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DIRECTIE & BESTUUR
Verhalenvoorstelling van
bijzondere buurtbewoners
Tweede Editie

Theater De Nieuwe Regentes bruist, en hoe! Met meer dan
400 activiteiten en voorstellingen en 35.000 bezoekers was
2017 een geweldig jaar. In deze terugblik willen we jullie
graag meenemen in een overzicht van wat we allemaal
hebben gedaan. We doen dat aan de hand van de drie pijlers waar het bij DNR om draait: het theater, de mensen en
het gebouw. Het gaat niet alleen over de programmering
en de vele activiteiten, maar ook over cultureel ondernemerschap, het kleine kernteam en de grote groep van
meer dan 100 vrijwilligers zonder wie dit theater niet kan
draaien, en de rol van het monumentale pand.
Op 27 mei 2018 viert DNR haar vijfde verjaardag. Vijf
prachtige jaren waarin we van een vrijwilligersinitiatief zijn
uitgegroeid tot een professioneel theater voor en door de
buurt. Maar zeker ook ván de buurt. Van de vrijwilligers en
(andere) buurtbewoners, van ondernemers en kunstenaars,
artiesten en publiek. En van u!
Om de komende vijf jaar te kunnen bruisen, moeten we
blijven investeren in theater, mensen en gebouw. Daarom doen we sinds kort een beroep op sympathisanten
en liefhebbers via ons badgastenprogramma, waarover
u verderop meer kunt lezen. Zo zorgen we ervoor dat De
Nieuwe Regentes ook uw theater, cultuuranker en culturele ontmoetingsplek kan zijn en blijven.
Tot snel in ons theater!

26-27-28 MEI 2017 | www.denieuweregentes.nl

DNR Bluesclub

Vrijdag 6 oktober 2017

Talkin’ Blues

7, 14 en 21 september 2016

Open podium voor kinderen | 8 t/m 12 jaar
www.denieuweregentes.nl | theater voor en door de buurt

Ukkie
Iedere
woensdagochtend

Peuters op muzikale
ontdekkingsreis

concert

Laudie Vrancken, artistiek leider
Berber Kroon, zakelijk leider

Verreck X-mas
Konkreet
POOL
Wo 13 dec | 20:15 uur

Live Talkshow

Zondagmiddag

Laat je onderdompelen
in kerstsfeer!

Matangi Quartet
Maarten Koningsberger
Tim Akkerman
www.denieuweregentes.nl | theater voor en door de buurt
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Stadsdeel Segbroek, het stuk Den Haag waar ik als stadsdeeldirecteur verantwoordelijk voor ben, is heel divers.
Want Segbroek is Vogelwijk én Regentessekwartier, zand én
veen, oud én nieuw. Een stadsdeel waarin niets onder één
noemer valt en waar het dus moeilijk is om sociale samenhang te kweken.
Ik ben blij met De Nieuwe Regentes. Niet alleen omdat
het zo’n mooi gebouw is, of omdat er zo vaak interessante
voorstellingen zijn, maar vooral omdat ik altijd het gevoel
heb dat ik een huiskamer binnenloop. De huiskamer van
de wijk, de buurt, het stadsdeel. De Nieuwe Regentes is
wat een cultuuranker volgens mij moet zijn: een plaats
waar mensen en organisaties uit de wijk samenkomen, een
platform waar mensen hun verhaal kwijt kunnen zonder
dat daar onmiddellijk een hulpvraag aan vast zit. En dat
doet De Nieuwe Regentes niet door rustig af te wachten
wie er komt, maar door actief te programmeren, creatief te
organiseren. Want de wijk komt niet vanzelf naar je toe en
dat hebben ze bij De Nieuwe Regentes heel goed begrepen.
Daarom is er ieder jaar een nieuwe Zand en Veen, is er het
buurtpraatprogramma Verreck Konkreet, zijn er vaste ochtenden en avonden met muziek, film en dans. Programma’s
die vaak ook aantrekkelijk zijn voor de ouderen in de buurt.
Maar het echte geheim is denk ik dat De Nieuwe Regentes
vooral werkt met vrijwilligers. Mensen uit de buurt die iets
terug willen doen, maar zeker ook mensen die via De Nieuwe Regentes werkervaring opdoen, nieuwe dingen leren,
weer wat meer onder de mensen komen. Door die vrijwilligers is De Nieuwe Regentes echt van en voor de wijk. Dat
is natuurlijk niet altijd makkelijk, want werken met vrijwilligers vraagt om veel flexibiliteit. Maar het resultaat is de
moeite waard: een warme, relaxte uitstraling die van De
Nieuwe Regentes een unieke en vooral toekomstbestendige
organisatie maakt. Een organisatie die de steun van het
stadsdeel Segbroek en van de gemeente Den Haag ten volle
verdient!
Annette de Graaf, stadsdeeldirecteur Segbroek

Zondagochtendconcert
met brunch

KLASSIEK

in ‘t Ketelhuis

www.denieuweregentes.nl | theater voor en door de buurt

Muziek- & dansavond

Palestinorama!

STADSDEELDIRECTEUR

A Panoramic View
of Palestinian Culture
Palestinian cinema, live music, art,
food and more | september 2017

www.denieuweregentes.nl | theater voor en door de buurt

El Pub

Flamenco

MUSIC made in

EUROPE

De beste jazzmusici uit Europa

te gast bij het Rembrandt Frerichs Trio

www.denieuweregentes.nl | theater voor en door de buurt

Met Michel Godard - Perico Sambeat - Benjamin Glorieux

Braziliaans festival vol muziek,
ﬁlm én leuke workshops!

Brasil, Brasil17!
19 feb 20

Singer-songwriters in Emma’s Hof,
de mooiste stadstuin van Den Haag

SONGS

from the Deep

Zo 27 augustus

Vita Pagie & Jaime Nanoha concert | Black Orpheus - ﬁlm van Marcel Camus
Galera da Holanda & Haia de Janeiro koren | Lilian Vieira Grupo concert

www.denieuweregentes.nl | theater voor en door de buurt

Live soundscape bij zwembadfilm

Peuter
Springen, swingen en vrij bewegen
voor de allerkleinsten!

Iedere
vrijdagochtend

dans

Za 9 september

www.denieuweregentes.nl | theater voor en door de buurt
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HET THEATER
Voor en door de buurt : > 35.000 bezoekers bij ruim
400 activiteiten en voorstellingen.
Den Haag heeft acht Cultuurankers, in ieder stadsdeel
één. Theater de Nieuwe Regentes (DNR) is het Cultuuranker voor stadsdeel Segbroek. Als theater voor en door de
buurt wordt DNR gedragen door vrijwilligers uit de buurt.
Artiesten en kunstenaars uit de buurt krijgen de ruimte om
er te spelen en mee te programmeren. Daarnaast hebben
we verbindingen gelegd met veel culturele en maatschappelijke organisaties in het stadsdeel. Ons publiek bestaat
voor het merendeel uit stadsdeelbewoners, die ook zelf de
kans krijgen op het podium te schitteren. Met een divers
programma van meer dan 400 activiteiten en voorstellingen heeft DNR in 2017 meer dan 35.000 bezoekers bereikt.
Via open podia, gastprogrammering, coproducties en
experimenten onderzoeken we waarmee onze cultuurankerfunctie het best kan worden ingevuld. Op de eerste
plaats is dat community-art: podiumproducties waarin
professionals, amateurs en publiek uit de buurt samenkomen. Ook zeer waardevol zijn de gastprogrammeurs
en de coproducties met podiumartiesten uit de buurt. De
beeldende kunst exposities in het gebouw zorgen ervoor
dat beeldend kunstenaars uit onze buurt laagdrempelig
kunnen exposeren.

