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Samenvatting
Vuurol wil publiek en deelnemende kunstenaars raken, inspireren en zich
laten ontwikkelen door het aanbieden van theater en beeldende kunst op
locatie in de natuur. Hiertoe bieden wij prikkelend, origineel
locatietheater aan, met een tweedaags cultuurfestival tijdens het
Pinksterweekend in de bossen van Lage Vuursche.
Het festival Vuurol heeft haar bestaansrecht bewezen voor bezoekers,
theatermakers en beeldend kunstenaars. Van een kleinschalig festival met
100 bezoekers en 25 theatermakers in 2009 tot een tweedaags festival met
2200-2500 bezoekers en 120 deelnemende kunstenaars in 2019. En met
een Wintereditie in januari of februari die de laatste keer 900 bezoekers
trok en waarvan de netto baten worden ingezet voor de Pinkstereditie.
De geleidelijke toename in de bezoekersaantallen heeft ertoe geleid dat
Vuurol zich steeds verder heeft kunnen ontwikkelen. Dit betreft zowel de
programmering als de hele organisatorische en logistieke context
(vergunningen, verkeers- en veiligheidsplannen, begeleiding van
vrijwilligers). Ook heeft er een versterking plaatsgevonden door te werken
met meerdere professionele teams: een theater-, productie- en
vormgevingsteam. Dit heeft tot rijping en professionalisering geleid, wat
ten goede komt aan alle lagen van het festival.
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Het festival kan zichzelf grotendeels zelf bedruipen, maar alleen vanwege
de onbezoldigde inzet van een groot aantal professionals en vrijwilligers, en
de (te) lage vergoedingen voor de deelnemende kunstenaars. Willen we de
gewenste professionaliteit ook in de toekomst kunnen waarborgen,
moeten we de kunstenaars, coaches en productiemedewerkers een
eerlijke vergoeding kunnen geven.
De komende jaren willen we de begroting daarom (verder) uitbreiden en
hopen we de begroting in de periode 2021-2024 te kunnen sluiten met een
structurele financiering door de Provincie Utrecht, de Gemeente Baarn,
(meer) structurele samenwerking met fondsen die beginnende artiesten
ondersteunen, en met projectfinanciering van overige fondsen.
Daarnaast willen we de bestaande samenwerking met verschillende
kunstopleidingen verder uitwerken. Eind 2019 is hiertoe bijvoorbeeld een
convenant gesloten met de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU).
Tenslotte willen we de noodzakelijke basis van vrijwilligers versterken en
uitbreiden. Zij zijn essentieel voor het welslagen van het festival.
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Inleiding
Uniek locatietheater in de natuur
Vuurol is een jaarlijks terugkerend
theaterfestival in het Pinksterweekeinde
op verschillende buitenlocaties in de
bossen van Lage Vuursche, rondom
Dagrecreatieterrein Drakenstein in de
bossen van Staatsbosbeheer.
Theaterfestival Vuurol wordt
georganiseerd door de Stichting Theaterie
't Open Doekje (‘de Theaterie’), een
stichting die actief is op het gebied van
theaterorganisatie en –productie, en met
de hulp van een groot aantal vrijwilligers.
Er is ruimte voor circa twintig korte
theaterproducties, tien acts en een
diversiteit aan beeldende kunst, wat
wordt aangeboden op een route door het
bos. Vuurol is origineel en verrassend en
levert een uniek aanbod waarmee zowel
makers als publiek worden uitgedaagd en
hun creativiteit en fantasie worden
geprikkeld. Het unieke zit in het gegeven
dat locatietheater, beeldende kunst en
natuur worden verbonden rondom een
centraal thema dat voor iedere editie
leidend is. Dit wordt gewaardeerd door

het publiek: de afgelopen jaren wist de
Pinkstereditie van Vuurol gemiddeld 95%
van de 2500 beschikbare kaarten te
verkopen (87%-100%, mede afhankelijk
van het weer). Daarnaast heeft Vuurol
een functie als (ontwikkel)podium voor
diverse doelgroepen: amateur
theatermakers, scholieren, uitvoerend en
beeldend kunstenaars in opleiding en aan
het begin van hun carrière, en gevestigde
kunstenaars.

