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“Een goed theater kan je leven veranderen”
Thom Ferwerda, cabaretier
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1 HET THEATER
Theater De Nieuwe Regentes (DNR) heeft als theater voor
en door de buurt het afgelopen jaar met 449 activiteiten
bijna 37.500 bezoekers ontvangen. Ons publiek bestaat
voor het grootste deel uit stadsdeelbewoners, die ook
regelmatig zelf de kans krijgen op het podium te schitteren. DNR werkt vraaggericht. Dat betekent dat we via
onze eigen producties, open podia, gastprogrammering,
coproducties en experimenten onderzoeken hoe we onze
Cultuurankerfunctie het beste kunnen invullen. Naast de
programmering is community art de belangrijkste artistieke pijler van DNR: podiumproducties waarin professionals,
amateurs en publiek uit de buurt samenkomen. Een derde
pijler zijn de lokale gastprogrammeurs en de coproducties
met podiumartiesten uit de buurt. De kunstexposities in
het gebouw zorgen er tenslotte voor dat beeldend kunstenaars uit onze buurt laagdrempelig kunnen exposeren.

Programmering

In 2019 is de lijn van de voorgaande jaren voortgezet:
een zo divers mogelijke programmering waarmee we veel
verschillende doelgroepen in de buurt en de stad bereiken.
Artiesten komen uit de hele wereld en uit de buurt. We programmeerden bekende en minder bekende artiesten, van
wereldmuziek tot werelddans, van kleine, intieme voorstellingen tot grote, brede festivals. Een ruim aanbod dat voor
elk wat wils biedt, maar vooral voor en door de buurt: van
Carel Kraayenhof, Sven Ratzke en Thijs Borsten tot een muzikaal spektakel van de Amsterdamse Klezmerband met het
Amsterdams Andalusisch Orkest. Van fado en flamenco
tot Yoga in concert. Van een college over burn-out met
Bram Bakker tot Verhalen uit de wereld van Den Haag. Van
filmfestivals als Spotlight Romania en Sound of Silence tot
het flamencofestijn Vamos a la Haya.
DNR was ook de locatie van twee nieuwe bijzondere festivals: het Global Dance Festival en het Storytelling Festival.
Tijdens het Global Dance Festival bood DNR een uniek
podium aan danstradities uit de hele wereld, vertaald naar
originele en eigentijdse vormen. Daar willen we de komende jaren nog meer aandacht aan besteden. Dat doen we
in nauwe samenwerking met de WereldDansWerkPlaats,
samen met dansers en (nieuwe) makers, door het aanbieden van coaching en ruimte om te experimenteren. Zo
geven we een positieve impuls aan het werelddanscircuit in
Den Haag. In Den Haag zijn er veel, en vooral veel diverse werelddansstijlen: Chinees en Javaans, Oriëntaals en
Afrikaans, Indiase dansstijlen van klassiek tot Bollywood,
flamenco, salsa en tango. De verschillende zalen van DNR
bieden voor deze samenwerkingen een podium op maat.
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In 2019 is DNR gestart met het Storytelling Festival.
Samen met het Amsterdamse Bureau Barel werken we aan
de terugkerende reeks voorstellingen en workshops over
verhalen vertellen en verhalen verspreiden, op zoek naar
verbinding in een steeds verder polariserende wereld, op
zoek naar de overeenkomsten tussen de verschillen. Daarbij
richten we ons op buurtbewoners die hun eigen verhalen
willen vertellen en nieuwsgierig zijn naar de verhalen van
anderen.
DNR is voor veel artiesten een fijne plek om te werken, te
repeteren en op te treden. In het Ketelhuis werden afgelopen jaar cd’s gepresenteerd van artiesten die bij DNR kind
aan huis zijn zoals Evelien Storm, Arturo Ramon, Verreck &
Pleijsier en Roeland Drost. In de Studio dansen elke week
de dames (en steeds meer heren) van Good Old Times,
spelen de piepjonge violisten van kinderstrijkorkest Swing
en repeteren twee zangkoren uit de buurt.
Ook werkt DNR nog steeds veel en graag samen met gastprogrammeurs uit de buurt. Dit zijn getalenteerde
professionele kunstenaars en artiesten die bijzondere
activiteiten en programma’s in hun genre naar het
theater brengen en vaak zelf organiseren. DNR koestert de
samenwerking met deze professionals, die een belangrijk
onderdeel zijn van onze community en van de programmering, en voor reuring zorgen in het pand. Voorbeelden
hiervan zijn de Peuterdans en de Ukkieconcerten (wekelijks), de DNR Filmclub (wekelijks), El Pub Flamenco (maandelijks), Klassiek in ’t Ketelhuis (maandelijks), De Haagse
Spot (maandelijks) en de DNR Bluesclub (maandelijks).
Nieuw in 2019 is de serie Ketelsessies, waarin aanstormend
cross-overtalent een plek krijgt.
DNR was ook in 2019 huis en thuis voor jaarlijks terugkerende festivals zoals Boekids, Sounds of Silence, HUBS
Immersive, Cutting Edge Jazz Festival, de voorstellingen
voor Hindoestaanse buurtbewoners en Franse expats, de
toneelstukken en dansvoorstellingen van (dans)scholen uit
de buurt. Zo konden de urban talenten van Green Dance
Studio’s hun jubileum met steun van DNR in het theater
presenteren. Activiteiten die een breed publiek trekken uit
het zand en het veen.
Dat geldt zeker voor onze community art voorstellingen:
Zand en Veen IV, een zinderende voorstelling vol eigen
verhalen van de spelers, en InSpiRituals: een serie bijeenkomsten en voorstellingen waarin gebedshuizen uit de
buurt rituelen, muziek en eten delen, begeleid door lokale
podiumkunstenaars.