Community-art

‘Voor en door de buurt’ is de inspiratie voor onze community-art projecten. Projectsubsidies maken het mogelijk
om de expertise en tijd van professionals in te zetten voor

talentontwikkeling van amateurs. De projecten raken direct
onze kernwaarden: toegankelijk, divers en verbindend én er
vindt talentontwikkeling plaats.
Een goed voorbeeld van zo’n project is de ‘Alles Kids!’
editie van Het Beste uit de Buurt; een serie open podia met
jury, coaching en een finale. De winnaars staan op People
Stage tijdens Parkpop. Deelnemers stromen door naar andere (festival)podia, komen met een cd-presentatie in het
Paard Café, maken carrière als stand-up comedian of gaan
verder naar The Voice Kids.
Minstens zo belangrijk is de community-art voorstelling Zand & Veen, een serie verhalenvoorstellingen met
persoonlijke verhalen en observaties van bijzondere buurtbewoners. Sinds 2016 neemt ieder jaar een nieuwe groep
mensen deel, die we zoeken via oude en nieuwe media of
gewoon op straat tegenkomen. Vier professionals uit de
buurt maken met deze diverse groep amateurs een aansprekende voorstelling van hoge kwaliteit. Persoonlijke
verhalen, observaties en belevenissen worden omgesmeed
tot een samenhangende raamvertelling. Verhalen die raken
omdat ze herkenbaar zijn, eerlijk en kwetsbaar. Zand &
Veen trok net als in 2016 ook in 2017 volle zalen. Ook op
twee andere speelplekken, Theater Dakota en Theater aan
het Spui, bleken de verhalen uit Segbroek universeel genoeg om indruk te maken. Zand & Veen is een van de parels
van DNR en draagt bij aan de ontwikkeling van de wijk. Gezien de positieve impact wil DNR in 2018 verder investeren
in community-art projecten.

“Sociaal artistieke projecten helpen mensen om in hun kracht te staan, maken hen
mondig en geven hen kansen om de samenleving mede vorm te geven.” 1
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Deelnemers Alles Kids!

Deelnemers Zand & Veen II

De Volkskrant, 26 mei 2017

Ze (Ana Maria, red.) vertelt in de voorstelling over
haar bewogen leven. Hoe ze een paar jaar na de
adoptie in een kindertehuis werd geplaatst, ze in
Nederland als ‘wit’ meisje in een bruine verpakking hulpverlener werd, maar nu zelf wat hulp kan
gebruiken. “Daarom werk ik nu in het theater als
vrijwilliger.” 2

Gastprogrammeurs en coproducties

Bij DNR werken we veel en graag samen met gastprogrammeurs uit de buurt. Zij brengen met hun passie en expertise
bijzondere activiteiten naar het theater voor bepaalde leeftijdsgroepen of in een bepaald genre. Voorbeelden hiervan
zijn Peuterdans en de Ukkieconcerten, de DNR Filmclub en
El Pub Flamenco, Klassiek in ’t Ketelhuis, De Haagse Spot
en de DNR Bluesclub.
Sinds het najaar 2017 maken we samen met redacteuren
van de wijkkrant Konkreet Nieuws een live-talkshow over
wat er speelt en gaat spelen in Segbroek. Buurtcabaretier
Marcel Verreck praat het programma op geheel eigenwijze
wijze aan elkaar. Verreck Konkreet geeft ook ondernemers
uit de buurt de kans om hun diensten en producten aan te

prijzen en - vooral - te laten proeven of te verloten. Deze
formule levert elke twee maanden een geanimeerde, informatieve en gezellige zondagmiddag op, die mensen van
allerlei leeftijden en achtergronden bij elkaar brengt.
Ook festivals passen goed bij onze rol van cultuuranker en bij ons unieke gebouw. Vaak zijn dat coproducties met initiatiefnemers vanuit DNR of vanuit de buurt. Zo
organiseerde DNR een swingend Braziliaans festival met
optredens, workshops en films en vond voor de derde keer
het festival Sounds of Silence plaats met stomme films,
livemuziek en diverse installaties. Ook werd voor de tweede
keer het festival Palestinorama! gehouden, waarin de Palestijnse cultuur centraal staat.

1. Uit Position paper: De maatschappelijke waarde van sociaal artistieke projecten, pagina 1, 2013 (door: Social Art Lab - www. lkch.nl)
2. Bart Dirks, Volkskrant, 26 mei 2017
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Daarnaast werden in samenwerking met derden ook de
volgende festivals mogelijk gemaakt:
• Spotlight Romania #3. Twee dagen installaties, optredens en films uit Roemenië samen met Corina Burlacu.
Niet alleen voor Roemenen, maar wel met veel - jong publiek uit Roemenië.
• Meyer-Chaffaud gebruikten voor hun eerste Hubs
Immersive alle hoeken en gaten van ons gebouw voor
dans, installaties en de meest fantastisch beeld- en
geluid ervaringen. Dit ambitieuze project was mogelijk omdat onze medewerkers en vrijwilligers goed
meedachten en meebewogen met de wensen van deze
partner.
• Samen met Projazz organiseerde DNR de tweede editie
van het Cutting Edge Jazz Festival met Chris Potter als
internationale publiekstrekker.
• Het jubileum van gitaarbouwer en buurtgenoot
Richard Heeres werd gevierd met een goed bezocht
Gitaarfestival; met concerten in de grote zaal, een
expositie van al zijn bijzondere gitaren, een lezing, een
film en workshops.

Programmering

In onze programmering staat diversiteit centraal. Artiesten
komen uit de hele wereld en uit de hele buurt. Afgelopen
jaar programmeerde DNR doelgroepgerichte programma’s
als Maghreb Den Haag, (samen met Theater de Vaillant en
het Zuiderstrandtheater), De Uitdaging van Thijs Borsten
met bijzondere gasten uit de (wereld)muziek, Magda Mendes en flamenco uit de buurt en uit Sevilla. Ook jazz, dans
en klassieke muziek kregen een plek met het Rembrandt
Frerichs Trio, Meyer-Chaffaud en het Matangi Quartet.
Allemaal organisaties die letterlijk om de hoek wonen en
graag samen met DNR aan hun eigen en onze weg timmeren. Om de naamsbekendheid en inkomsten te vergroten
programmeert DNR ook landelijk bekende namen die volle
zalen trekken en populair zijn bij buurtbewoners. Zo was er
afgelopen jaar een optreden van Sven Ratzke, een ode aan
Jerney Kaagman en een try-out van Lucky Live TV.

Exposities

In het theater bieden we ruimte aan beeldende kunstenaars. Iedere twee maanden wordt het werk van een
kunstenaar uit de buurt geëxposeerd in onze Tearoom
en Foyer. De organisatie is in handen van het vrijwillige
maar zeer deskundige expoteam van DNR. In 2017 zijn
collages en schilderingen van Ina van Tienen, werken in
verschillende disciplines van Nico, Lotte, Tom en Roos
Laan, 3D-beelden en ander werk van Alice Bakker, zeefdrukwerken van Frans de Leef en fotografie van Odette van
8

Dijk geëxposeerd. Het jaar eindige met de tentoonstelling
“Spetters”: zwart-witfoto’s van onze kleurrijke medewerkers en vrijwilligers, gemaakt door huisfotograaf Alex
Schröder. Deze expositie krijgt een permanente plek in het
gebouw; een goede manier om het belang van onze vrijwilligers zichtbaar te maken.