Missie
De missie van het Vuurol festival is
publiek en kunstenaars te raken,
inspireren en zich te laten ontwikkelen
door theater, en kunst in het algemeen, in
de natuur. Hiertoe bieden wij prikkelend,
origineel locatietheater aan, met een
tweedaags cultuurfestival tijdens het
Pinksterweekend in de bossen van Lage
Vuursche.
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Terugblik 2017-2019
Vuurol heeft de afgelopen 11 jaar invulling
gegeven aan de functie van
(ontwikkel)podium voor diverse
doelgroepen: amateur theatermakers,
scholieren, uitvoerend en beeldende
kunstenaars in opleiding en aan het begin
van hun carrière, en gevestigde
kunstenaars. Daarbij wordt ook aandacht
besteed aan inclusiviteit: door
betrokkenheid van acteurs met een
verstandelijke beperking tot aan Syrische
vluchtelingen met een acteerachtergrond.
Vuurol biedt al deze verschillende groepen
een uitdagende speelplek met veel publiek
en met de mogelijkheid ervaring op te
doen met locatietheater – hetgeen binnen
opleidingen niet altijd aan bod komt – en
daarbij met professionele coaching een
ontwikkeltraject te doorlopen. Dit traject
start al enkele maanden voordat de
optredens plaatsvinden. De begeleiding en
kritiek van ervaren professionals die als
maker op Vuurol te vinden zijn, wordt door
hen zeer gewaardeerd.

De geleidelijke toename in de
bezoekersaantallen heeft ertoe geleid dat
Vuurol zich steeds verder heeft kunnen
ontwikkelen. Dit betreft zowel de
programmering als de hele
organisatorische en logistieke context
(vergunningen, verkeers- en
veiligheidsplannen, begeleiding van
vrijwilligers). Ook heeft er een versterking
plaatsgevonden door te werken met
meerdere teams bestaande uit
professionals, die zich ieder richten op een
deeltaak: een theater-, productie- en
vormgevingsteam. Dit heeft tot rijping en
professionalisering geleid, wat ten goede
komt aan alle lagen van het festival.
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Vooruitblik 2021-2024
De toekomst van Vuurol is voor de
organisatie een punt van zorg. Tot op heden
is de begroting van de Pinkstereditie te
dekken uit de recette, en een eigen bijdrage
van de Theaterie (b.v. de netto baten van
een Vuurol Wintereditie). En mede doordat
de festivals de laatste jaren (vrijwel)
volledig uitverkocht waren. Maar het
sluiten van de begroting kan alleen door de
deelnemende artiesten een minimale
financiële dagvergoeding te geven. De
aantrekkingskracht en charme van het
festival compenseren dit gedeeltelijk. Toch
denken we dat dit geen duurzaam model is
en willen we de basis voor Vuurol
verstevigen door de bijdrage van artiesten
en kunstenaars beter te kunnen waarderen.
Dankzij een coachingstraject ‘Business
Model Canvas’, aangeboden door de
Provincie Utrecht, hebben we voor de
toekomst een verbetertraject kunnen
formuleren. Uit dit traject kwam als
belangrijkste punt naar voren dat we, willen
we de gewenste professionaliteit
waarborgen, de theatermakers, beeldend

kunstenaars, coaches en
productiemedewerkers een eerlijke
vergoeding moeten kunnen geven. De
komende jaren willen we de begroting
daarom (verder) uitbreiden en hopen we de
begroting te kunnen sluiten met een
structurele financiering door de Provincie
Utrecht, de Gemeente Baarn, (meer)
structurele samenwerking met fondsen die
beginnende artiesten ondersteunen, en
met projectfinanciering van overige
fondsen.
Daarnaast willen we de bestaande
samenwerking met verschillende
kunstopleidingen verder uitwerken. Eind
2019 is hiertoe bijvoorbeeld een convenant
gesloten met de Hogeschool voor de
Kunsten Utrecht (HKU).
Tenslotte willen we de noodzakelijke basis
van vrijwilligers versterken en uitbreiden.
Zij zijn essentieel voor het welslagen van
het festival.
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Ambities 2021-2024
Vuurol beoogt in de periode 2021-2024 de volgende
resultaten te realiseren:

•

Een directe samenwerking tussen cultuur en natuur
en daarmee tussen culturele- en natuurorganisaties.

•

•

Een ontwikkelingstraject voor amateurverenigingen,
middelbare - en hogere scholen, en cursuscentra.

•

Een nauwe en intensieve samenwerking met en
tussen culturele en maatschappelijke organisaties in
de Provincie Utrecht, de Gemeente Baarn en
omstreken.

Een breed opgezet festival met meer dan 120
uitvoerend en beeldend kunstenaars (acteurs,
regisseurs, muzikanten, vormgevers, beeldend
kunstenaars (Land Art) e.a.), ca. 250 voorstellingen
(van ca. 20 minuten), voor 2500 bezoekers
(Pinkstereditie).

•

Een podium voor ca. 25 gevestigde en beginnende
professionele podiumkunstenaars.

•

•

Een intensief leer- en werktraject voor ca. 70
podiumkunstenaars in opleiding, onder leiding van ca.
15 professionals.

Een beloning voor de bijdrage van theatermakers en
beeldend kunstenaars die voldoet aan de fair practice
code.

•

Een bescheiden maar redelijke (onkosten)vergoeding
voor de bijdrage van productiemedewerkers.