Soep met Liefde, Senioren

Het is nooit te laat voor een première
Via gesprekken in de buurt leerden we Anita kennen. Zij is universeel gelovig en schrijft gedichten.
Toen ze hoorde dat er een concert zou komen van het Amsterdams Andalusisch Orkest en
de Amsterdam Klezmer Band was ze meteen dolenthousiast: de combinatie sprak tot haar
verbeelding. We vroegen of ze voor het concert een paar gedichtjes voor wilde dragen en dat deed
ze graag. Zo debuteerde Anita op 72-jarige leeftijd op het podium voor een overvolle zaal.
HUBS Immersive 2019

Zand & Veen IV

Global Dance Festival 2019
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Participatieprojecten

De volgende stap was samen programma’s maken: DNR
organiseerde co-creatie bijeenkomsten waar bewoners (van
jong tot oud), scholen, organisaties, kunstenaars, professionals en amateurs meedachten over programma’s en
activiteiten. Zo zijn er heel veel kleine en grote programma’s tot stand gekomen waarin bewoners het mee-maken,
meemaken en/of zelf op het podium stonden.
Een deel van de activiteiten werd een serie : ‘Soep met
Liefde, Maak het Mee!’. Een reeks activiteiten in festivalsfeer,
altijd met soep, voor en door diverse buurtbewoners, telkens rond een ander thema en andere bewoners(groepen).

Soep met Liefde, Senioren - 24.09.2019
Een programma voor en door senioren. Samen met buurtbewoners en buurtorganisaties kwam een programma tot
stand met een seniorenbuurtkoor, meezingen, Surinaams
Javaanse dans, Hindoestaanse karaoke, dansen met De
Dutch Don’t Dance Division, gedichten en overpeinzingen
en het Gouwe Ouwen op Volle Toeren Playback Orkest.
Met soep van jongerenproject D’roem.

Uitje in eigen wijk - 03.10.19
Een interactief muziekprogramma voor ouderen uit de
dagbesteding. Met beeldverhalen van vroeger, mede door
Myrthe Cools van ‘Tegelweetjes’ in de wijk, heerlijke ambachtelijk gemaakte pasteitjes, koffie, thee, gezelligheid,
ontmoetingen en zelfs een polonaise als uitsmijter. Dit programma kwam tot stand in samenwerking met Florence de
Regenvalk, Florence Jonker Frans, Mieke Klaver, DC
Copernicus, Irma Kort & Co en wijkverpleegkundige Mala.

In 2019 heeft DNR een tweejarige subsidie van het Fonds
voor Cultuurparticipatie (FCP) ontvangen binnen de regeling voor “MeeMaakPodium”. Door deze subsidie kunnen we
drie parttime medewerkers participatie en educatie inzetten
om de buurt in te gaan en contacten op te bouwen met bewoners die gewoonlijk niet met cultuur in aanraking komen.
Soms begon het met een rondleiding als een eerste kennismaking, vaak nodigden we buurtbewoners uit om eens een
voorstelling te bezoeken: een buurtmusical, community art,
wereldmuziek- of dans.

Soep met Liefde, Midden en Oost-Europa - 24.09.2019
Samen met een grote groep Poolse, Roemeense, Bulgaarse,
Hongaarse, Macedonische buurtbewoners, kunstenaars en
organisaties organiseerde DNR een dag met een jeugdvoorstelling, films, installaties, workshops, een concert en
heerlijk eten. Een dag die we wegens groot succes volgend
jaar weer willen organiseren.
Bootcamp, In ’t Diepe - september 2019
Aan het begin van hun derde studiejaar sprongen muziekstudenten van het masterprogramma New Audiences and
Innovative Practice van het Koninklijk Conservatorium
in ons ‘Diepe’. In een paar dagen tijd maakten zij met en
voor bewoners in Segbroek korte muzikale voorstellingen
op basis van ontmoetingen met de wijk, op inspirerende
locaties en vol kleurrijke verhalen. Zo werd er onder andere
een muzikale warming-up verzorgd bij de kinderbokslessen
van de Haagse Directe, was er een muzikale wijnproeverij
in samenwerking met Vino Vero en werd er speciaal voor de
wereldvrouwen van Mijn Buuf een muzikale reis gecomponeerd op basis van gesprekken met de vrouwen.
Dit experiment krijgt in 2020 een vervolg.
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Soep met Liefde, Verhalen uit de Wereld
van Den Haag - 03.11.2019
Een verhalenfestival waarvoor we op zoek zijn gegaan
naar bewoners die hun verhaal wilden delen. Voorafgaand
aan de dag werden zij getraind in het vertellen van hun
verhaal. Ontroerend, persoonlijk, oud, actueel of gek. Het
werd een dag waarop alles mocht en kon en iedereen vooral
goed naar elkaar luisterde: naar de verhalenvoorstelling
“De Soepsteen” van tv-kok Pierre Wind, naar verhalen van
jongeren - hoe het is om jong te zijn in een diverse samenleving - of tijdens een workshop verhalen vertellen.
De Overval
Samen met scholen, docenten en leerlingen hebben we de
belangrijkste elementen van een geslaagd kunstproject
gedestilleerd. In 2020 zal dit uitmonden in een project,
waarbij de school overvallen wordt door kunstenaars uit de
buurt die samen met de kinderen, docenten en ouders iets
onvergetelijks gaan (mee)maken.