Partners in de buurt en de stad

Het Cultuurkwartier
In het Valkenbos/Regentessekwartier wonen veel (podium)
kunstenaars en creatieve zzp’ers. Zij organiseren culturele
activiteiten en festivals zoals Het Circus, Jazz in de Regentes (op het Koningsplein) en het Zomerfestival. In 2017
heeft DNR mede het initiatief genomen om activiteiten
af te stemmen en te versterken via een agenda voor de
buurt. Dat heeft na overleg met culturele, ondernemende
en creatieve initiatiefnemers geleid tot de website www.
hetcultuurkwartier.nl. Op deze website kan iedereen alle
informatie vinden over (buiten)activiteiten voor en door
de buurt. De website is tegelijkertijd een middel tot betere
spreiding van activiteiten en betere samenwerking tussen
initiatiefnemers.
De samenwerkende Cultuurankers
De acht Haagse Cultuurankers werken onderling goed
samen, en treden als groep op als gesprekpartner richting andere instellingen en de gemeente. Acht keer per
jaar vindt een cultuurankeroverleg plaats waarbij wordt
gesproken over gezamenlijke ambities, uitdagingen en
projecten. Samenwerking loont als we onze ambities willen
realiseren. Het jaarlijks gezamenlijke jeugdtheaterfestival
KrokusKabaal in de voorjaarsvakantie is daar een belangrijk voorbeeld van. Daarnaast werken vier van de acht
Cultuurankers samen in het festival 2Turven op locatie,
een evenement voor de allerkleinsten. Theater De Vaillant
en DNR trokken samen op tijdens Maghreb Den Haag. Ook
leveren alle Cultuurankers talenten uit hun stadsdeel aan
Cultuurschakel voor People Stage op Parkpop. Door de
goede samenwerking is het fenomeen Cultuuranker in een
paar jaar tijd een begrip geworden in Den Haag. Met hun
lokaal gerichte, toegankelijke aanpak bereiken de Cultuurankers publiek dat niet vanzelfsprekend in de culturele
instellingen in het centrum komt.
In de vernieuwde versie van het Haags UITFestival hebben
de Cultuurankers op de vooravond een eigen openingsavond georganiseerd. DNR liep vol met honderden trouwe
en nieuwe bezoekers die konden kijken naar Zand en Veen,
flamenco en film, jazz en blues. Op het UITfestival zelf
waren de Cultuurankers zichtbaar aanwezig met een gezamenlijke plek en eigen podium op het Lange Voorhout.

Opening Krokuskabaal
met Wethouder Joris Wijsmuller

Hubs Immersive Festival
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Publieksbereik

8.179
1.647
741
1.499

2017

Bezoekers overige openbare activiteiten
Leerlingen/Bezoekers onderwijsactiviteiten
Bezoekers/Deelnemers activiteiten verhuur
TOTAAL aantal activiteiten: 2016 - 459 | 2017 - 418
TOTAAL aantal bezoekers: 2016 - 34.506 | 2017 - 35.380

Website bezoekers totaal
Nieuwsbrieflezers
10.756
3.898
792
500

8.750
3.199
715
116

Bezoekers festivals derden

Unieke bezoekers website

54.000

82.500
51.500
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Bezoekers eigen festivals

Grafiek 1b: Online bezoekers

87.000

2016		

2016		

Grafiek 1a: Bezoekersaantallen
Bezoekers openbare voorstellingen

5.958

5.968

4.265

1.743
736

6.801

14.993

17.356

In 2017 is een kleine daling in het aantal activiteiten te
zien t.o.v. 2016, van 459 maar 418. Tegelijkertijd is er sprake
van een stijging in publieksbereik. In 2018 willen we deze
lijn (minder activiteiten maar met een hogere zaalbezetting) verder doorzetten. Net als in 2016 heeft DNR haar
zichtbaarheid in de buurt en het stadsdeel in 2017 verder
vergroot. Dit hebben we onder meer bereikt door het verspreiden van posters en flyers in de buurt, de publicatie van
onze tweemaandelijkse activiteitenladder op de achterkant
van Konkreet Nieuws en door zichtbaar en hoorbaar te zijn
in de lokale en regionale media. Vanwege de impact van de
community-art voorstelling Zand en Veen, besteedden zowel Den Haag Centraal als De Volkskrant een paginagroot
artikel aan het thema en de voorstelling.

De samenwerking met Segbroek TV verloopt steeds beter;
zij zetten activiteiten van DNR op hun digitale muurkrant.
Ook investeren we steeds meer in campagnes via social media zoals Facebook, Twitter en Instagram. Bijna iedere week
worden voorstellingen van DNR opgenomen in het aanbod
van We Are Public, waarmee de zichtbaarheid van DNR onder avontuurlijke cultuurliefhebbers verder wordt vergroot.

2017

Facebookvrienden
Twitter
Instagram

Grote Zaal, podium

Cultureel Ondernemerschap

DNR verdient meer dan 50% van de inkomsten zelf met
verhuur van zalen, kaartverkoop en horeca. De balans
tussen Cultuuranker en cultureel ondernemerschap is
precair. Het is noodzakelijk de verdiencapaciteit structureel te verbeteren, zonder dat dit extra belasting voor
de kleine basisorganisatie met zich meebrengt. Voor de
verhuur betekent dit een toename van de zakelijke verhuur
gewenst is, omdat deze extern wordt uitgevoerd. Voor de
programmering streven we naar gelijkblijvende of hogere
bezoekersaantallen bij minder activiteiten.
Cultureel ondernemerschap is ook leidend bij de financiering van de programmering. We zoeken bij voorkeur in de
programmering samenwerking op met artiesten of organisatoren van festivals. Door vormen van coproductie en
partage-afspraken (delen van kosten en baten), kan DNR
in veel gevallen quitte draaien of winst maken op voorstellingen. Zo ontstaat ruimte om meer te programmeren dan

alleen met het subsidiebudget mogelijk is. Voorbeelden
hiervan zijn de series Ukkieconcerten en Peuterdans en El
Pub Flamenco.
Om de inkomsten te verhogen willen we de komende jaren
ook een beroep doen op de steun van sympathisanten,
buurtbewoners, liefhebbers en kunstenaars in de buurt. In
september 2017 is DNR gestart met de badgastencampagne
(zie pag 15). Ook hebben we in juli een donatieknop toegevoegd op de website. Bij online aankoop van een kaartje
krijgen bezoekers de mogelijkheid een extra donatie van
1, 2 of 5 euro te doen. Deze module wordt veel gebruikt en
heeft in een half jaar meer dan € 1.000 opgebracht.
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DE MENSEN
Niet alle bezoekers en gebruikers van het theater realiseren zich dit, maar DNR draait voor een belangrijk deel op
de inzet van een grote groep vrijwilligers. Dit is historisch
zo gegroeid. Toen zwembad De Regentes in 1995 moest
sluiten vanwege de hoge onderhoudskosten, namen buurtbewoners het initiatief om met culturele activiteiten dit
markante gebouw voor de buurt te behouden. Zij zorgden
er voor dat het zwembad eind jaren ‘90 werd verbouwd
tot theater De Regentes. In 2013 werd de subsidie voor het
theater stopgezet. Ook toen was het weer een groep actieve buurtbewoners die het voor elkaar kreeg het pand toch
open te houden. Dit was het begin van Theater De Nieuwe
Regentes. Met een klein budget voor programmering werd
het nieuwe theater grotendeels door vrijwilligers uit de
buurt draaiende gehouden.
Nu, vijf jaar later, zijn de vrijwilligers nog steeds een onmisbaar deel van de organisatie. Gemiddeld werken in een
jaar rond de 100 vrijwilligers bij DNR. Zij werken in teams,
aangestuurd door betaalde teamleiders en medewerkers.
Zonder deze vrijwilligers zou het theater niet kunnen
bestaan: zij doen samen het werk van acht voltijds medewerkers die samen zeker € 300.000 zouden kosten.

