
   
        VOORWOORD 
 

 
Dromen 
 
2016 was een jaar van plannen en dromen. We deden een gooi naar een vierjarige subsidieregeling 

van het AFK en keken daarvoor uitgebreid terug op de periode 2013-2016 en vooruit naar 2017-

2021. Een leerzaam en inspirerend traject, wat eens te meer inzichtelijk maakte hoeveel we in de 

voorbije jaren voor elkaar kregen. Dat we uiteindelijk achter het net visten en vier jaar van groei niet 

beloond werd met een structurele en ruimere exploitatiesubsidie was een grote teleurstelling.  

 
Succes  
 

In Oostblok werd in 2016 gereflecteerd op Rusland in Polonium, geassocieerd op de tweede helft van 

de twintigste eeuw in Amerika in The God Squad, op kunst en haar betekenis in Kunst van Yasmine 

Reza en in Bep, dochter van Rietveld van Audry Bolder. Op het individu dat zijn plek zoekt werd 

geassocieerd in Turing van Lowies van Oers en in Ben en Badr op vakantie van Ilrish Kensenhuis, op 

dood en leven in Broertje Dood van Groenteman en vrouw.  

 

En ook onze jeugdvoorstellingen schuwden dit jaar de zware thema’s niet. Toch waren zware of 

grote thema’s zelden aanleiding tot zwaarmoedigheid. Het tilde juist op. Zoals schrijver Jeannette 

Winterson eens zei: Art doesn’t change your soul, but makes you glad you have one.    

 

 
Beeld van de  jeugdvoorstelling Hip Hop Hoera van Don’t Hit Mama 

 

2016 was ook het jaar waarin we opnieuw meer bezoekers ontvingen dan het voorgaande jaar, meer 

kinderen de theaterlessen volgden, we nieuwe samenwerkingen aangingen met instellingen in Oost 

als Museum tot Zover, Amsterdamse groepen als Dood Paard en niet-Amsterdamse organisaties als 

de toneelacademie Maastricht. 
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                      VOORWOORD 
 
Volle vaart vooruit 
 
2017 zal in het teken staan van plannen maken, schrijven en herschrijven, coalities smeden en lobby 

voeren voor een betere podiumkunst-voorziening in Amsterdam Oost. Een spannend jaar waarin 

duidelijk zal worden hoe de toekomst van Oostblok eruit zal zien: of we de handen op elkaar krijgen 

voor de verhuizing naar een ruimte met een grotere zaal en daarmee onze groei door kunnen zetten. 

 

En laten we niet vergeten dat we in 2017 ook ‘gewoon’ weer een prachtig en bomvol programma 

presenteren waarbij we onszelf ten doel stellen ervoor te zorgen dat meer dan voorheen de 

demografische samenstelling van Oost wordt gerepresenteerd in de zaal en op het podium.  

 
Namens directie en bestuur, 
 
 
 
Marten Oosthoek (voorzitter bestuur) 
 
 
 
 
Anne Brink (penningmeester bestuur) 
 
 
 
 
Marijke Schermer (artistiek directeur) 
 
 
 
 
Anne Houwing (zakelijk directeur) 
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     PROGRAMMA 

 
Niet alles is voor iedereen, maar voor iedereen is er iets 
 

Oostblok zoekt verhalen met urgentie, verhalen van nu. Het programma karakteriseert zich verder in 

een grote variatie. Zowel zeer ervaren makers als beginners spelen in Oostblok. De vorm is soms 

toegankelijk en soms abstract, de bronnen zijn soms literatuur of het wereldnieuws, soms de 

autobiografie van een maker en vaak een combinatie van de drie. Voor zowel doorgewinterde 

theaterbeesten als beginnende kijkers en kijkertjes biedt Oostblok programma’s, voor zowel peuters, 

studenten als ouderen is Oostblok een place to be. Een paar voorstellingen die exemplarisch zijn voor 

Oostbloks programmering in 2016: 

 

De voorstelling Broertje Dood van Groenteman & Vrouw werd drie weken lang geprogrammeerd in 

Museum tot Zover, in samenwerking met begraafplaats de Nieuwe Ooster. Het is een goed 

voorbeeld hoe cultuur-collega's uit diverse disciplines en maatschappelijke instellingen samen 

kunnen werken in het bereiken van (nieuw) publiek. Ook is het een fijn voorbeeld van hoe verhalen 

voor het oprapen liggen in ons stadsdeel: Jan Groenteman verloor als kind zijn broer aan leukemie. 