“Trots ben ik op Theater De Nieuwe Regentes,
een plek in de wijk waar je je thuis voelt, zonder
pretenties, waar iedereen welkom is
en zich cultureel thuis kan voelen.“
Annette de Graaf, Stadsdeeldirecteur Segbroek
Boekids Literair Jeugdfestival
HUBS Immersive

Global Dance Festival

Jeugdvoorstellingen.

DNR heeft jeugdprogramma’s voor klein en groot: de wekelijkse Ukkieconcerten en Peuterdans, schoolvoorstellingen
met onze partner De Dutch Don’t Dance Division, voorleesdagen en voorstellingen in de Grote Zaal, iedere maand
voor een andere leeftijdsgroep. Daarnaast neemt DNR deel
aan jeugdtheaterfestival KrokusKabaal tijdens de voorjaarsvakantie, De Betovering in de herfstvakantie en Boekids in
mei/juni. De tweejarige subsidie van het FCP stelt DNR in
staat om cultuureducatie – een wezenlijke taak voor een
Cultuuranker – eindelijk weer verdiepend op te pakken. Dat
was door gebrek aan financiering sinds 2017 niet meer mogelijk. Naast de voorbereiding van de overval (zie hierboven)
heeft dat ook geleid tot een verdiepingsslag en uitbreiding
van de jeugdprogrammering.

Partners in de buurt en de stad

In het Valkenbos/Regentessekwartier wonen veel (podium)
kunstenaars en creatieve zzp’ers. Zij organiseren - vaak
onafhankelijk van elkaar - kleine en grote culturele activiteiten. Sinds 2018 stemmen we deze activiteiten af via
de website cultuurkwartier.nl en Segbroek Actueel: een
website om alle culturele initiatiefnemers met elkaar te
verbinden. DNR is een van de trekkers van dit platform.
Daarnaast onderhoudt DNR contacten met het Intercultu-

reel Platform Segbroek, het Interreligieus Beraad Segbroek,
De Buurtcamping, De Regenvalk, Vóór Welzijn, Eigenwijs
Weimar, Wij Weimar en de BIZ van de Weimarstraat.

De Cultuurankers in de regio
De acht Haagse Cultuurankers werken onderling veel samen, en treden als groep op als gesprekpartner richting
andere instellingen en de gemeente. Zeven keer per jaar is
er een directieoverleg waar we kennis en ervaringen uitwisselen, en overleggen over gezamenlijke ambities en
projecten. Sinds 2017 is DNR voorzitter van dit overleg.
In 2019 is in alle Cultuurankers voor de vierde keer het
jaarlijkse jeugdtheaterfestival KrokusKabaal in de voorjaarsvakantie gehouden. Een ander jaarlijks evenement is
de samenwerking op het UIT-Festival Den Haag, waarbij de
ankers op vrijdagavond hun openingsavond hebben. Twee
dagen later stonden de ankers samen op het UIT Festival
Den Haag met een goed gevuld Cultuurankerpodium. In
2019 zijn de Cultuurankers door het ministerie van OCW
aangewezen als proeftuin voor soortgelijke projecten en samenwerkingen in de regio. In deze Proeftuin Cultuurankers
delen we onze vraaggerichte werkwijze met acht andere
instellingen in Delft, Zoetermeer, Nootdorp en
Wassenaar, en gaan we samenwerkingen aan in projecten
om kennis te delen en ervaring uit te wisselen.
7

Met drie andere cultuurankers is DNR in 2019 tevens betrokken bij de oprichting van de Participatie Federatie, een
samenwerkingsverband van participatieve theaters en theaterwerkplaatsen in de vier grote steden.

Kunstenaars Collectief LAB63: Hopscotch
Een aantal van de (uitvoerend) kunstenaars in Segbroek is
aan DNR verbonden als gastprogrammeur of bespeler, maar
DNR werkt aan een bredere en duurzamere verbinding met
deze met deze inspirerende groep buurtbewoners. Een verbinding waarin de creatie, het experiment en uitwisseling
centraal staan. Het Collectief heeft in 2019 hard gewerkt
aan de presentatie van Hopscotch, een multidisciplinaire
voorstelling met Indiase dans, ritme, opera, klassiek, barok,
jazz en beeldende kunst.