Team DNR

Het kernteam van DNR bestaat uit vijftien betaalde parttime medewerkers (ca 6 fte). In 2017 is het team uitgebreid
met drie mensen die via de STiP-regeling betaald worden.
Dit is een regeling die het mogelijk maakt om mensen die
langdurig in de bijstand zitten maximaal drie jaar gesubsidieerd in dienst te nemen. Daarnaast is er een pool van
zzp-krachten voor de techniek en de bedrijfsleiding.
Het team is de afgelopen vijf jaar organisch gegroeid,
waardoor het een platte organisatie is gebleven. De artistiek leider en zakelijk leider sturen samen vijf teamleiders
aan (kassa & publiciteit, horeca, productie, techniek, vrijwilligers) en enkele stafmedewerkers (verhuur, personeel,
financiën). De teamleiders geven op hun beurt leiding
aan een groep stagiairs, vrijwilligers en in enkele gevallen
betaalde zzp’ers. Door deze platte organisatie is DNR een
gewilde plek om werkervaring op te doen: er is veel ruimte
om verantwoordelijkheid en initiatief te nemen. Dat zorgt
voor goede instroom maar ook uitstroom: de opgedane ervaring biedt kansen op de arbeidsmarkt, of zet aan tot het
maken van een nieuwe stap. In 2017 zijn mede daardoor
drie nieuwe teamleiders bij DNR komen werken.
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De vrijwilligers

Onze vrijwilligers werken in alle onderdelen van het theaterbedrijf: ze produceren voorstellingen, staan achter de
bar in de foyer of in de tearoom, helpen bij het schoonhouden en onderhouden van het gebouw, werken achter de
kassa en zijn betrokken bij publiciteit. De vrijwilligers komen uit alle delen van de buurt en van de samenleving. Vijf
jaar geleden waren het vooral hoog opgeleide buurtbewoners. Ook nu komt het grootste deel van onze vrijwilligers
nog steeds uit Segbroek (en de aangrenzende stadsdelen),
maar de groep is enorm divers geworden: van jong tot oud,
van mensen met een volledige baan tot uitkeringsgerechtigden, mensen met psychische of andere problemen of
gepensioneerden op zoek naar een dagbesteding.
Eind 2017 werkten er 89 vrijwilligers bij DNR.
Een groot deel is niet alleen vrijwilliger om ‘iets terug te
doen’, maar steeds vaker ook om meer dagstructuur te
krijgen, (opnieuw) ervaring op te doen in het arbeidsproces,
contacten op te doen of nieuwe contacten te leggen met
andere mensen. Zo biedt werken bij DNR voor sommigen
een zinvolle tijdsbesteding die hen meer kansen op de arbeidsmarkt biedt. En dat werkt: steeds vaker stromen deze
vrijwilligers door naar betaald werk of een andere, nieuwe
uitdaging. In 2017 zijn vijftien vrijwilligers doorgestroomd
naar ander werk, waarvan vijf naar een betaalde baan:
iets om trots op te zijn.

Grafiek 2: Vrijwilligers DNR 2017

105 89
1 jan

31 dec

Aantal vrijwilligers

26

20

Instroom vrijwilligers

30

26

Uitstroom vrijwilligers

“Van alles wat er wordt aangeboden aan vrijwilligerswerk, is werken bij DNR toch
verreweg het leukst.” Paul van Riel - vrijwilliger horeca
De vrijwilligerscoördinator zorgt voor de werving, intake,
begeleiding en opleiding van de vrijwilligers. Dat is een
belangrijke taak, want we willen een veilige omgeving zijn
voor vrijwilligers waar ruimte is om werkervaring op te
doen, trainingen te volgen en alles wat ze leren in de praktijk te brengen. Zo ontstaat er niet alleen een goede, open
sfeer voor de vrijwilligers en de medewerkers, maar zeker
ook voor onze gasten en gebruikers.

Projecten en prijzen

Het succes van de vrijwilligersorganisatie heeft als gevolg
dat het aantrekken, inwerken, binden, boeien en behouden
van vrijwilligers een continu proces is geworden. Tegelijkertijd zien we, mede door het succes, een stijgend aantal
aanmeldingen van vrijwilligers met een ‘rugzakje’. Een
goede structuur en coördinatie zijn daarom belangrijk. In
2016 zijn we gestart met een professionaliseringsslag in de
vrijwilligersorganisatie; een investering in begeleiding en
opleiding, communicatie en inspraak, werving en beleid.
In 2017 is daar een vervolg aan gegeven, met behulp van
projectsubsidies van Fonds 1818 en de Gemeente Den Haag
(Subsidie Stimulering Vrijwillige Inzet), en het verkrijgen
van de Haagse Waarderingsprijs voor vrijwilligersorganisaties. Met deze financiële bijdragen zijn de volgende
projecten gerealiseerd:
• Gastvrijheidstrainingen voor alle medewerkers en vrijwilligers met de Ambassade van Den Haag; een cursus

•

•

•

‘Coachend Leidinggeven aan Vrijwilligers’ voor de
teamleiders en een training voor de vrijwilligers in het
Tearoom-team om de onderlinge relaties te versterken.
De vrijwilligerscoördinator heeft de opleiding Innovatief Vrijwilligersmanagement aan de HKU afgerond.
Wat zij daar leerde heeft ze succesvol toegepast. DNR
heeft daardoor in 2017 het Haags Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties verkregen.
Een werkbezoek aan Theater De Roma, een buurttheater in Antwerpen dat met meer dan 400 vrijwilligers werkt. Tijdens dit inspirerende bezoek hebben
onze vrijwilligers en medewerkers gezien hoe een
organisatie die net als DNR met veel vrijwilligers werkt,
anders en (nog) beter kan werken. Dat zit vaak in de
kleine dingen: alles een vaste plek en een label, vrijwilligers nadrukkelijk benoemen, afspraak is afspraak.
Met behulp van de Haagse Waarderingsprijs is een
prachtige foto-expositie met portretten van meer
dan 80 vrijwilligers gerealiseerd. Deze expo getiteld
“Spetters” heeft twee maanden in DNR gehangen, en
krijgt een permanente plek elders in het pand. Hiermee
maken we zichtbaar aan publiek en bezoekers hoezeer
vrijwilligers een onderdeel van DNR zijn. De foto’s zijn
rechtenvrij in het bezit van vrijwilligers, die ze kunnen
gebruiken voor LinkedIn of op een CV.