•

Een leertraject voor ca. 60 vrijwilligers en scholieren.

Vuurol Pinkstereditie

Speeldata

Vuurol Wintereditie

De komende jaren zal het Theaterfestival Vuurol
worden georganiseerd tijdens het Pinksterweekeinde
(op zondag en maandag). De thema’s van elk festival
worden aan het einde van het voorgaande jaar
vastgesteld (oktober/november).

•
•
•
•

Uitbreiding van het aantal bezoekers is mogelijk
door het organiseren van een Wintereditie (in
januari of februari), die ook als promotie van de
Pinkstereditie wordt ingezet. Een Wintereditie
trekt 600-900 bezoekers. De netto baten van de
Wintereditie worden ingezet als eigen bijdrage van
de Theaterie voor de organisatie van de
Pinkstereditie. (De Wintereditie wordt niet
standaard elk jaar georganiseerd.)

We zetten de verdere verduurzaming van het festival
door.

Theaterfestival Vuurol Meerjarenplan 2021-2024

23 en 24 mei 2021
5 en 6 juni 2022
28 en 29 mei 2023
19 en 20 mei 2024

Raken

(Artistieke) Visie

Vuurol richt zich op een breed publiek, dat niet persé kunstkenner/-minnend hoeft te zijn om Vuurol te
kunnen waarderen (en kunst te gaan ontdekken). Vuurol verheugt zich in toenemende belangstelling en
waardering. De Pinkster-editie van Vuurol in de bossen van Lage Vuursche is in de eerste plaats een
locatietheaterfestival, waarbij diverse disciplines (theater, dans, muziek) hun plek kunnen vinden, vaak in
interdisciplinaire producties. Ook beeldende kunst die een beleving biedt en een theatrale invalshoek heeft,
maakt hier deel van uit. Uitgangspunt bij de Pinkstereditie is laagdrempeligheid tot een divers scala aan
kunstuitingen, zowel voor uitvoerenden als voor publiek. De programmering is divers en breed en wil een
originele en verrassende ervaring bieden.

Inspireren
Wij hebben de visie dat de “menselijke maat” en persoonlijke betrokkenheid sterk bijdraagt aan welbevinden
en verbondenheid. Hierdoor ontstaat een grotere ontvankelijkheid en openheid, zodat ook wat “vreemd” of
nieuw is makkelijker en dieper ontvangen kan worden, waardoor er een verrijking kan ontstaan. Wij menen
dat hierdoor het gebodene meer impact heeft op de bezoeker. Dit zorgt tevens voor een bijzonder
werkklimaat voor de kunstenaar. Belangrijk is dat we het publiek meenemen in een andere wereld. Een
wereld die creativiteit en fantasie uitdaagt. Dit doen wij langs drie sporen: de programmering, de vormgeving
en de publieksbegeleiding. De circa 240-250 voorstellingen duren maximaal 20 minuten. Door de geboden
context, afwisseling en diversiteit is het mogelijk om een breed publiek voor kunst te interesseren. Daarnaast
ontmoet het publiek in de Pinkstereditie ca. 10 continue, interactieve acts, waarbij – voor wie zich daartoe
laat verleiden – de grens tussen publiek en theatermakers wordt overschreden. Tenslotte is in het bos op
diverse plaatsen beeldende kunst te bewonderen (Land Art).

Ontwikkelen
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Onze focus is: werken aan kwaliteit en vormgeven van eigenheid. Dit heeft ertoe geresulteerd dat wij mensen
uit kunstopleidingen, semi-professionals en professionals aantrekken; zowel jong-professionals als ervaren
mensen. Hierdoor komt de programmering op een hoger niveau. Vuurol biedt de mogelijkheid tot
locatietheater op unieke locaties in de bossen van Lage Vuursche. Vuurol koppelt dit aan een jaarlijks thema
en daagt uit tot theater dat vernieuwend en prikkelend is en een sterke ervaring/beleving biedt. Wij hebben
een grote betrokkenheid bij de makers en zijn daarbij ondersteunend, coachend en richtinggevend aanwezig.
Hierdoor is er een wisselwerking die de maker en zijn werk en dus het gebodene op het festival ten goede
komt. Mensen worden niet gevraagd alleen “hun kunstje” te komen doen, zoals bij de meeste festivals het
geval is. Binnen dit kader is er grote artistieke vrijheid, zodat er onderzoek en ontwikkeling plaats kan vinden.
Dit wordt herkend en werpt zijn vruchten af.