Nieuwe partner: De Dutch Don’t Dance Division

Sinds 2019 zijn we ‘partners in dans’ van DeDDDD, als onderdeel van onze participatiedoelstelling. Samen bieden we
dansvoorstellingen aan in en voor basisscholen in de buurt.
Afgelopen jaar was dat de voorstelling #PEST over pesten op
school, een actueel en maatschappelijk relevant onderwerp.
Dat leverde volle zalen op met kinderen uit vele culturen.
Kinderen die zwaar onder de indruk waren van de kunst van
(modern) ballet en de heftigheid van de voorstelling. Ook

het nagesprek waardoor ze de wereld in een nieuw perspectief zagen, maakte grote indruk.

Publieksbereik

In 2019 ontving DNR 37.418 bezoekers, 3.000 meer dan in
2018. Ook is het aantal activiteiten gestegen: van 411 naar
449. Met de subsidie van het FCP konden we in 2019 weer
starten met educatie, waardoor we 3000 leerlingen méér
hebben bereikt dan voorgaande jaren, bij 30 extra activiteiten. Ook was er nu ruimte voor een aantal (vooral kleinere)
participatieactiviteiten.
Zowel het totaal aantal bezoekers, als het aantal bezoekers per voorstelling bij eigen producties (de zaalbezetting)
namen toe ten opzichte van 2018. De publieksinkomsten
zijn echter niet evenredig gestegen: door de participatieprojecten waren er meer activiteiten met lagere of geen
entreekosten.
In 2019 hebben we met onze marketing en publiciteit opnieuw ingezet op de zichtbaarheid in en de verbinding met
de wijk. Door de komst van twee participatiemedewerkers,
die actief de wijk in zijn gegaan, konden we marketing nu
ook heel persoonlijk en doelgroepgericht inzetten. Deze
marketing op maat, heeft zo in 2019 een vliegende start gekregen. Dat gaan we de komende jaren verder uitbouwen.

Global Dance Festival 2019

InSpiRituals
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De Dutch Don’t Dance Division

14.726

15.346

17.356

Grafiek 1. Publieksbereik DNR 2019
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Marketing in het stadsdeel verliep voornamelijk via de huisaan-huiskrant Konkreet Nieuws en met flyers en posters. Bij
festivals als HUBS Immersive en Sounds of Silence, die publiek uit heel Den Haag en daarbuiten trekken, hebben we
juist ingezet op stadsbrede marketing en pers, onder andere
in Den Haag Centraal en het AD Den Haag.
Onze online aanwezigheid via sociale media, website en
nieuwsbrieven, is een belangrijk middel om publiek te
bereiken en bij DNR te betrekken. In 2019 is gestart met
de professionalisering van onze online promotie via Facebook en Instagram, onder andere door een sterke focus op
storytelling; dit heeft geleid tot meer betrokkenheid en een
grote stijging in het aantal bezoeken op de website.
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DNR werkt ook op het gebied van marketing samen met
de andere Cultuurankers. Bij KrokusKabaal en het Haagse UIT-Festival kijken we naar de mogelijkheden om de
gezamenlijke Cultuurankers (nog) beter zichtbaar te maken
zowel richting de lokale pers als online via de gezamenlijke
website cultuurdichtbij.nl.
Sinds 2018 is DNR aangesloten bij We Are Public, een
platform dat in een aantal steden voor abonnees cultuuraanbod selecteert. In 2019 zijn 22 voorstellingen van DNR
in het aanbod van We Are Public opgenomen. Dat heeft 522
bezoekers opgeleverd, een stijging van 140 bezoekers ten
opzichte van 2018.

“De Nieuwe Regentes is het meest multiculturele theater dat we kennen
en heeft bovendien een zeer kwalitatief hoge programmering.”
Arturo Ramón, flamencogitarist en programmeur El Pub Flamenco
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2 DE MENSEN
De personeelsorganisatie van DNR bestaat uit een klein betaald kernteam, ondersteund door een groep van ongeveer
negentig enthousiaste vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn
sinds de start van het theater een onmisbaar onderdeel van
de organisatie. Zij werken in alle onderdelen van het theaterbedrijf: bij productie, horeca, kassa, publiciteit en in de
staf. Zonder deze vrijwilligers zou het theater niet kunnen
bestaan. Samen doen zij het werk van acht voltijdse medewerkers, en brengen een bijzondere energie en inbreng
in het theater. De vrijwilligers werken in teams, en worden
aangestuurd door betaalde teamleiders en medewerkers.