Elk jaar bezoekt de familie het graf op de Oosterbegraafplaats zoals honderden andere 

Amsterdammers daar hun doden bezoeken. Het stuk van Groenteman en vrouw en de vele liedjes 

die daar deel van uitmaakten reconstrueerden dit persoonlijke verhaal en tilden het daarbovenuit tot 

een verhaal voor iedereen over rouw en verlies, liefde en leven.  

   

Bezoekers arriveren op de Oosterbegraafplaats voor de voorstelling Broertje Dood. 

 

Audrey Bolder deed anderhalf jaar research naar leven en werk van Bep Rietveld, de dochter van 

Gerrit. Ze speelde in haar voorstelling die aan de vooravond van het Stijl-jaar in Oostblok stond 

(december) het hele leven van klein meisje tot oude vrouw. Een verhaal over kunst, offers, 

ouderschap, en hoe een talent en de omstandigheden op elkaar inwerken. Een voorstelling waarbij 

het context-programma een voorbeeld is van verdieping en verbreding. In de foyer werd een kleine 

tentoonstelling met werk van Beb Rietveld gepresenteerd, in de zaal vond na afloop van de 

voorstelling een tafelgesprek plaats met vrouwen uit diverse kunstdisciplines (beeldende kunst, 

literatuur, muziek, theater) over de vraag hoe de individualiteit van het kunstenaarsschap met de  
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     PROGRAMMA 

 

verantwoordelijkheden van het ouderschap botst (of niet) en gaf de dag erna een kunsthistoricus 

een female gaze op de kunststroming De Stijl..  

 

Voor het eerst sinds jaren was Oostblok open in de kerstvakantie. Acht keer werd een 

Wintersprookje van Marije Gubbels (regie) getoond aan een bomvol huis. Met deze musical van dit 

relatief onbekende stuk van Shakespeare wisten we veel nieuwe kinderen en families uit Oost te 

bereiken. De voorstelling was toegankelijk, schrok niemand af, was voor iedereen te begrijpen maar 

was toch ook voor ervaren theaterpubliek om van te smullen. Shakespeare zoals het bedoeld was. 

 
Springplank voor nieuw talent 
 

Oostblok probeert niet alleen een makkelijke en toegankelijke plek te zijn voor het publiek maar ook 

voor makers. Goede plannen kunnen vaak binnen drie maanden terecht, beginnende makers krijgen 

in Oostblok met regelmaat het voordeel van de twijfel en een kunstvak-diploma is geen voorwaarde 

om op het podium te staan. Dus toen Lowie van Oers over zijn zelfgeschreven Turing kwam vertellen, 

toen Linda Lugtenborg de Meiden kwam promoten, en Soufiane Moussouli five questions you always 

wanted to ask a terrorist wilde komen spelen, zwaaide Oostblok de deur uitnodigend open. Turing en 

de Meiden werden beiden na bij Oostblok te zijn gezien, doorgerpogrammeerd in Bellevue’s lunch-

theaterprogramma.  

 

 
Meer underground gaat het niet worden, de Meiden ‘douchen’ na afloop van Chop Chop Bang Bang in de gootsteen. 
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MARKETING 

 
De groei zet door 

 
Oostblok barst uit zijn voegen. Voor het vierde jaar op rij stegen de bezoekersaantallen. Een groei die 

zijn verzadigingspunt nog lang niet heeft bereikt, terwijl er steeds vaker tegen de beperkte capaciteit 

van de zaal werd aangelopen. Wat ook niet raar is als je je bedenkt dat Oostblok met een zaal van 80 

stoelen een (groeiend) stadsdeel van nu al bijna 140.000 inwoners bedient. 