Doelgroepen
Toegevoegde waarde voor het culturele
leven van de Provincie Utrecht
Vuurol heeft de afgelopen jaren haar waarde bewezen en een bijdrage geleverd
aan het culturele leven in de Provincie Utrecht. Van een klein locatietheaterfestival voor alle leeftijden is het festival uitgegroeid tot een Pinksterfestival van 2 dagen, met 2200-2500 bezoekers. Daarnaast wordt een
Wintereditie georganiseerd, die (voornamelijk) op binnen-locaties plaatsvindt.
Deze editie wordt ingezet als marketing-instrument voor de Pinkstereditie, om
extra inkomsten te genereren voor de Pinkstereditie en is gegroeid van twee
naar drie avonden, en van 400 naar 900 bezoekers.
De doelgroepen van Vuurol zijn:
•

Publiek

•

Theatermakers (toneel, muziek, dans)

•

Beeldend kunstenaars

Ontwikkeling Vuurol

2009

2019

Aantal theatermakers

25

120

-

7

100

2200-2500

-

900

Aantal beeldend kunstenaars (Land Art)
Aantal bezoekers Pinkstereditie
Aantal bezoekers Wintereditie
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Doelgroep – Publiek (1)
Vuurol wil zowel natuurliefhebbers als
theater- en kunstliefhebbers aantrekken, die
worden verrast door de unieke
locatievoorstellingen in de natuur. De
doelgroep van Vuurol is daarmee breed en
het programma-aanbod omvat daarom
zowel kinder-, familie- en op volwassenen
gerichte voorstellingen. Door het
festivalkarakter waarbij bezoekers (met één
toegangsbewijs) van voorstelling tot
voorstelling kunnen wandelen is het aanbod
ook zeer laagdrempelig en toegankelijk. De
bezoekers van Vuurol vormen daadwerkelijk
een gemêleerd publiek uit alle delen van de
bevolking, van alle leeftijdsgroepen en
afkomstig uit zowel de directe omgeving, de
Provincie Utrecht, als landelijk. Met de
kwaliteit van het festival heeft Vuurol de
afgelopen 11 jaar een uitstekende reputatie
opgebouwd. Zowel bij een trouw publiek als
bij ambitieuze theatermakers.

Betalende bezoekers – kentallen 2017-2019
(zie grafieken op volgende pagina)
•

De Vuurol Pinkstereditie wordt bezocht
door 2200-2500 betalende bezoekers
(gemiddeld 95% van de beschikbare
kaarten wordt verkocht).

•

De verhouding volwassene/kind is
gemiddeld 75%/25%.

•

Gemiddeld 70% van de kaarten wordt in
de voorverkoop verkocht. Dit
percentage nam de afgelopen jaren toe
van 62% naar 76%.

•

De voorverkoop reduceert het
weersrisico aanzienlijk. In 2019 werden
door slechter (voorspeld) weer (koud,
zwaar bewolkt, regen en op maandag
harde windstoten) minder kaarten aan
de kassa verkocht.

Betalende bezoekers – aannames 20212024
Voor de periode 2021-2024 wordt uitgegaan
van de gemiddelde waarden voor de
periode 2017-2019.
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Doelgroep – Publiek (2)
Statistieken betalende bezoekers 2017-2019

Toegangsprijzen
Driekwart van
de (betalende)
bezoekers is
volwassen.

De voorverkoop
neemt toe.
De kassaverkoop hangt
sterk af van het
weer.

Om de Pinkster-editie toegankelijk te houden voor een breed publiek worden
relatief lage toegangsprijzen gehanteerd, zie onderstaande tabel (prijzen van
2020).
Prijzen per leeftijdscategorie
(2020)

Early bird
(tot -2 weken)

(tot -1 dag)

Online

Kassa

Dagkaart

t/m 3 jaar

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Dagkaart

4 t/m 16 jaar

€ 7,00

€ 9,00

€ 12,00

Dagkaart

Volwassene

€ 18,00

€ 21,00

€ 25,00

Passe-partout

4 t/m 16 jaar

€ 10,50

€ 14,00

€ 18,00

Passe-partout

Volwassene

€ 28,50

€ 33,50

€ 39,00

In de begroting gaan we uit van een gemiddelde toegangsprijs van € 19,00 in
2021, oplopend naar € 20,50 in 2024.
De zondag is
populairder dan
de maandag.
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Doelgroep – Theatermakers
Een tweede doelgroep vormen de theatermakers (acteurs, dansers, muzikanten en regisseurs), waarvoor Vuurol
een uniek buitenpodium biedt. Speciale aandacht krijgen jonge, beginnende en in opleiding zijnde theatermakers.
Hiervoor is een samenwerking aangegaan met kunstopleidingen, semi-professionals en professionals uit de regio.
Met als doel een ontwikkeltraject en een podium te bieden aan met name jonge, beginnende kunstenaars uit de
Provincie Utrecht en daarbuiten. Vuurol biedt hun professionele begeleiding en een kans om ervaring op te doen.