Team DNR

DNR is een platte organisatie. De artistiek en zakelijk leider
sturen samen zes teamleiders aan (kassa, publiciteit, horeca,
productie, techniek, vrijwilligers) en enkele stafmedewerkers
(verhuur, personeelszaken, financiën). De teamleiders geven
op hun beurt leiding aan een groep stagiairs, vrijwilligers en
- in enkele gevallen - zzp’ers. Mede door de platte organisatiestructuur is DNR een gewilde plek om werkervaring op te
doen, in betaalde en in vrijwillige functies.
Eind 2019 bestond het kernteam van De Nieuwe Regetes uit
twaalf parttime medewerkers (6,6 fte). Naast het kernteam
maakt DNR gebruik van een pool van zzp’ers voor techniek,
bedrijfsleiding en de productie van grote evenementen.
Ook heeft DNR drie medewerkers (2,6 fte) in dienst met een
zogenaamde STIP-baan. Dit zijn door de gemeente gesubsidieerde banen, die langdurig werklozen in staat stellen om
voor maximaal drie jaar te werken en ervaring op te doen.
DNR streeft voortdurend naar een goede balans tussen het
werk dat vrijwilligers en betaalde krachten doen. Met de
groeiende professionaliteit van onze organisatie is echter
gebleken dat bepaalde competenties en expertise (technische, financiële en veiligheidsfuncties) niet meer te realiseren zijn binnen een vrijwillige verantwoordelijkheid en
moeten worden ingevuld door betaalde krachten. Het gaat
om functies van verhuur (de belangrijkste inkomstenbron
van het theater), personeelszaken (belangrijk in het streven naar meer aandacht voor goed werkgeverschap) en
bedrijfsleiding (belast met de veiligheid en de eindverantwoordelijkheid voor het publiek tijdens evenementen). Deze
functies konden we in 2019 betalen met behulp van incidentele subsidies en eigen inkomsten.
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De vrijwilligers

Eind 2019 werkten er 84 vrijwilligers bij DNR, afkomstig uit
alle delen van de buurt en de samenleving. Het werk van de
vrijwilligerscoördinator is onmisbaar voor het goed
functioneren van DNR. De vrijwilligerscoördinator zorgt
voor de werving, intake, begeleiding en opleiding van de
vrijwilligers. Dat is een omvangrijke taak omdat de vrijwilligersgroep een hoge doorstroom kent. In 2019 zijn er 41
vrijwilligers uitgestroomd, en 51 ingestroomd.
Sinds de start in 2013 heeft DNR zich ontwikkeld van een
vrijwilligersorganisatie tot een professionele organisatie
die met vrijwilligers werkt. Dit heeft de samenstelling van
de groep vrijwilligers veranderd. In de beginperiode van
DNR waren vooral hoogopgeleide buurtbewoners actief als
vrijwilliger. Later werd de samenstelling steeds diverser: van
jong tot oud, van mensen met een volledige baan tot uitkeringsgerechtigden, van gepensioneerden tot mensen met
psychische of andere problemen. In 2019 werkten gemiddeld 29 mannen en 55 vrouwen als vrijwilliger bij DNR. Een
aantal vrijwilligers van het eerste uur is nog steeds actief.
Kwetsbare vrijwilligers proberen we beter te ondersteunen
door meer gericht te vragen welke hulp zij nodig hebben
om goed te kunnen werken. Sinds 2019 heeft DNR een (vrijwillige) coach die in de geestelijke gezondheidszorg werkt.
Zij ondersteunt waar nodig de vrijwilligerscoördinator in
lastige situaties, waardoor we tijdig kunnen bespreken wat
de juiste actie is als er problemen zijn. Sinds september 2019
heeft DNR ook een vertrouwenspersoon voor conflicten op
de werkvloer die de persoon in kwestie liever met een derde
bespreekt. Ook deze professional, actief als vertrouwenspersoon bij een overheidsorganisatie, vervult deze functie
als vrijwilliger. De vertrouwenspersoon heeft in 2019 nog
geen vraag voor ondersteuning ontvangen van vrijwilligers
of teamleden.
Door de professionalisering van de vrijwilligersorganisatie
lukt het steeds beter om werving, instroom en uitstroom
goed te begeleiden. Deze doorstroom van vrijwilligers zien
we als een belangrijke kracht van de organisatie. Telkens
weer weten nieuwe mensen de weg naar DNR te vinden,
worden onderdeel van onze community en leveren een
persoonlijke bijdrage aan ons theater. Werken bij DNR biedt
hen naast een zinvolle tijdsbesteding en nieuwe sociale

contacten ook werkervaring, en kansen op de arbeidsmarkt.
In de afgelopen vier jaar zijn per jaar gemiddeld zeven
personen doorgestroomd naar een betaalde baan, in 2019
waren dit acht personen. Gemiddeld zijn vrijwilligers 21
maanden actief bij DNR.
Onze ervaring en manier van werken met vrijwilligers wordt
ook door collega-instellingen gezien. Regelmatig wordt
DNR om advies gevraagd over vrijwilligersvraagstukken.
In 2019 is de zakelijk leider van DNR, als vertegenwoordiger van de sector cultuur, jurylid geweest bij de verkiezing
van de Haagse Held en Haagse Hulde, de Haagse vrijwilligersprijzen van Den Haag Doet.