Expositie ‘Spetters’ in de Tearoom
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Endro Kartoredjo - DNR vrijwilliger

Tom Schrijver - DNR vrijwilliger

“Ik vind cultuurbehoud erg belangrijk. Daarom zie ik het vrijwilligerswerk bij DNR als een kans om actief te blijven in dingen
die ik graag doe. Ik zie het ook niet als werk, maar meer als een
soort verantwoordelijkheid, soms ook als een avondje uit. Ik ben
met cultuur en muziek opgegroeid, dus voor mij is DNR echt
‘the place to be’. Door DNR voel ik me nu hechter verbonden
met de gemeenschap. Ik heb contact met leuke mensen en dat
geeft voldoening. Ook heeft dit theater mij geïnspireerd om weer
liedjes te gaan schrijven. Ik deel graag mijn kennis en (levens)
ervaring en breng mijn gastvrijheid mee, wat ik van huis uit heb
mee gekregen: ‘love, peace en positive vibes’. De meerwaarde van
een vrijwilligersorganisatie voor de maatschappij is, denk ik, dat
het de samenleving bij elkaar houdt omdat vele groepen, zoals
ouderen en kwetsbare personen, kunnen blijven meedoen in de
samenleving.”
“Vrijwilligerswerk bij DNR betekent voor mij zinvolle tijdsbesteding. Ik vind het fijn om iets te betekenen voor de bezoekers
van De Nieuwe Regentes en mee te werken aan het succes van
het theater, dat mede door ons (de vrijwilligers) mogelijk wordt
gemaakt. Het vrijwilligerswerk in de tearoom is belangrijk voor
me omdat er ook een leuke interactie is tussen de collega’s, het
is een groot sociaal gebeuren! Ik haal veel voldoening uit het
werk en sta voor de gasten klaar als zij een broodje willen of een
lekker kopje koffie of alle varianten die hierop te verzinnen zijn.
Ik sta ook klaar als er hulp nodig is op andere gebieden. Vrijwilligers zijn in onze maatschappij heel belangrijk omdat het zowel
deuren opent voor de vrijwilligers zelf als voor de samenleving.
Waardering mag er zijn voor mensen die hun vrije uren geven om
zich (eventueel naast hun werk) ook nog eens nuttig te maken op
andere gebieden!”

Renée Broekmeulen - DNR vrijwilliger
“Begin 2017 zat ik midden in een stevige burn-out. Om daar uit te komen moest ik vooral werken aan een
betere balans tussen (altijd) werken en een (sociaal) leven. Het leek me daarom leuk om iets in de buurt te
doen en vooral iets heel praktisch: zo kwam ik in het horecateam van De Nieuwe Regentes terecht. Koffie
en thee zetten, koekjes bakken, soep maken, koken voor de vrijwilligers, gewoon even niks met je hoofd, en
opeens allemaal nieuwe contacten. Met de andere vrijwilligers en met mensen uit de buurt die De Nieuwe
Regentes bezoeken. Het klinkt als een cliché, maar er ging een wereld voor me open. Ik heb nu een plek
waar ik me thuis voel en waar ik me op een heel nieuwe manier nuttig kan maken. Dat voelt goed. Ook nu ik
weer aan het werk ben. Dat is meteen ook het mooie van een vrijwilligersorganisatie als De Nieuwe Regentes: letterlijk van en voor de buurt, maar ook van en voor mij.”
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Badgasten en Kunstenaarscollectief

DNR is doorlopend bezig het verdienen van extra eigen inkomsten om de continuïteit van het theater te waarborgen.
Onze eigen inkomsten zorgen voor een financiële basis,
maar geven nog geen ruimte voor extra’s, investeringen die
DNR wil doen om het theater nog bruisender te maken en
de kwaliteit voor de bezoekers te verhogen. Zoals een nieuwe vleugel voor de grote zaal, of het installeren van een
keuken. Daarom zijn we altijd op zoek naar nieuwe manieren om onze inkomsten te vergroten. Een van de manieren
om dit te bereiken is het inschakelen van onze achterban.
In 2017 is daarmee gestart door met behulp van subsidie
(regeling Stimulering Cultureel Ondernemerschap) een
vriendenkring op te zetten: De Badgasten. Samen zorgen
zij voor dat noodzakelijke duwtje in de rug waarmee DNR
het ‘theater voor en door de buurt’ kan blijven.
Voor € 30 per jaar kun je badgast worden van DNR; als
tegenprestatie ontvangen badgasten ‘avontuurlijke extra’s’ zoals meet & greets met artiesten en uitnodigingen
voor bijzondere try-outs. Tijdens de seizoensopening in
september is de Badgastencampagne gelanceerd, met de
uitreiking van het allereerste Ere-Badgastlidmaatschap aan
theatermaker Karel de Rooij. In het najaar is de permanente campagne ingezet, onder meer met wervingsfilmpjes
van artiesten die regelmatig in DNR optreden. Eind 2017
waren de eerste 106 badgasten ingeschreven; in mei 2018
- op de vijfde verjaardag van DNR - verwachten we 200
Badgasten te hebben, en in 2020 - als zwembad De Regentes 100 jaar bestaat- streven we naar een Vriendenkring
van minstens 500 Badgasten.
Jaarlijks doen bestuur en directie van DNR verslag van
besteding van de badgastdonaties. Vanwege de start in
september is in 2017 een kwart van het jaarlijkse badgastenbedrag geïncasseerd, in totaal € 1.033. In 2017 is nog
geen uitgave gedaan, het bedrag wordt samengevoegd met
de donaties en bijdragen in 2018.
Naast bezoekers en particuliere relaties willen we komend
jaar ook de banden aanhalen met twee andere netwerken: de kunstenaars uit de buurt en lokale bedrijven. Onze
droom is een driehoekig netwerk van makers, particulieren en ondernemers, met in het midden DNR als centrale
ontmoetingsplek. Eind 2017 zijn twee brainstormsessies
gehouden met kunstenaars uit de buurt. In 2018 zal de
officiële start van het Kunstenaarscollectief plaatsvinden.
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HET GEBOUW
Een monumentaal pand

Theater De Nieuwe Regentes is gevestigd in een voormalig
zwembad uit 1920, eigendom van de Gemeente Den Haag.
Ook ten tijde van de opening, bijna honderd jaar geleden,
was het pand al bijzonder: het was de grootste overdekte
zwem- en badinrichting in Europa. En ook toen had het gebouw al een grote betekenis voor de buurt: veel Hagenaars
en Hagenezen hebben hier hun zwemdiploma gehaald of
ondergingen hier hun wekelijkse bad. Dagelijks lopen er
nog oud-zwemmers binnen om een kijkje te nemen in ‘Het
Diepe’ of in de oude badhokjes ; nu kleedkamers, maar nog
zeer herkenbaar. Een aantal vrijwilligers heeft zich verdiept in de geschiedenis van het pand: zij geven regelmatig
uitgebreide rondleidingen voor geïnteresseerden, onder
andere op Open Monumentendag.
Voor een culturele instelling is het een bijzondere en
onverwachte locatie. Achter een smalle gevel gaat een
verrassend groot zalencomplex schuil waar in alle hoeken
en gaten nog details van het zwembad terug te vinden zijn.
Het gebouw heeft vijf zalen, twee foyers en een tearoom.
Geen pluche en kroonluchters, maar een wat rauwe, industriële omgeving. Bezoekers en artiesten omschrijven de
sfeer als ‘off Broadway’. We proberen het gebouw optimaal
te gebruiken. Er wordt in alle zalen geprogrammeerd, er
zijn exposities van beeldend kunstenaars en de kleine zalen
worden wekelijks gebruikt voor muzieklessen of dansrepetities. Vooral bij festivals komt het gebouw optimaal tot
zijn recht: als er in alle zalen voorstellingen, concerten en
installaties zijn, als het publiek van de ene zaal naar de andere gaat, als er om iedere hoek iets te gebeuren staat.