Het capaciteitsprobleem kon in 2016 worden ondervangen door extra voorstellingen bij te boeken of 

uit te wijken naar andere plekken in Oost. Feit is wel dat verhuizen naar een locatie met een grotere 

zaal op termijn onvermijdelijk is. 

 

 
Twee dagen op rij was de zaal tot de nok toe gevuld tijdens Helmert Woudenbergs Landverrader. 

 

Podium van oost 

 

Onze belangrijkste (marketing)doelstelling is om onze ondertitel Podium van Oost de komende jaren 

nog meer te gelde te maken, onze zichtbaarheid verder te vergroten en ons te vervlechten in het 

DNA van Oost. Een doelstelling waar we in 2016 hard aan werkten: er was samenwerking met tal van 

culturele en niet-culturele organisaties uit Oost, er werd neergestreken op diverse locaties in oost ( 

we programmeerden op De Oosterbegraafplaats, in het Flevopark, Museum Perron Oost). 

Het doel om zoveel mogelijk mensen in oost te bereiken vertaalde zich onder meer in het op grote 

schaal uitzetten van de gebruikelijke marketingmiddelen en kanalen zoals een driemaandelijkse 

jeugd-programmaflyer (10.000 exemplaren per editie), een tweemaandelijkse reguliere-

programmaflyer (5.000 exemplaren per editie), twee A0-postercampagnes (75 hangplekken per 

keer), nieuwsbrief (2453 abonnees), Facebook (2.099 volgers), Twitter (384 volgers) en Instagram 

(118 volgers).  
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MARKETING 

 

Toegankelijkheid 

 

Oostblok is een plek waar iedereen zich thuis moet voelen: van doorgewinterde theaterbezoeker tot 

newbie, van vers afgestudeerde maker tot arrivé. De wens om voor ons publiek toegankelijk te zijn - 

eerder huiskamer dan een instituut - loopt als rode draad door onze organisatie. Onze tone of voice is 

persoonlijk, informatie die we aanbieden is gelaagd en tickets zijn zo geprijsd dat ze maar  voor 

weinigen een drempel zullen opwerpen. En wat geldt voor publiek geldt ook voor de manier waarop 

we ons tot onze bespelers verhouden: we zijn benaderbaar en betrokken, vinden altijd wel een 

‘gaatje’ in onze agenda voor een goed idee en ondersteunen makers waar mogelijk door onze 

faciliteiten ruimhartig beschikbaar te stellen. 

 

 
De  hilarische peutervoorstelling Aaipet, te zien in Oostblok tijdens TF Jong.  
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ORGANISATIE 

 

Alle neuzen dezelfde kant op 

 

De afgelopen jaren hebben we het als team lang niet altijd gemakkelijk gehad. De in 2013 door de 

nieuwe directie ingezette koers werd niet door alle medewerkers als positief ervaren, er vielen 

ontslagen en er werd besloten om ons programma volledig te concentreren op onze locatie aan het 

Sajetplein en de locatie van het voormalig Muiderpoorttheater permanent te verhuren. Terugkijkend 

op 2016 kan gesteld worden dat de verhuizing naar één locatie als een markeringsmoment 

beschouwd kan worden: sinds de verhuizing kan met recht gezegd worden dat alle neuzen dezelfde 

kant op staan en er een hecht en bevlogen team bouwt aan de verdere groei en ontwikkeling van 

Oostblok. 

 
Vers bloed 
 
Om ook in de toekomst onze ambities te kunnen blijven verwezenlijken, om om te kunnen gaan met 

de groei in publiek en programma, zullen we de komende jaren moeten investeren in onze mensen 

en zal er budget moeten komen om meer en nieuwe mensen aan te trekken. Door in 2016 voor 

zowel de marketing en programmering van jeugd en volwassen-programma twee vrouwen aan te 

nemen met een multiculturele achtergrond, verbreden we netwerk en publiek en geven we met ons 

personeelsbestand de voorzet voor grotere diversiteit in de theaterzaal.  