De Badgasten

Sinds 2017 bestaat de vriendenclub van De Nieuwe Regentes: de Badgasten. Voor € 30 per jaar kun je Badgast
worden. De donaties zijn voor investeringen in kleine en
grotere extra’s die de kwaliteit van het theater voor de
bezoekers verhogen. Het gaat om investeringen waar DNR
geen regulier budget voor heeft. Badgasten ontvangen vier
tot zes keer per jaar een aparte nieuwsbrief met nieuws over

het theater, uitnodigingen voor extra’s en tips voor bijzondere voorstellingen.
In 2019 zijn er elf nieuwe Badgasten bijgekomen. Twee Badgasten hebben hun ondersteuning opgezegd vanwege een
verhuizing, daarnaast hebben achttien mensen die voor een
of twee jaar een Badgastenlidmaatschap cadeau kregen,
hun lidmaatschap niet voortgezet. Eind 2019 zijn er 148
Badgasten. Rond het vieren van ons 100-jarig bestaan in
2020, zetten we stevig in op het werven van nieuwe Badgasten.
In 2017 en 2018 hebben we geen beroep gedaan op de inkomsten uit het vriendenprogramma. Eind 2018 stond de
teller op € 4.933. In 2019 is daar € 3.960 bijgekomen.
In 2019 heeft DNR met deze Badgasteninkomsten, donaties
van bezoekers en een bijdrage van het stadsdeel Segbroek
een grote wens kunnen vervullen: de aanschaf van een
nieuwe (tweedehands) vleugel voor de grote zaal. Tijdens de
seizoenopening in september is de vleugel, een indrukwekkende Yamaha C7, ingewijd door pianist Roeland Drost.
Eind 2019 is er nog een bedrag van € 520 beschikbaar aan
Badgastenbijdragen. Dit bedrag wordt meegenomen
naar 2020.

Roeland Drost op de vleugel

“Het theater dat iedereen welkom heet en waar de mens en de artiest echt samenkomen.”
Yassine Boussaid, directeur Meervaart en UD Festival
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3 HET GEBOUW
Theater in een zwembad

teren. Culturele verhuur krijgt voorrang boven zakelijke
verhuur als het de programmering aanvult of als het nieuwe
doelgroepen binnenhaalt. Een voorbeeld zijn de vele verhuringen aan basis-, middelbare en dansscholen die grote
groepen jongeren de kans geven op een groot podium hun
eerste theaterervaring op te doen. Maar ook een festival
als Boekids bracht in 2019 nieuwe groepen kinderen en
hun ouders in het theater. Het Residentie Orkest, Koninklijk Conservatorium, De Dutch Don’t Dance Division en
Meyer-Chaffaud zijn naast Boekids voorbeelden waarbij
DNR zowel als verhuurder als partner optreedt, en die we
binnen ons artistieke profiel van grote toegevoegde waarde
vinden voor het theater.
DNR heeft in de afgelopen jaren gebouwd aan het verstevigen van haar relaties en dat betaalt zich steeds meer terug.
Niet alleen komen partijen jaarlijks, maandelijks of zelfs
wekelijks terug, ook partijen die in voorgaande jaren in DNR
zijn geweest weten De Nieuwe Regentes weer te vinden.
De kleine zalen worden vooral bezet door een aantal vaste
huurders zoals kinderstrijkorkest Swing, flamencodansers,
zanggroepen, comedy try-out podium De Haagse Spot en
de 50+ dansers van Good Old Times. Deze vaste gebruikers
zorgen voor bruis in het pand. In 2019 zijn er enkele nieuwe vaste huurders uit de buurt bijgekomen, waaronder het
Filomena Women’s Choir en The Incidental Choir.
In 2019 waren de zalen van DNR in totaal 267 keer verhuurd
voor culturele activiteiten en repetities, bijna hetzelfde
aantal als in 2018. Daarvan ging het 92 keer om een voorstelling of activiteit met publiek.

Zaalverhuur

Zakelijke verhuur
Na vijf jaar wisselende ervaringen met externe partners,
heeft DNR eind 2018 de zakelijke verhuur in eigen hand
genomen door hier een zzp medewerker voor aan te trekken. De verwachting is dat de omzet uit zakelijke verhuur
hierdoor zou toenemen, en dat efficiëntiewinst kon worden
geboekt door kortere lijnen. Door onverwachte uitval van
het teamlid culturele verhuur heeft de nieuwe medewerker
eerst zeven maanden de culturele verhuur (de belangrijkste
inkomstenbron voor DNR) moeten overnemen. Zakelijke
evenementen kregen hierdoor weer minder prioriteit dan
gepland. In oktober is daarom een extra verhuurmedewerker aangetrokken (zzp) om de zakelijke markt te bedienen.
Door deze extra inzet is het aantal verhuringen en de omzet
eind 2019 licht hoger geëindigd dan in 2018.