Specifieke aandacht voor beginnende theatermakers
Het percentage jonge makers bedraagt iets meer dan 60% van de festival-programmering. Dit zijn vooral studerende en
afgestudeerde artiesten en regisseurs. Voor 2020 geldt dit bijvoorbeeld voor 13 van de 20 voorstellingen en 7 van de 10
doorlopende korte acts. Vuurol stimuleert beginnende theatermakers daarmee op twee niveaus: (1) door het bieden
van een podium en ruimte voor experimenten voor spelers en regisseurs onder begeleiding van het Vuurol theaterteam,
en (2) door het helpen ontwikkelen van een CV voor beginnende regisseurs / theatermakers door deelname in het
theaterteam.
Voor beide niveaus heeft Vuurol unieke aspecten die samenhangen met het spelen op locatie in de natuur, voor een
festivalpubliek, aan de hand van een thema, en in een korte voorstelling die gedurende twee dagen meerdere keren
wordt opgevoerd. Verder biedt Vuurol theatermakers een inspirerende en veilige omgeving en de mogelijkheid om
contact te leggen met andere makers en programmeurs van andere theaterfestivals.
De vergoeding die de theatermakers (uitvoerenden en coaches/regisseurs) krijgen is momenteel zeer laag. Gemiddeld €
1000 en € 100 - € 500 voor een voorstelling resp. een doorlopende act, zeker wanneer in acht wordt genomen dat
Vuurol vraagt om een (min of meer) unieke voorstel waarin het thema én de natuurlocatie wordt geïntegreerd. Hierin
wordt enigszins gevarieerd, bijvoorbeeld in het geval dat een groep ook begeleiding krijgt van het theaterteam.
Voor 2020 is voor drie beginnende theatermakers in het theaterteam subsidie verworven, zodat hun tijdsinvestering
vergoed kan worden. In dit Meerjarenplan wordt van een structurele vergoeding voor alle professionele krachten
uitgegaan.

De gages van voorstellingen (typisch 10 voorstellingen van 20 minuten) en doorlopende acts willen we geleidelijk
ophogen tot gemiddeld € 2000 en € 500, respectievelijk. Hierbij willen we meer onderscheid kunnen maken tussen
gezelschappen, bijvoorbeeld of er al dan niet (intensieve) begeleiding door het theaterteam nodig/gewenst is.
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Doelgroep – Beeldend kunstenaars
Land Art

Beeldende kunst is een vast onderdeel van Vuurol, waarbij er
gezorgd wordt voor een (inter-)actieve of belevende rol voor
het publiek. Sinds een aantal jaar krijgt Land Art een
substantiële plaats op Vuurol. Land Art is een kunstvorm die
inspeelt op bepaalde kenmerken van het landschap en het
landschap manipuleert zodat het met andere ogen kan
worden gezien. Tijdens Vuurol krijgen zeven beeldend
kunstenaars de gelegenheid om speciaal op het thema van
Vuurol toegesneden kunstwerken te realiseren. We besteden
veel aandacht aan het beleven van het kunstwerk en nodigen
het publiek uit om een relatie aan te gaan met het werk.

Onze werkwijze is gericht op het aanbieden van een
ontwikkeltraject op gebied van Land Art en
publieksparticipatie. Dit krijgt gestalte door middel van
intensieve uitwisselingsrondes en input vanuit de expertise
vanuit Vuurol t.a.v. eigen werk en de beoogde wisselwerking
met het publiek. Na het indienen van hun plan en feedback
van Vuurol, werken de kunstenaars gedurende 4 dagen op
locatie. Daarnaast worden presentaties gegeven over de
achtergrond van waaruit gewerkt wordt en wordt er in de
ochtenden voorafgaand aan de voorstellingen een excursie
gehouden langs de kunstwerken, onder leiding van de curator
en coördinator van dit project, Sjoerd Schwibettus, met
ontmoetingen met de kunstenaars. Gedurende het
theaterfestival zijn de kunstwerken ook te bezoeken en zijn
de kunstenaars hierbij aanwezig.
Voor dit onderdeel van het festival wordt (gemiddeld) € 1500
per beeldend kunstenaar gereserveerd.
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Organisatie
Stichting Theaterie 't Open Doekje (“Theaterie”)

Vuurol Teams

De Stichting Theaterie 't Open Doekje (“Theaterie”) is een stichting met als doelstelling:
a) het organiseren van groot- en kleinschalige theaterprojecten voor publiek- en
privaatrechtelijke organisaties, bedrijven en particulieren; b) het geven van adviezen en
verlenen van diensten op het gebied van theater aan bedrijven en organisaties; c) de
integratie van theater in het maatschappelijke leven; en voorts al hetgeen met een en
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin des woords.

De organisatie van Vuurol wordt georganiseerd vanuit diverse deskundige teams.

