puberbrein. 

LAK-cursus locatietheatermaken  

7 t/m 10 juli 2014, de Meelfabriek,  

10 deelnemers / 50 bezoekers 

PS|theater werkt een week lang met cursisten op 

locatie aan een theatrale presentatie over ruimte. 

 

7 singels route  

14 september 2014, Hartebrug, 100 bezoekers  

Een herneming van het verhaal van Han en zijn fietsbus 

ter gelegenheid van de autoloze zondag. 

LAK-cursus theatermaken  

18 september t/m 13 december, Scheltema,  

12 cursisten, 40 bezoekers 

PS|theater duikt met de cursisten in het vak van 

theatermaken en in het thema Het geloof van Leiden. 

Met als eindresultaat de presentatie ‘Onze Moeder’. 

 

Nacht van Kunst en Kennis  

20 september 2014, Leidse Schouwburg, 500 bezoekers 

Op verzoek presenteert PS|theater een half uur uit De 

hoop van Leiden. 

 

Dag van de Mantelzorg 

10 november 2014, Stadhuis, 40 bezoekers 

Rian laat enkele liedjes uit de Mors horen. 

 

PS|ontmoet #1  

21 november 2014, Scheltema, 70 bezoekers 

Inspiratieavond over houvast, geloof en traditie met 

interviews, fragmenten, muziek en soep.  

 

Famillement 

8 oktober 2014, Hooglandse Kerk, 80 bezoekers 

Theaterportret van Lunchroom Snijers op uitnodiging 

van Erfgoed Leiden 

 

Stand van de stad  

2 december 2014, Scheltema, 100 bezoekers  

Rian speelt een van de liedjes uit de Atlas op de Markt. 

 

 

Cultuur in Beeld 

1 december, Rotterdam, 25 bezoekers 

Presentatie van de werkwijze van PS|theater tijdens 

cultuurconferentie van het ministerie van OCW.  

Diverse projecten 
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Organisatie 

Bestuur 

Pepijn Smit 

Irene Timmer 

Erica Smits 

 

Raad van Toezicht 

Ruben Maes 

Lisa Johnson (tot mei 2014) 

Stef Oosterloo (vanaf oktober 2014) 

Marianne Verhoork 

Kris Schiermeier 

 

Medewerkers 

Jan Gaasenbeek, Eline Levering, Rian Evers, Tijs Huys, Marcel ten Hooven, Gijsbert van Es, Laura Peters 

(stage), José Warmerdam, Roos Smith, Raoul Matheron, Herjo Scholten, Rob Overmeer, Anne-lyke van 

den Elshout (Fa-bricage), Ankie Stoutjesdijk, Het Blauwe Uur, Marijke Hessels, Joeri van Heijningen, 

Pauline ten Böhmer, Nicoline Raatgever, Michiel van Poelgeest (Villeneuf), Annefleur Schep, Alexander 

de Vree, Vincent Bendervoet. 

 

Partners 

Stadspodia Leiden, Cultuurfonds Leiden, Wijken voor Kunst, het Morslint, Jeugdsymfonieorkest 

Rijnstreek, Da Vinci College, Brain and Development Lab, Centrummanagement 

 

Betrokkenen 

de 80 jongeren van De hoop van Leiden, wetenschappers van Brain and Development Lab (Universiteit 

Leiden), Eveline Crone, Ad Alblas, wetenschappers van LUCSOR (Universiteit Leiden), Buurtcentrum 

Morschwijk (Corrie), Radius (men. Zandvliet, mevr. Van Zoelen, Arnoud, Peter, Renee),  Café Deksels 

(Elisabeth, Lisette, Pieter, Nick, Gabriel), Bea Hoogheid, Koen Vredebregt, Rosa Manus (Janny, Yacinta, 

Lenie), Smit Wonen in sfeer, Woo Ping, kaasspeciaalzaak Van Boheemen, Lunchroom Snijers, 

speelgoedwinkel Lila, Peter Labruyere, Tom Hazenberg, Wil van der Meer, Jacinta Harteveld, cursisten 

van LAK, Godert Volbeda. 