Theater De Nieuwe Regentes is gevestigd in een uniek en
sfeervol pand: een voormalig zwembad en badhuis uit 1920.
Ook ten tijde van de opening, bijna honderd jaar geleden,
was het pand al bijzonder: het was op dat moment 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.
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 vier zalen, een dansstudio, twee foyers en een Theatercafé. Geen pluche en kroonluchters, maar een wat rauwe,
industriële omgeving. Bezoekers en artiesten omschrijven
de sfeer als ‘off Broadway’.
DNR probeert het gebouw optimaal te gebruiken. Er wordt
in alle zalen geprogrammeerd, er zijn exposities van beeldend kunstenaars in het Theatercafé en de grote foyer, de
kleine zalen worden wekelijks gebruikt voor muzieklessen, koor- en 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.
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 bijna de helft van haar eigen inkomsten aan
de verhuur van het gebouw.

Culturele verhuur
DNR krijgt veel aanvragen voor culturele verhuur: zaalverhuur aan culturele instellingen, professioneel of amateur,
die in DNR een voorstelling willen houden of willen repe-
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Onderhoud en veiligheid

De gemeente Den Haag is als eigenaar verantwoordelijk
voor constructieve verbouwingen en aanpassingen. In de
voorgaande jaren heeft de gemeente veel geïnvesteerd in de
veiligheid en toekomstbestendigheid van het gebouw en de
theaterzaal. De verbetering van de brandveiligheid, gestart in 2018, is in 2019 verder uitgevoerd en afgemaakt. De
doorgangen zijn bijvoorbeeld brandwerend afgedicht en de
vluchtwegen aan de achterkant van de grote zaal zijn aangepast. Tijdens de zomersluiting in 2019 is de hal tussen het
Theatercafé en Het Diepe verbouwd tot brandsluis, waarmee
is voldaan aan de eisen die de brandweer stelt aan veilige
vluchtwegen. De laatste aanpassingen voor de brandveiligheid worden naar verwachting in 2020 afgerond.
DNR heeft de ambitie om het gebouw zoveel mogelijk in
haar oude glorie te herstellen. Een klussenteam van tien
vrijwilligers heeft, onder leiding van de huismeester, in 2019
vele honderden uren onderhoud gepleegd. Met respect
voor de originele details in het gebouw, en met een beperkt
budget, zijn waar mogelijk onderhoud- en restauratiewerkzaamheden uitgevoerd en energiebesparende maatregelen
genomen, zoals kleine en grotere reparaties, het schilderwerk in zalen, gangen en trappenhuizen, reparaties aan
originele tegels en andere details.

Eind 2018 heeft de directie met de gemeente een schouw
gehouden. Op basis daarvan hebben we een Honderdpuntenplan voor kleine en grote verbeteringen, aanpassingen en noodzakelijke vervangingen afgesproken. In 2019
hebben we een flink deel van het Honderdpuntenplan uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn zichtbaar en voelbaar
voor bezoekers. In 2020 werken we systematisch verder aan
het verbeteren van het gebouw.

Tribune en vloer grote zaal

In 2019 is de urgentie om de twintig jaar oude tribune van
DNR te vervangen verder toegenomen. De motoriek en de
wielen van de (uitschuifbare) tribune zijn versleten, waardoor het steeds moeilijker is om deze dagelijks recht in- en
uit te schuiven; dat is noodzakelijk voor het stellen van het
theaterlicht. Daarnaast is er een reëel risico dat de wielen
van de tribune op enig moment vastlopen in het hout van
de vloer door de te grote puntbelasting van de tribune. In
2019 is het gelukt om - met toezeggingen van de gemeente, diverse fondsen en de BuurtOntwikkelingsMaatschappij
ReVa (BOM ReVa) - het benodigde bedrag voor deze aanschaf, ca. € 300.000, bij elkaar te krijgen. Eind 2019 hebben
we de aanbesteding van de tribune in gang gezet; de
nieuwe tribune wordt naar verwachting in 2020 geïn-

“De Nieuwe Regentes is op alle gebieden een muzikaal warm bad!!!”
Thijs Borsten, pianist/componist/theatermaker/producer

Seizoensopening september 2019
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stalleerd. Op verzoek van DNR is in 2019 ook gekeken naar
de belastbaarheid van de vloer van de grote zaal. Voordat
de nieuwe tribune wordt geplaatst zal de vloer waar nodig
verstevigd worden zodat deze voldoet aan de huidige normen en het gewicht van de nieuwe tribune kan dragen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een aandachtspunt voor de organisatie, en
is een belangrijk onderdeel van het onderhoudsplan dat we
fasegewijs en met klein budget uitvoeren. Zo zijn we in 2019
verder gegaan met het vervangen van oude Tl-armaturen
in de gangen en technische ruimte door LED-verlichting,
het isoleren van CV-buizen en tochtige uithoeken en het
monteren van thermostaatkranen op CV-radiatoren. Traditioneel theaterlicht in de zalen wordt tussen 2019 en 2021
fasegewijs vervangen door LED-verlichting. DNR heeft in
2019 de landelijke RVO-monitor en het stappenplan voor
energiebesparende maatregelen ingevuld; dit wordt jaarlijks geëvalueerd.
Via online rapportagesystemen analyseren we ons energieverbruik om besparingen te realiseren. Ook hebben we in
2019 een slimme gasmeter aangevraagd; deze wordt naar
verwachting in 2020 geplaatst. We verwachten onze grootste energiebezuiniging te halen uit het vervangen van de
wispelturige en onzuinige twintig jaar oude luchtbehandelingsinstallatie. Deze zou moeten worden vervangen in
2021; we zijn hierover in gesprek met de gemeente.
In 2018 en 2019 heeft de gemeente de mogelijkheden voor
verduurzaming van het pand laten onderzoeken. Daaruit
blijkt dat er veel winst te behalen is door het plaatsen van
een geïsoleerde pui, aanpassingen aan de dakkoepels van
de studio en het – waar mogelijk - plaatsen van dubbel
glas. Deze investeringen van de gemeente moeten worden
gedekt door een hogere huurprijs. Hierover wordt in 2020
een besluit genomen.