De specialiteit en deskundigheid van de Theaterie is het organiseren van theater, dat het
publiek meeneemt in een intense ervaring.

•

Theaterteam: Het theaterteam selecteert de theatervoorstellingen en acts en
bewaakt de artistieke kwaliteit van dit aanbod tijdens Vuurol. Daarnaast begeleidt
het team de deelnemende theatermakers bij de incorporatie van de specifieke
aspecten van Vuurol: het werken aan de hand van een thema, voor een breed
festivalpubliek, op locatie in de natuur. Het team bestaat uit beginnende en ervaren
theatermakers.

•

Productieteam: Het productieteam is verantwoordelijk voor het creëren van de
noodzakelijke randvoorwaarden waaronder 2500 bezoekers kunnen genieten van
een geslaagd twee-daags festival. Dit betreft de op- en afbouw van de facilitaire
voorzieningen van het festival (o.a. kassa/toegang, ‘backstage’-tent, toiletten,
horeca/catering, verkeersvoorzieningen, afval en energie), en de afstemming met de
Gemeente Baarn (vergunningen), Staatsbosbeheer en brandweer. Het productieteam
werkt volgens een productiedraaiboek waarin de ervaringen van voorgaande edities
zijn meegenomen.

•

Publiciteit- en Vormgevingsteam: Dit team zorgt voor de vormgeving van en
publiciteit voor Vuurol, waar het thema van de editie in is verwerkt. Ook dit team
werkt aan de hand van een draaiboek (zie Marketing).

•

Denktank: In een denktank met vertegenwoordigers van de verschillende teams,
directie en bestuur, wordt de algemene voortgang van het festival gevolgd en
worden lijnen uitgezet voor toekomstige edities. De denktank fungeert daarbij als
klankbord en strategisch adviseur.

De organisatie van Vuurol is de belangrijkste activiteit van de Theaterie.
Bestuur
•
•
•

Mark van Dooren (voorzitter) – Directeur De Gelderlandfabriek
Nanny Heijmans (secretaris) – Event coördinator
David de Jager (penningmeester) – Directeur Stichting GROW

Directie
•
•

Jeannette Groenewoud (artistieke leiding)
Mieke Bouhuijs (zakelijke leiding).
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Vrijwilligers
Vrijwilligers dragen Vuurol
Vuurol rust op de tomeloze inzet van
verschillende groepen vrijwilligers, in totaal
ongeveer 60 mensen:
•

De eerder gepresenteerde Vuurol Teams:
De werkzaamheden die door deze teams
worden verricht, zijn (grotendeels)
onbezoldigd1. Deze Teams zijn – in
verschillende mate van intensiteit – actief
in de periode van september t/m juni.

•

Klusjesmannen en –vrouwen voor de open afbouw voor en na het festival.

•

Festivalcoördinatoren, deelnemers- en
publieksbegeleiders en catering tijdens het
festival.

Met diverse Vrijwilligerscentrales (Baarn,
Bilthoven/ De Bilt, Hilversum) is nauw contact.
Ook diverse middelbare scholen zijn betrokken,
i.v.m. maatschappelijke stages, waaronder
Werkplaats Kindergemeenschap (Bilthoven). Zij
zijn betrokken op vele terreinen, zoals decor,
catering, publieksbegeleiding, kassa.
Het is met name moeilijk om vrijwilligers te
vinden die uitsluitend rondom het festival
betrokken willen zijn, de zogenaamde
‘handjes’. Veel mensen doen vrijwilligerswerk
als onderdeel van een vaste wekelijkse
tijdsbesteding. Dit maakt het moeilijk om
mensen te werven en te binden voor de korte
periode rondom Pinksteren.
Eind 2019 is begonnen om vrijwilligers
gedurende het hele jaar te betrekken bij
Vuurol, b.v. door middel van het organiseren
van een boswandeling in samenwerking met
Staatsbeheer, en aansluiting bij NL Doet.

Voor 2020 is voor drie beginnende theatermakers subsidie verworven, zodat hun tijdsinvestering
vergoed kan worden. In dit Meerjarenplan wordt van een structurele vergoeding voor alle
professionele krachten uitgegaan.
1
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Samenwerking
Staatsbosbeheer

Samenwerking met vrijwilligersorganisaties

Staatsbosbeheer is als beheerder van het bos bij Lage Vuursche, een belangrijke partner
van het festival. Afspraken worden gemaakt over het gebruik van de locaties in het bos
(rekening houdend met de aanwezige flora en fauna), parkeerregulatie, et cetera.
Daarnaast geeft Staatsbosbeheer een korting op het gebruik van het bos van € 4.000.