 

 
De kerstprogrammering was een groot succes, maar liefst acht keer zat de zaal bomvol  
voor de  muziektheatervoorstelling Een Wintersprookje.  
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Bestuur 
 
Het bestuur kwam in 2016 acht keer bijeen en bestond op 31-12-2016 uit de volgende personen: 
     

Naam: Marten Oosthoek 

Functie: voorzitter 

Woonplaats: Amsterdam 

Geboortejaar: 28-04-1951 

Beroep: gepensioneerd zakelijk leider  

Eerste benoemingstermijn: 01-01-2016 

Lopende benoemingstermijn: eerste 

      

Naam: Anne Brink 

Functie: Penningmeester 

Woonplaats: Amsterdam 

Geboortejaar: 01-02-1985 

Beroep: accountant 

Eerste benoemingstermijn: 25-05-2016 

Lopende benoemingstermijn: eerste  

      

Naam: Rob Caubo 

Functie: secretaris  

Woonplaats: Amsterdam 

Geboortejaar: 08-03-1956 

Beroep: arbeidsrechtadvocaat  

Eerste benoemingstermijn: 01-01-2016 

Lopende benoemingstermijn: eerste 

      

Naam: Jorn Matena 

Functie: algemeen lid 

Woonplaats: Amsterdam 

Geboortejaar: 14-05-1984  

Beroep: adviseur &MAES  

Eerste benoemingstermijn: 08-11-2013 

Lopende benoemingstermijn: eerste 

      

Naam: Marjolijn van Heemstra 

Functie: algemeen lid 

Woonplaats: Amsterdam 

Geboortejaar: 10-02-1981 

Beroep: theatermaker 

Eerste benoemingstermijn: 01-01-2016 

Lopende benoemingstermijn: eerste 
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FINANCIËN  

 

Gezond en degelijk 

 

Oostblok sluit 2016 af met een positief resultaat uit gewone bedrijfsvoering van € 325. Oostblok laat 

daarmee voor het derde jaar op rij zwarte cijfers zien. Een resultaat dat enerzijds toegeschreven 

moet worden aan Oostbloks realistische, sobere financieel beleid waarin minimale risico’s worden 

genomen, anderzijds aan meevallende inkomsten uit kaartverkoop en verhuur. 

 

Meest exemplarisch voor Oostblok financieel beleid in de wijze waarop Oostblok risicovolle maar 

omvangrijke posten als verhuur en recettes begroot. Oostblok minimaliseert het risico van lager 

uitvallende verhuurinkomsten bijvoorbeeld door voornamelijk in te zetten op langlopende en 

structurele verhuur: 50% van de voor 2016 begrote verhuurinkomsten waren structureel en 

gegarandeerd.  

In het begroten van inkomsten uit kaartverkoop (recette) was Oostblok sober. Alhoewel er al drie 

jaar op rij groei was in publiek(sinkomsten) en ook in 2016 werd ingezet op meer publiek, werd in het 

begroten van kaartverkoop uitgegaan van een zaalbezetting van 60%. Simpelweg uitgaan van groei 

en forse extra recette inkomsten begroten zou bij minimale reserves te grote risico’s met zich mee 

brengen. 

 

 
   Jeugdtheater feuilleton Er was eens in Oost. 

 

Toen in de tweede helft van jaar bleek dat Oostblok 2016 met aan zekerheid grenzende 

waarschijnlijkheid met een positief resultaat uit bedrijfsvoering zou afsluiten werden o.a. extra 

investeringen gedaan in onderhoud (in de theaterzaal werden verouderde lampen vervangen voor 

duurzame ledlampen) en marketingmiddelen en -uren. Investeringen en uren die eigenlijk op de 

begroting hadden moeten staan, maar waarvoor Oostbloks financiële basis (een jaarsubsidie van 

stadsdeel Oost een loonkostensubsidie van DWI) te minimaal is en daarmee het begroten van deze 

kosten te risicovol.  
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FACTS & FIGURES 