NT jong - Lord of the Flies
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Zalenverhuur

De grote zaal van DNR is vanwege haar omvang van 370
stoelen een gewilde huurlocatie omdat (kleine) middenzalen schaars zijn in de regio. De vier kleine zalen zijn
geschikt voor repetities, voordrachten of zakelijke bijeenkomsten. Voor zakelijke partners zijn de kleine zalen naast
de grote zaal aantrekkelijk, omdat men naast een plenair
programma ook in groepjes uit elkaar kan gaan. Jaarlijks
verdient DNR meer dan de helft van haar eigen inkomsten,
in 2017 ca. € 175.000 uit de verhuur van het gebouw.
DNR krijgt veel aanvragen voor culturele verhuur: zaalverhuur aan culturele instellingen, professioneel of amateur,
die hier een voorstelling willen houden of willen repeteren.
Culturele verhuur krijgt voorrang boven zakelijke verhuur
als het de programmering aanvult en nieuwe doelgroepen
binnenhaalt. Een goed voorbeeld daarvan is de verhuur van
het hele gebouw aan NTJong voor hun voorstelling ‘Lord of
the Flies’. In maart 2017 waren er drie weken lang repetities
en voorstellingen. Een belangrijke bron van inkomsten bij

culturele verhuur zijn de basisscholen en vele dansscholen
uit de buurt, die hun eindmusical of eindvoorstelling in
DNR houden. De maand juni is ieder jaar volledig gevuld
met deze vrolijke leerlingenpresentaties. De kleine zalen
verhuren we structureel aan allerlei vaste gebruikers: een
kinderorkest, flamencolessen en danslessen voor ouderen. Deze vaste gebruikers zorgen voor bruis in het pand.
In totaal waren de zalen van DNR 251 keer verhuurd voor
culturele activiteiten en repetities, waarvan 112 keer voor
voorstellingen.
De zakelijke verhuur, zaalverhuur voor evenementen van
bedrijven en (overheids)organisaties, is uitbesteed aan
een externe partner. Het voordeel van zakelijke verhuur
is dat dit door een externe partij wordt georganiseerd en
uitgevoerd, en geen belasting geeft voor de reeds zwaar
belaste (vrijwilligers)organisatie. Bovendien brengt zakelijke verhuur doorgaans hoge horecaomzet met zich mee. De
verhuringen zijn in 2017 echter sterk teruggelopen ten opzichte van 2016 en 2015. Om hier weer een stijgende lijn in

te krijgen gaat DNR vanaf januari 2018 samenwerken met
een nieuwe partner, Evenementenbureau OrganiTief.

Onderhoud

Het pand van DNR is zeer bijzonder, maar vereist ook
veel onderhoud. In 2017 is een aantal tekortkomingen
aan het gebouw aan het licht gekomen. Met de inzet van
de gemeente worden in 2018 bouwkundige maatregelen
uitgevoerd voor een betere brandveiligheid en worden constructie-aanpassingen gedaan in de grote zaal. Planning,
overleg en voorbereiding vragen ook van DNR veel tijd en
mankracht.
In 2017 heeft bewonersorganisatie De Groene Regentes
samen met de gemeente onderzocht of er zonnepanelen
kunnen worden geplaatst op het dak van de grote zaal.
Vooruitlopend op dit project is in 2017 het dak van DNR
deels vervangen en vergroend. Naar verwachting worden
de zonnepanelen medio 2018 geplaatst. Buurtbewoners en
geïnteresseerden kunnen hierin investeren.

Het Diepe

Het Ketelhuis

De Grote Zaal

De Tearoom
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Foto’s: Wouter Kouwenberg

Bruis in de wijk : ondernemers in de buurt
Vino Vero, Peter van Huisstede
“Door De Nieuwe Regentes wordt dit een steeds leuker stuk van de Weimarstraat. DNR heeft programma’s die
allerlei mensen trekken. Wat ook fijn is, is dat ze in De Nieuwe Regentes wijn schenken die wij verkopen. Het
komt regelmatig voor dat bezoekers hier dan een doosje van die wijn komen halen.“
Game Shop en Intertoys, B. Jamna
“De Nieuwe Regentes brengt nieuwe bezoekers naar de Weimarstraat. Mensen die hier anders niet zouden komen. Mensen die dan ook mijn winkels weten te vinden. Dat is natuurlijk leuk.“
Koffiehuis EEF, Eva Smarius
“De Nieuwe Regentes zorgt voor een stukje verbinding in de straat. Zeker omdat ze de ondernemers in de
straat en in de wijk bij hun programma’s en activiteiten betrekken. De aandacht voor kunst en cultuur is een
goede aanvulling op wat er hier al is en dat trekt mensen.”
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De Grote Zaal, tribune
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JEUGDFESTIVALS
27 feb t/m 04 maart | Krokus Kabaal | Festival (2-12 jaar)
Rondreizend programma met voorstellingen en activiteiten op 10 Haagse locaties.
Wo. 01 Ukkieconcert / Circusschool Circaso jongleerworkshop | Do. 02 Art-sCool workshop / Katom door Theaterschool Rabarber | Vr. 03 Peuterdans /
Miniharp leren spelen / NTJong theaterworkshop
Wo. 01 en Za. 04 | Alles Kids! Open Podium (8-12 jaar)
Laat je talent zien, meld je aan. Word jij ‘De beste uit de Buurt’?

MAART 2017

09 t/m 15 april | 2 Turven Hoog op Locatie | Festival (0-6 jaar)

t ip !

09-10-11-16-17-18 | Lord of the Flies

Het Nationale Theater en NTjong i.s.m. de Veenfabriek
Een schokkende en ontroerende survivaltrip over vriendschap en compassie. (12+)

APRIL 2017

Vr. 17 | DNR Expositie | Nico, Lotte, Tom en Roos Laan
Van LANDSCHAP naar BEELD naar VIRTUEEL naar WOORD. Tot 10 mei.

Zo. 19 | Klassiek in ’t Ketelhuis

Za. 01 | Finalevoorstelling ‘Alles Kids!’

Concertserie met topmusici in de intieme sfeer van het Ketelhuis.

Jong talent (8-12) treedt op in de Grote Zaal. Wie wordt de beste uit de buurt?

Di. 21 | De Haagse Spot

Za. 01 | Gamla och Nya | Circus Circaso

Try-outpodium voor (beginnende) cabaretiers, stand-uppers en liedschrijvers.

Van oud naar nieuw, van ijzig koud tot vurig warm.

Do. 23 | Juan de los Reyes | dansworkshop zigeunerﬂamenco

Zo. 02 | De Bierbar van Sevilla | De Règâhs

Dans mee, voorafgaand aan de voorstelling ‘Generaciones’.

Ruimte voor serieuze ﬂamenco, maar de Haagse humor is nooit ver weg!

t ip !

Do. 23 | Generaciones | Compañía María ‘la Serrana’
Twee beroemde zigeunerfamilies uit Sevilla, van generatie op generatie.

Vr. 24 | Thijs Borsten daagt uit! | Magda Mendes en Izaline Calister
Za. 25 | Jeanne et Marguerite | L’Autre Pays du Théâtre
‘Il sufﬁt de se laisser porter!’

Zo. 26 | Pyara Desh | Kamino ka Raaz
Bedrog, jaloezie, haat en nijd op een hilarische manier gepresenteerd.

Peuterdans (2+)
Dans en beweging voor de allerkleinsten.

El Pub Flamenco
Dé plek om hedendaagse ﬂamenco te beleven!

DNR FILMCLUB
Maart: Animation ﬁlms | April: Tribute to Pier Paolo Pasolini

Do. 06 | Music Made in Europe | saxofonist Perico Sambeat
De beste Europese musici te gast bij het Rembrandt Frerichs Trio.

In ‘Het dagboek van de tijd’ komen muziek & poëzie samen.

*

08 | Pop en Musical Sing Along ‘Tears in Heaven’

*

Zo. 09 | Prarambha | Klassieke Indiase dansvoorstelling

Zing mee met Les Misérables, Soldaat van Oranje, West Side Story en vele andere!

De destructie, het ontstaan en de creatie.

‘s Werelds meest prestigieuze outdoor ﬁlmfestival.
Elke woensdag
10:00 en 11:00
Elke vrijdag
10:00
03 en 17 en 31 maart,
14 en 28 april
20:30
Elke dinsdag
20:00

*
*

Ma. 10 | BANFF Mountain Film Festival World Tour

DNR SERIES
Muzikale ontdekkingsreis in het Ketelhuis.

t ip !