Met diverse Vrijwilligerscentrales (Baarn, Bilthoven/ De Bilt, Hilversum) is nauw contact,
gezien de aanzienlijke inzet van de 60 vrijwilligers. Ook diverse middelbare scholen zijn
betrokken, i.v.m maatschappelijke stages, waaronder Werkplaats Kindergemeenschap
(Bilthoven). Zij zijn betrokken op vele terreinen, zoals decor, catering,
publieksbegeleiding, en kassa.

Kunstopleidingen en -onderwijsinstellingen
Diverse kunstopleidingen (waaronder de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU),
Creative College Utrecht (ROC Midden Nederland), ARTez Hogeschool voor de Kunsten
Arnhem, Rijn IJsselcollege Arnhem, Codart Rotterdam, Willem 1 Den Bosch, Scholen in de
Kunst Amersfoort, Kunstklas Wellantcollege Naarden) werken samen met Vuurol.
Deelname aan het festival heeft een vaste plek gekregen in het curriculum van de
opleiding; gebruik makend van de ontwikkelingsmogelijkheden voor studenten;
betrokkenheid bij begeleiding in de voorbereiding van theatervoorstellingen of -acts van
leerlingen van deze opleidingen.

Festivals/theater/zakenpartners
Met andere (locatie)theaterfestivals (zoals Puppet International, Café Theaterfestival
Utrecht, All Together Festival Baarn, Theater de Speeldoos Baarn, STT Produkties) wordt
samengewerkt op het gebied van programmering. Programmeurs worden bij Vuurol
uitgenodigd om kennis te maken met nieuw talent. Vuurol is niet direct aangesloten bij
het Utrechts Festival Overleg, maar verkent de mogelijkheden om hier aan deel te
nemen.
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Convenant HKU – Theaterie
In december 2019 hebben de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en de Theaterie /
Vuurol de bestaande samenwerking bekrachtigd met een convenant, waarmee het
opleidingsaspect van Vuurol nader kan worden vormgegeven. Tijdens het Vuurolfestival is er plek ingeruimd voor drie makers uit het tweede jaar. De gehele groep
tweedejaars bezoekt de Vuurol-locatie en krijgt voorlichting over wat Vuurol is en wat
het te bieden heeft. Vervolgens kunnen makers een concept indienen, waaruit het
Vuurol theaterteam maximaal drie makers kiest. Er is ieder jaar een evaluatie en
vaststellen/bijstellen van de werkwijze en samenwerking met de opleiding, evenals een
afstemming van de planning. De makers worden vanuit de opleiding begeleid in het
maken van een goed concept en in het proces van maken van de voorstelling. De
begeleiding door Vuurol is gericht op de specifieke aspecten van het maken van
locatietheater in de natuur, van een beeldende originele voorstelling die het publiek zo
dicht mogelijk in het beleven van de voorstelling betrekt. Studenten krijgen vanuit de
opleiding een belangrijke beoordeling voor deze voorstelling, die op locatie bezocht
wordt, ook door klasgenoten.

Marketingplan
Bezoekers weten Vuurol goed te vinden
In 11 jaar tijd heeft Vuurol een groot – en nog steeds groeiend – aantal bezoekers aan
zich weten te binden, wat zich inmiddels vertaalt in uitverkochte (Winter- en) Pinksteredities. Bezoekers komen uit de Provincie Utrecht, in het bijzonder de regio
Baarn/Hilversum, maar ook uit de rest van Nederland.
Per editie wordt een mediacampagne gevoerd om deze doelgroep te attenderen op en
te informeren over het nieuwe programma. Deze aanpak wordt ieder jaar geëvalueerd
en – indien nodig – aangepast. De rol van internet en sociale media is daarbij evident,
maar zichtbaarheid in lokale media (kranten en radio/televisie) en met banners en flyers
is eveneens van belang.
De belangrijkste kanalen voor communicatie zijn:
•

Website (https://www.vuurol.nl)

•

Facebook (https://www.facebook.com/VuurolTheaterfestival)

•

Instagram (https://www.instagram.com/vuurol/)

•

Youtube (https://www.youtube.com/results?search_query=vuurol)

•

Twitter (https://twitter.com/vuurol)

Hierop wordt het nieuwe programma aangekondigd en kan men zich aanmelden voor de
nieuwsbrief die gemiddeld 4 keer per jaar wordt rondgestuurd. Daarnaast worden
persberichten verzonden naar de lokale regionale media, die vrijwel altijd een
nieuwsitem aan het festival besteden en ook verslag doen van het festival zelf. Website
en Facebook bevatten daarnaast foto- en video-impressies van voorgaande jaren.
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Begroting en Financiering
Naar een eerlijke begroting