 
Programma 
 
In 2016 werden 145 voorstellingen geprogrammeerd. Deze voorstellingen kunnen onderverdeeld 
worden naar de volgende genres en publieksgroepen: 
 
Theater voor volwassenen  
Stof   15  
Fringe   18  
Verse vis  7  
Film   4  
Muziek   2  
Theater   28  
Cabaret   1  
Dans   4  
Literatuur  1  
Op locatie  12  
 
Theater en dans voor de jeugd 
Jeugd algemeen 48 (waarvan 2 op locatie) 
Theaterfestival Jong 5 (waarvan 2 op locatie) 
 
Marketing 
 
Website 
 

  

   

website bezoekers 2015 2016 

Aantal nieuwe bezoekers 29.490 73.384 

% nieuwe bezoekers 68,4 78,2 

 

website bezoekers uit Amsterdam 2015 2016 

Aantal nieuwe bezoekers 23.230 38.021 

% nieuwe bezoekers 48,3 36,2 

 

website bezoeken  2015 2016 

bezoek website 43.000 92.750 

bezoek pagina programma  20.488 44.498 

bezoek pagina jeugd  3.746 37.557 

bezoek pagina verhuur  3.243 11.754 
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wijze waarop publiek op de website terecht kwam (percentuele verdeling) 2015 2016 

Rechtstreeks 26 10 

Via Zoekmachine (betaalde) 34 56 

Niet betaalde zoekresultaten – 20 

Via andere webpagina 27 8 

Via social media 13 6 



   
 

FACTS & FIGURES 
 

– De drie best bezochte pagina’s van 2016 waren: ‘Programma’, ‘Jeugd’ en ‘Verhuur’. 

– De drie voorstellingen die afgelopen jaar de meeste online bezoeken ontvingen zijn respectievelijk: 

'Broertje Dood', ‘My Fair Lady’ en 'Een Wintersprookje'. 

 

Sociale media 
 
 31 december 2014 31 december 2015 31 december 2016 

Facebook 1178 1483 2153  

Twitter 242 312 384 

Instagram - - 118 

 
Nieuwsbrief  
 
In 2016 stuurden wij maandelijks een programmaoverzicht naar onze nieuwsbriefbestand. Om de 
maand lichten wij nog eens extra enkele programma’s uit in een aparte nieuwsbrief. Sinds een jaar is 
er een aparte nieuwsbrief voor het jeugdprogramma dat naar de bezoekers gaat die de afgelopen 
seizoenen online een kaartje voor het jeugdprogramma kochten.  
 
nieuwsbrief totale programmering: 
1 januari 2015   1239 adressen 
1 januari 2016   1354 adressen (gemiddelde openingsrate 34%) 
1 januari 2017   2453 adressen (gemiddelde openingsrate 43%) 
 
nieuwsbrief jeugdprogrammering: 
1 januari 2017 645 adressen (gemiddelde openingsrate 56 %) 
 
Drukwerk 
 

In 2016 hadden wij de drie maandelijkse jeugd flyer en een twee maandelijkse flyer met het reguliere 

programma. De jeugd flyer werd verspreid op relevante plekken voor de kinderen en ouders 

(culturele instellingen, scholen, peuterspeelzalen, consultatiebureaus, cafés) in stadsdeel Oost en 

Amsterdam Breed. De reguliere flyer werd verspreid bij culturele instellingen en cafés in Amsterdam 

met nadruk op stadsdeel Oost. We hebben in 2016 twee A0 campagnes gedaan. De eerste was voor 

de voorstelling Broertje Dood van Groenteman en Vrouw. De tweede grote postercampagne was 

voor de familiemusical Een Wintersprookje in december. Naast deze twee buitencampagnes zijn er 

voor de tien Stof programma’s posters ontwikkeld die verspreid zijn door Amsterdam en voor intern 

gebruik.  