 

Stichting PS|theater onderschrijft de Governance Code Cultuur. Kijk voor meer informatie over de Raad 

van Toezicht, de statuten en jaarrekeningen op www.pstheater.nl/over-pstheater/raad-van-toezicht. 

Stichting PS|theater beschikt over een ANBI-status.  
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Financieel overzicht 

Op de volgende pagina’s vindt u een overzicht van de realisatie van de begroting en realisatie van de activiteiten 
van PS|theater in 2014. Deze zijn opgesteld exclusief btw.  

Begroting 2014     

Honoraria Begroot Gerealiseerd 

Artistiek team € 61.000 € 41.320 

Ontwerp € 11.500 € 7.875 

Techniek € 7.300 € 500 

Productie € 9.000 € 7.400 

Zakelijke leiding € 10.000 € 5.000 

Totaal honoraria € 98.800 € 62.095 

      

Productiekosten     

Decor, kostuum, licht, geluid € 20.000 € 10.700 

Overige productiekosten € 16.100 € 15.535 

Bureaukosten € 0 € 5.000 

Totaal Productiekosten € 36.100 € 31.235 

      

Publiciteit € 13.000 € 7.975 

      

Onvoorzien € 1.600 € 450 

      

Totale kosten € 149.500 € 101.755 

Begroting en realisatie 2014 
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Dekkingsplan 2014     

  Begroot Gerealiseerd 

Eigen inkomsten € 12.500 € 26.000 

Sponsoring € 7.500 € 0 

Druckerfonds € 5.000 € 0 

WOZ fonds € 5.000 € 3.000 

Da Vinci College € 17.500 € 5.000 

Gemeente Leiden € 20.000 € 20.000 

Fonds 1818 € 20.000 € 18.000 

Prins Bernhard Cultuurfonds € 10.000 € 5.000 

Cultuurfonds Leiden € 10.000 € 12.500 

Wijken voor Kunst € 10.000 € 10.000 

Centrum management € 2.500 € 2.500 

VSB Fonds € 15.000 € 0 

Fonds Cultuurparticipatie € 15.000 € 0 

      

Totale opbrengsten € 150.000 € 102.000 

      

Resultaat € 500 € 245 

Dekkingsplan 2014  
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De financiële plannen van PS|theater waren in 2014 erg ambitieus. Vooral op het gebied van sponsoring en 
fondswerving is hoog ingezet. Helaas moeten we concluderen dat we deze ambitie niet helemaal hebben 
kunnen waar maken. Het is ons nog niet gelukt financiële sponsors aan ons te binden. Wel hebben we op 
verschillende manieren materiaal gesponsord gekregen. Ons voornemen is in 2015 door te gaan met het 
werven van sponsoren. Onze groeiende bekendheid in Leiden zou hieraan bij moeten dragen. We zullen in 
2015 ook inzetten op partnerschappen.  
 
We zijn wel erg blij zijn we dat de eigen inkomsten (o.a recettes) hoger zijn uitgevallen dan begroot. Het 
publiek weet ons te vinden. Naast de publieksinkomsten hebben we ook inkomsten kunnen realiseren uit 
het verkopen van kleine voorstellingen. Dit helpt ons om steeds financieel zelfstandiger te worden. Deze lijn 
zullen we in 2015 voortzetten. 
 
Een extra post op de begroting is Bureaukosten. Deze post is per abuis niet opgenomen op de ingediende 
begroting.   
 
Om alle projecten toch te kunnen uitvoeren zoals gepland, is er bezuinigd op materiaal zoals decor en 
kostuum. Maar er is het meeste bezuinigd op personeelskosten. We zouden in 2015 graag onze 
medewerkers beter betalen voor hun werkzaamheden. Het is niet wenselijk dat we hen blijven vragen te 
investeren in de toekomst.  
 

 
 
 

 
 
 
 
Wat betreft het initiële dekkingsplan is bijna 70% gerealiseerd.  
Het jaar wordt afgesloten met een klein overschot van €225.  
 
Totale opbrengsten  € 102.000    
Totale kosten   € 101.775 

Verschil positief   €      225 

Toelichting op de gerealiseerde begroting en het dekkingsplan 

Overzicht realisatie 