Vr. 07 | Revolve | muziekcomposities in vele stijlen

Thijs daagt (inter)nationale artiesten uit om muzikale grenzen te verleggen.

Ukkieconcert

Zinnenprikkelende voorstellingen en installaties voor de allerkleinsten in Theater
Dakota, het Diamanttheater, De Nieuwe Regentes en het Laaktheater.
In DNR: Do. 13 | Zeelicht (2+), Do. 13 | Walvisjong (2+), Vr. 14 | Potjesman (1 t/m 4
jaar), Vr. 14 | Waai (2+), 12-13-14 | Interactieve installatie: Nestenbouwers (2+)

Vr. 14 | DNR Bluesclub | Dennis Wijmer en Blues BV
Dampende blues en een versleten dansvloer.

Zo. 16 | Klassiek in ’t Ketelhuis
Concertserie met topmusici in de intieme sfeer van het Ketelhuis.

Di. 18 | De Haagse Spot
Try-outpodium voor (beginnende) cabaretiers, stand-uppers en liedschrijvers.

Za. 29 | Soul #1 Audience | Meyer-Chaffaud
Moderne dans wordt soepel afgewisseld met comedy en citaten van Voltaire.

* = verhuur

Bekijk
het volledige programma op www.denieuweregentes.nl
21

t ip !

Zand en Veen II

25+26+27+28 mei in DNR | 07 juni in Theater aan het Spui
Een voorstelling die gaat over verandering in de levens van mensen die wonen in
een straal van een paar kilometer rond De Nieuwe Regentes. Allemaal met hun
eigen verhalen die uit de kieren en gaten van de buurt opborrelen. Achter de
schermen werken amateurs en professionals uit de buurt intensief samen om een
prachtige tweede editie van ‘Zand en Veen’ met elkaar te maken.

MEI 2017
Di. 09 | BANFF Ocean Film Festival World Tour
Avontuur. Actie. Onderwaterwereld. Het blauwe wonder in de bioscoop.

JUNI 2017
*

Do. 11 | Music Made in Europe | Europese jazzmusici te gast t ip!
Rembrandt Frerichs Trio ontvangt de Vlaamse cellist Benjamin Glorieux.

t ip!

Za. 03 | Vamos a la Haya!
Flamenco, sevillanas en een Spaans-Haagse Feria.

Zo. 18 | Klassiek in ’t Ketelhuis | Het Rubens Consort
Programma van Klassieke schoonheid, met na aﬂoop brunch van Phuong & Sophie.

Vr. 12 | DNR Expositie | Frans de Leef
Zeefdrukken en schilderijen van bekende stadsgezichten, te zien t/m 30 juni.

Vr. 12 | Au dessus de la mêlée | L’Autre Pays du Théâtre
Le rugby est une famille et Cédric sait très bien en restituer la matière humaine...

*

Ukkieconcert
Muzikale ontdekkingsreis in het Ketelhuis.

Za. 13 | DNR Bluesclub

Elke woensdag tot juli
10:00 en 11:00

Peuterdans (2+)

Dampende blues met Philip Kroonenberg en de BB Queenies.

Dans en beweging voor de allerkleinsten.

Di. 16 | De Haagse Spot

El Pub Flamenco

Try-outpodium voor (beginnende) cabaretiers, stand-uppers en liedschrijvers.

Dé plek om hedendaagse ﬂamenco te beleven!
Op 30 juni is El Pub Flamenco mogelijk buiten, in Emma’s Hof.

Zo. 21 | Klassiek in ’t Ketelhuis | Bachelicious
Violiste Merel Junge en cellist Karel Bredenhorst verkennen de wereld van Bach,
met na aﬂoop brunch van Phuong & Sophie.

Dansschoolpresentaties

DNR SERIES

DNR FILMCLUB
Mei 09+16+23+30 | Women directors and women on screen
Juni 06+13+20+27 | Roma (Gypsy) ﬁlms

*

Elke vrijdag tot juli
10:00
Vrijdag 12 mei
16 en 30 juni
20:30
Elke dinsdag
20:15

JUNI 2017

BUITEN, in de buurt

10+11 | New Dance Center | TATVA

Vr. 19 + Za. 20 mei | Stadsspelen Den Haag | Hondiusstraat

17 | Welove2Dance | Global Dancing

Samen met je buurtgenoten nieuwe en bekende sporten uitproberen. Met een
bomvol programma voor jong en oud.

14+18 | Kinderdansstudio Kirsten de Boer | Zon, zee en strand
24 | Balletschool Joke van der Kraan | Feest
25 | CGV Die Haghe | Neverland

JULI 2017

Za. 20 mei | Braderie Weimarstraat
Gezellig struinen langs deze ruim 120 kraampjes tellende braderie en tussendoor
even neerstrijken op het DNR terras.

01 | Beweigi | Turn Up the Music
02 | The Dance Factory | Impuls

Theater De Nieuwe Regentes heeft een zomerstop van 14 juli t/m 14
augustus. De DNR-Series stoppen 1 juli en beginnen weer in september.

Start Theaterseizoen 2017-2018
Het eerste weekend van september presenteren alle theaters hun programmering voor het nieuwe theaterseizoen. Houd de DNR-website in de gaten voor
de speciale Cultuurankerpresentaties. Natuurlijk zal De Nieuwe Regentes het
eerste weekend van september op het Haags UIT festival niet ontbreken!

* = verhuur
Bekijk het volledige programma op www.denieuweregentes.nl
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Festival De Betovering
De leukste herfstvakantie van Nederland!
Van 13 tot en met 21 oktober staat cultureel Den Haag op ongeveer 50 verschillende locaties geheel in het teken van Festival De Betovering! Met dit jaar ruim
500 nationale en internationale voorstellingen, ﬁlms en workshops belooft de 18de
editie van dit jaarlijkse festival in de herfstvakantie weer een groot feest te worden
voor álle kinderen van 2 t/m 12 jaar.
Het thema van dit jaar is FEEST – De gekleurde stad.

AUGUSTUS 2017
Za 26 | Zomerfestival Weimarstraat

Woensdag 18 oktober t/m vrijdag 20 oktober is DNR een Festivalcentrum van
De Betovering. Die dagen zijn er verschillende workshops en voorstellingen door
het hele pand. www.debetovering.nl

t ip !

Van álles te doen voor buurtbewoners, van piepjong tot heel oud.

Zo 27 | Songs from the Deep
Intieme concerten van singer-songwriters in de prachtige buurttuin Emma’s Hof.

SEIZOENSOPENING
Vr 1 september | DNR nodigt je uit

KO M
!

OKTOBER 2017
Zo 1 | R-Wishes*
Hindoestaanse theatervoorstelling.

Vr 6 | DNR Bluesclub | Talkin’ Blues
Vijfmans formatie met het geluid van een bigband.

Kom proeven van het nieuwe seizoen bij DNR. Wegens succes nog één keer onze
verhalenvoorstelling Zand en Veen II met spelers en makers uit de buurt. Loop bij
ons binnen vanaf 18:30 uur, het feestelijke programma start om 19:00 uur.

Za 7+Zo 8 | HumanActs | Goos Meeuwsen en Helena Bittencourt

Zo 3 september| Uitfestival Den Haag

Vr 13 | Le cas Martin Piche | L’Autre Pays du Théâtre*

DNR vind je zondag 3 september samen met de andere Cultuurankers op het Lange
Voorhout. Met op het podium voorproefjes van het nieuwe seizoen, een terras met
lekker eten en drinken en een tent waar kinderen naar hartelust kunnen knutselen.