 

Advertenties 

 

Naast Facebook en Instagram advertenties, adverteerde Oostblok afgelopen jaar op verschillende 

on-  en offline media.  Ons programma werd structureel opgenomen in de papieren en onlineversie 

van de Amsterdamse Uitkrant (onderdeel van I Amsterdam).  Ook waren we weer vindbaar op en 

sloten wij barterdeals met diverse activiteitenpagina's zoals: MikinOost.nl, dagjeweg.nl, 

wegmetdekids.nl, uitmetkinderen.nl, cultuurvoorkinderen.nl, alles-voor-kinderen.nl, 

mamasamsterdam.nl en kidsproof.nl. 

Daarnaast adverteerden we voor een aantal programma’s op specifieke on-  en offline media.  Zo 

stond voor het Stof-programma Helft een advertentie in de Groene Amsterdammer en stond de 

voorstelling Bep, dochter van Rietveld (incl. banner) in de Theaterkrant(.nl).  
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Ook betaalden wij om een double-bill actie te communiceren een prominente nieuwsbrief plek op 

dansmagazine.nl en plaatsten we in diverse doelgroepgerichte mediaadvertenties en advertorials. 

 
pers  
 
Onze samenwerking met de lokale pers is zeer goed en hebben warm contact met buurtkranten 

zoals De Echo Oost I en II, de IJopener, Samen Indische buurt, de Brugkrant en de Stadsdeelkrant. 

Dwars door de Buurt publiceert elke twee maanden onze agenda en plaatst regelmatig 

paginavullende artikelen over ons programma, zoals De Kretenzers en de voorstelling van 

Landverrader van Helmert Woudenberg. Deze solovoorstelling in het intieme Oostblok werd ook 

door stadsbrede media als Het Parool (De Klapstoel) opgepikt. Daarnaast weten wij ons door een 

nauwe samenwerking verzekerd van aandacht in Het Parool/ PS van de week en de NRC-bijlage 

Amsterdam.   

Ter illustratie enkele uitingen: 

 

 
Broertje Dood in het Parool 
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Een artikel over Five questions you always wanted to ask a terrorist in Dwars door de Buurt.  

 
Bezoek 
 
In 2016 ontving Oostblok 13.476 bezoekers. In onderstaande tabellen zijn deze bezoekers 
onderverdeeld naar de aard van hun bezoek.  
 
BEZOEK PROGRAMMERING  

 2013 2014 2015 2016 

VOLWASSENEN     

bezoekers 3.071 3.409 3.539 3.885 

voorstellingen 87 86 87 92 

JEUGD     

bezoekers 1.429 2.027 2.799 3.338 

voorstellingen 28 33 40 53 

TOTAAL     

bezoekers 4.500 5.436 6.338 7.193 

voorstellingen 115 119 127 145 

 

BEZOEK SCHOOLVOORSTELLINGEN  

 2013 2014 2015 2016 

bezoekers 1.194 768 320 320 

voorstellingen 17 10 4 4 

 

BEZOEK GASTPROGRAMMERING (AMATEURS) 

 2013 2014 2015 2016 

bezoekers 5.184 3.413 3.251 2.133 

voorstellingen 90 63 45 45 

 

MONTAGES, REPETITIES EN OVERIGE  

 2013 2014 2015 2016 

deelnemers 5.987 4.609 4.226 3.830 

activiteiten 199 185 207 108 
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Publiek 
 
Kennis over de samenstelling van Oostbloks publiek kan gedestilleerd worden uit de data die ons 
kaartverkoopsysteem oplevert. Waarbij opgemerkt moet worden dat de cijfers die voortvloeien uit 
deze analyse geen uitspraak doen over de samenstelling van Oostbloks volledige publiek, het betreft 
een analyse van de bezoekers die online een ticket kochten en in het verlengde van deze actie data 
achter lieten.  
In 2017 zal op dit vlak een stap verder worden gedaan en zal een omvangrijker publieksonderzoek 
worden gedaan.  
 