Originele bronzen placque ter nagedachtenis aan het
25-jarige bestaan van de toenmalige zweminrichtig
“De Regentes”, geschonken aan DNR door Zwembad
de Waterthor.
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COLOFON
Staf en medewerkers

Laudie Vrancken, Berber Kroon, Mitchel Aldus, Eveline ter
Borg, Maaike Bijlsma, Anne Cenin, Sytske Geertsma, Willem
Helversteijn, Joanne Mellink, Niké Mulder, George van
Welzen, Gerard Westerhof, Petra Polderman, Arie Visser,
Marleen van der Veen, Sannah Lasqad, Nico Barendrecht,
Wilma Marijnissen, Endro Kartoredjo, Evelien Storm, Jimmy
Visser, Nancy Verkooijen, Wietske Hertogh, Gaby Brinkman,
Mark Buijs.

Freelancers techniek

Alex, Bas, Daan, Eric Coen, Frank, Gijs, Gilius, Ingeborg,
Jenneke, Joris, Justin, Kiki, Lien, maite, Maxime, Menno,
Nevena, Robert, Roy-Victor, Savas, Selwyn, Tom, Tommy,
Xavier, Yves.

Vrijwilligers

Horeca: Ana Maria, Anja, Anna, Ben, Carool, Desi, Ed,
Dennis, Els, Eveline, Frits, Hans, Heleen, Helly, Hugh, Ingrid,
Irene, Jacq, Johan, Josca, Julie, Katrien, Laura, Lidy, Maria,
Marianne, Matthijs, Nurettin, Paul, Petra, Renée, Tessa,
Thomas.
Bedrijfsleiders: Alfred, Carla
Kassa: Annemiek, Juleke, Lia, Malou, Paul, Peter, Roos,
Sarah, Suzanne, Sylvia, Trudy, Will.
Publiciteit: Elise, Ireen, Kim.
Productie: Anja, Anne-Brigit, Arnoud, Bastien, Britt,
Carolien, Catelijn, Corrie, Floortje, Inge, Johannes, Maaike,
Maikel, Stien, Suzanne.
Klusteam: Akkie, Eugéne, Joop, Nawien, Marcel, Koos, Peter.
Expo-team: Alice, Sabina, Odette.
Overig: Andy, Annemiek, Bert, Daan, Lia, Quirina, Riëtte,
Sylvia, Yvonne.
Bestuur: Karin Klaassen, Ingeborg Wegter, Saskia
Cornelissen, Vasant Bhoendie, Patrick Haagedoorn.
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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, Meyer-Chaffaud, Projazz,
Matangi Quartet, Lucky Live TV, Circaso, Roelof Meijer,
Richard Heeres Gitaarbouw, Koninklijke Conservatorium,
Flamenco Biënnale, Holland Dance Festival, De Dutch
Don’t Dance Division, ResidentieOrkest, Boekids, Festival
De Betovering, Het Circus, Winterlicht, BIZ Weimarstraat,
Eigenwijs Weimar, Konkreet Nieuws, Emma’s Hof,
Cultuurschakel, De Schaapjesfabriek, Interreligieus Beraad
Segbroek, Intercultureel Platform Segbroek, Florence
De Regenvalk, Florence Jonker Frans, Mieke Klaver,
Dienstencentrum Copernicus.

Makers

Sitra Bonoo, Percy Muntslag, Marcel Verreck, Hans van den
Boom, Erna van den Berg, Karine Guizzo, Scott, Roeland
Drost, Jerome Meyer, Isabelle Chaffaud, Matthea de Muynck,
Pauline Roux, Alice Bakker, James Hewitt, Nina Sondagh.

Sponsoren

AH Weimarstraat, Vino Vero, Love and Peas, VuVu.

Subsidiënten

Gemeente Den Haag, Stadsdeel Segbroek, Fonds 1818, Prins
Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland, Gravin van Bylandt
Stichting, Fonds voor Cultuurparticipatie, Cultuurschakel.

Vormgeving

Tessa Veldhorst (De Schaapjesfabriek)

Fotografie

Alex Schröder, Tessa Veldhorst.

17

Theater
voor en
door de

Buurt