Une comédie drôle et débordante d’énergie.

Variété-acteurs houden publiek een spiegel voor. Herken jezelf en lach!
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Zo 15 | Klassiek in ‘t Ketelhuis
Zondagochtendconcert met topmusici en een brunch na aﬂoop.

SEPTEMBER 2017
Vr 8+29 en Di 12+19+26 sep | Palestinorama! | Festival

Zo 22 | Interstate 17!*
Interstate Dans Studio al 17 jaar een begrip in Den Haag e.o.

Vr 27+Za 28 | Spotlight: Romania 3
Het hedendaagse Roemenië in ﬁlm, fotograﬁe, muziek en beeldende kunst.

Festivalmaand rond het thema vreedzaam samenleven in Israël en Palestina.

Vr 8 | DNR expositie | Ina van Tienen - opening

t ip!

DNR SERIES

Dieren en landschappen op ienie-minie formaat. Tot 31 oktober.

Za 9 | Tuvalu

t i p!

Bont gezelschap speelt live soundscape bij zwembadﬁlm.

Zo 10 | Open Monumentendag
Ontdek de rijke geschiedenis van De Regentes met een spannende rondleiding.

Ukkieconcert
Muzikale ontdekkingsreis in het Ketelhuis.

Peuterdans (2+)
Dans en beweging voor de allerkleinsten.

14+15+16+17 | Petticoat | Theatergroep Spot*

El Pub Flamenco

De musical van nu over het Nederland van toen.

Dé plek om hedendaagse ﬂamenco te beleven!

Za 23 | Landru et Fantaisies | L’Autre Pays du Théâtre *

De Haagse Spot

Derrière le rire se trouve souvent une réﬂexion subtile sur la barbarie.

Try-outpodium voor cabaret, stand up en singer-songwriters.

* = verhuur

DNR FILMCLUB
SEP Festival Palestinorama! | OKT Tribute to Akira Kurosawa.

Vanaf 6 sep,
Elke woensdagochtend
Vanaf 9 sep
Elke vrijdagochtend
29 sep | 13+27 okt
20:30
19 sep | 17 okt
20:30
Elke dinsdag
20:15

www.denieuweregentes.nl | theater voor en door de buurt
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COLOFON
Staf betaald

Laudie Vrancken, Berber Kroon, Jimmy Visser, Willem
Helversteijn, Joanne Mellink, Anne Cenin, Jeroen van der
Lippe, Sytske Geertsma, Eveline ter Borg, Richard Riem,
Richard Vogel, Quirina van Hof, Leonoor Bergen (tot 1
september), Frederique Sursock, Maaike Bijlsma, Gerard
Westerhof.

Vrijwilligers

Aad Bekink, Abdallah Morsy, Akkie Akkerman, Alfred van
Weperen, Alice Bakker, Ana Maria Storm, Andy ter Borg, Anja
de Groot, Annelies Stokkink, Annemiek van Dorp, Arnoud
Hage, Bart Bartelds, Ben den Heldt, Britt Horstink, Bunny
Honing, Caressa Deckers, Carla de Vries, Carool Amsing,
Corrie van Zundert, Daan van Dussen, Dennis Bunsee, Ed
Veen, Edwin Bruyn, Eflin Haasnoot, Endro Kartoredjo, Erica
Cannaviello, Erwin van Eijk, Eveline Kong, Frits Rotteveel,
Gerald Hopster, Helly Maris, Henk Bleeker, Hugh Quigley,
Ingrid Hessels, Jacq Verhees, Jamie Riem, Johan Wijlage, Joop
Kloosterman, Josca de Munnik, José Luling, Jose van der
Knaap, Juleke Durgaram-Kroon, Karin Himpens, Kees Spaans,
Koos Hofland, Kris Oosting, Laura Faleschini, Lia Jongert-de
Hoon, Lia Laaper, Lidy van Beurden, Lisan Jansen Lorkeers,
Maartje van Rijssel, Maaike Boot, Maikel Smid, Marco Lopes,
Margriet Minderhoud, Maria van Dorp, Marieke Schoon,
Mariska Simon, Marjolein Donks, Marjolein van de Velde,
Marloes Claassens, Matthea de Muynk, Matthijs van den
Bos, Myung Feyen, Noortje de Klerk, Odette van Dijk, Owen
Poppe, Patrycja Pyzalska, Paul van Riel, Renée Broekmeulen,
Rick de Vries, Roel ter Borg, Rosanne Mathieu, Roos Schild,
Sabina Trompert, Saskia Groot, Stans Kraetzer, Stephanie
Marihan, Susanne Bartels, Susanne Drent, Suzanne Snijders,
Tessa van der Sluis, Thomas Claesens, Tom Schrijver, Will Vos,
Winnie Langehenkel, Wouter Kellner, Wouter Kouwenberg,
Ylva Klaassen.

Freelancers

Alex Schröder, Astrid van der Velde, Bas Maassen, Carola van
der Heijden, Evelien Storm, Gijs Hietkamp, Gilius Kreiken,
Ingeborg Veenendaal-Rusman, Justin Gierdhariesingh,
Karine Guizzo, Maite Virouleaud, Marcel Verreck, Marjolein
van Heiningen, Mark Buijs, Menno Levenbach, Natasja
Koendjbiharie, Nienke Mommers, Selwyn Slop, Tessa
Veldhorst, Tom Giles, Tommy Everts, Yves Nieuwenhuizen,
Xavier van Wersch.

Gastprogrammeurs

Amir Vodka en Mohamed Muawi, Corina Burlacu, Irma
Kort en Konstantin Iliev, Florence Rapati, Arturo Ramon
en Erminia Fernandez Cordoba, Maria Paula Majoor, Karel
Bredenhorst, Casper Donkers, Bert Alers, De Haags Spot, Julie
Scott.

Samenwerkingspartners

De andere zeven cultuurankers, Richard Heeres Gitaarbouw,
Meyer-Chaffaud, Projazz, NTJong, Matangi Quartet, Lucky
Live TV, Circaso, Roelof Meijer, Rembrandt Frerichs Trio,
New Dance Studio’s/Joan van der Mast, Scala Variété
aan Zee, Flamenco Biënnale, Haags Historisch Museum,
Holland Dance Festival, NTJong, Festival De Betovering,
Festival 2Turven op locatie, Het Circus, Winterlicht, BIZ
Weimarstraat, Eigenwijs Weimar, Konkreet Nieuws, Emma’s
Hof, Vlindertuin, Stichting Mooi, Cultuurschakel, Haags
Historisch Museum, Segbroek TV, De Schaapjesfabriek, Den
Haag Evenementen, OrganiTief, Het Cultuurkwartier
inclusief alle partners.

Bestuur

Jurri Rooyackers (voorzitter tot 1 april), Jolande Rijnders
(bestuurslid tot 1 juni), Saskia Cornelissen (interim voorzitter
en bestuurslid), Karin Klaassen (voorzitter per september),
Vasant Bhoendie (penningmeester), Ingeborg Wegter
(secretaris).

Subsidiënten

Gemeente Den Haag, Stadsdeel Segbroek, Fonds 1818,
Prins Bernhard Cultuurfonds, M.A.O.C. Gravin van Bylandt
Stichting.

Sponsoren

AH Weimarstraat, Vino Vero, Love and Peas, VuVu, De Haagse
Prael en vele andere kleine ondernemers uit de buurt!

Jaarverslag 2017

Redactie: Renée Broekmeulen
Opmaak: De Schaapjesfabriek
Fotografie: Alex Schröder, Tessa Veldhorst, Wouter
Kouwenberg, Bowie Verschuuren.
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