Van alle bezoekers die online een kaart kochten: 

- kwam 18% (378 van 2073) uit Amsterdam Oost 
- kwam ? % uit Amsterdam 
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EVALUATIE TF JONG 
 
Oostblok is tevreden over de tweede editie van TF Jong in Oost en verheugd met de vierjarige steun 

die het festival vanaf 2017 krijgt van zowel AFK als Fonds Podiumkunsten. Oostblok zal in 2017 dan 

ook opnieuw deelnemen aan het festival. 

 

Programma 

 

Oostblok haalde in het kader van TF Jong in 2016 twee spannende producties naar Oost. De alom 

geprezen voorstelling Aaipet (2+) van Bonte Hond. Een hilarische peutervoorstelling met veel muziek, 

magie en beweging en winnaar van de zilverenkrekel 2015 voor de meest indrukwekkende 

jeugdtheaterproductie. 

Tweede productie die Oostblok naar Oost haalde was de beeldende locatietheater voorstelling 

Kiemkracht (6+) van het Groningse gezelschap Houten Huis. Voorstellingen van dit gezelschap zijn 

normaliter te groot voor de zaal van Oostblok, maar aangezien het hier om een 

locatietheatervoorstelling ging kon Oostblok het gezelschap dit keer wél naar Oost halen. De 

voorstelling stond in het Flevopark en was daar drie keer te zien.  

 

 
Kiemkracht (foto: Ilja Lammers) 

 

Marketing & pr 

 

In 2016 werd door de samenwerkende theaters een marketeer aangesteld die de marketing voor het 

gehele festival op zich nam. Middelen die door het festival werden ingezet waren: 

- TF Jong posters A1 (door de gehele stad) 

- Presentatie programma in programmakrant Theaterfestival 

- Presentatie programma op website Theaterfestival 

- TF Jong banners in de deelnemende theaters 
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EVALUATIE TF JONG 
 

- Aankondiging van het volledige TF programma in de nieuwsbrieven van de diverse deelnemende 

theaters. 

- Persbericht verspreid bij de Amsterdamse media (gepubliceerd door Theater krant.nl) 

 

Het was fijn dat één persoon verantwoordelijk was voor de marketing van het gehele festival. 

Jammer was dat in 2016 - net als in 2015 - de marketing traag op gang kwam. Een probleem dat één 

op één te maken had met te laat aangevraagde subsidies. Feit dat de financiering van de 

marketingcampagne van voor het festival vanaf 2017 voor vier jaar zeker is, zal de marketing van het 

festival de komende jaren dan ook ten goede komen.  

Als vanzelfsprekend heeft Oostblok zich ook zelf op marketinggebied ingespannen voor het festival. 

Middelen die werden ingezet: 

- Aankondiging TF Jong in jeugdprogrammaflyer 

- Aankondiging TF Jong in nieuwsbrief 

- Promotie via sociale media 

- Promotie via kanalen bespelende gezelschappen 

- Verspreiding persbericht bij de lokale media (Echo Oost, Dwars, etc) 

- Verspreiding festivalprogramma bij online agenda’s (via Uitkrant, mik in oost, echo, etc) 

- Festivalprogramma aanbieden op jeugdwebsites (kidsproof, uitmetkinderen, cul tuur voor kinderen, 

etc) 

 

Publiek  

 

In totaal mocht Oostblok met TF Jong in Oost 276 bezoekers ontvangen, wat fors meer is dan de 183 

bezoekers die we in 2015 mochten ontvangen. Een stijging die grotendeels toegeschreven kan 

worden aan de de samenstelling van het programma, het programma van 2016 sloot beter bij onze 

doelgroep aan dan het programma van 2015. 

 

Financiën  

 

De financiële realisatie van het project in grotendeels conform begroting. De belangrijkste verschillen 

tussen de begroting en de realisatie werden veroorzaakt door lager uitvallende kosten. De 

voorstellingen konden goedkoper worden ingekocht dan begroot en ook de kosten voor aanschaf en 

inhuur van technisch materiaal vielen lager uit dan begroot. Kosten voor de inzet van technisch 

personeel vielen hoger uit dan begroot.  
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