Samenvatting

Vuurol is tot op heden min of meer kostendekkend te organiseren. Maar zoals
eerder aangegeven menen we dat de vergoeding voor deelnemende kunstenaars
op dit moment te laag is. Met extra inkomsten uit subsidies en sponsoring willen
we het festival professionaliseren om daarmee het niveau van de voorstellingen
ook in de komende jaren te kunnen garanderen. In concreto: in 2019 heeft het
festival min of meer kostendekkend kunnen opereren met een begroting van ca.
€55.000 (exclusief de eigen bijdrage van de Theaterie). Deze begroting voor 2020
is €70.100, waarbij voor de bijdrage van (een deel van de) professionals een
redelijke vergoeding kan worden gegeven. Dit willen we – met hulp van een
structurele bijdrage van de Provincie Utrecht – verder uitbreiden voor de periode
2021-2024 naar een begroting van ca. € 110.000 (exclusief de eigen bijdrage van
de Theaterie en inclusief de korting van Staatsbosbeheer), oftewel tot €168.000
(inclusief deze posten).

Het festival Vuurol heeft haar bestaansrecht bewezen voor bezoekers,
theatermakers en beeldend kunstenaars. Willen we de kwaliteit kunnen
waarborgen dan moeten we in de komende jaren een verdere
professionaliseringsslag maken. De komende jaren willen we de begroting
daarom (verder) uitbreiden en hopen we de begroting in de periode 2021-2024 te
kunnen sluiten met een structurele financiering door de Provincie Utrecht, de
Gemeente Baarn, (meer) structurele samenwerking met fondsen die beginnende
artiesten ondersteunen, en met projectfinanciering van overige fondsen.

In het verleden heeft Vuurol incidenteel een bijdrage ontvangen van de
Gemeente Baarn. Met de Gemeente zijn gesprekken gevoerd over een structurele
bijdrage aan Vuurol. Voor 2020 is dit toegezegd, en op ambtelijk niveau is er steun
voor het continueren van deze bijdrage.
Om de toegankelijkheid voor een breed publiek te kunnen blijven garanderen,
houden we de toegangsprijzen op een aanvaardbaar niveau. Dankzij een korting
wordt in de voorverkoop al 60% (2017) tot 75% (2019) van de toegangskaarten
verkocht, hetgeen bijdraagt aan een gezonde cash-flow en het risico beperkt van
een lage opkomst in geval van slecht weer.
De afgelopen jaren is getracht om het bedrijfsleven en particulieren te
interesseren in sponsoring van het festival. De meeste bedrijven dragen bij door
het verstrekken van korting, of door het om niet ter beschikbaar stellen van
materieel. Belangrijkste sponsor is Staatsbosbeheer.
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De toegekende subsidie zal worden aangewend voor de vergoedingen aan de
artiesten/regisseurs, beeldend kunstenaars, en medewerkers. Denk hierbij aan:
•

het aanbieden van een redelijke vergoeding i.p.v. onkosten aan uitvoerende
artiesten en beeldend kunstenaars

•

het investeren in de begeleiding van jong talent (zowel in opleiding als
beginnend professionals), mede in samenwerking met de beroepsopleidingen

•

het aanbieden van een redelijke vergoeding voor de projectleiding, de
artistieke begeleiding, vormgeving en publiciteit

Tevens zal worden onderzocht welke extra blijk van waardering nodig is om de
vrijwilligers voor meerdere jaren aan het festival te binden.
In 2020 wordt de wenselijkheid van het verwerven van een ANBI-status
onderzocht.
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Codes (1)
De Theaterie onderschrijft de doelen van de Fair

Practice Code, de Code Diversiteit & Inclusie en de
Governance Code Cultuur volledig, en draagt –
voorzover mogelijk – bij aan de realisatie daarvan. In
de voorafgaande hoofdstukken zijn hiervan meerdere
voorbeelden gegeven.

Fair Practice Code
In feite is het opschalen van de begroting en de
intensivering van fondsenwerving geboren uit
‘schaamte’ voor de vergoeding die Vuurol te bieden
had aan deelnemende uitvoerende en beeldende
kunstenaars. Een eerlijke en redelijke vergoeding voor
professionals staat centraal in dit plan (kernwaarde
Solidariteit).
De bedrijfsvoering van de Theaterie is redelijk
transparant voor de bij de organisatie betrokken teams
(onder andere door het delen van informatie in een
gedeelde digitale omgeving). Met partijen buiten de
Theaterie worden begrotingen en realisaties op
verzoek gedeeld. In 2020 onderzoekt de Theaterie of
het in aanmerking wil komen voor een ANBI status en
aan welke voorwaarden daarvoor voldaan moet
worden (kernwaarde Transparantie).
Met Vuurol investeert de Theaterie in het potentieel
en de ontwikkeling van werkenden (kernwaarde
Duurzaamheid). Dat doen we door de samenwerking
met opleidingen, de begeleiding die door het

Theaterteam wordt geboden en het investeren in de
relatie met en ontwikkeling van deelnemende
kunstenaars.
De creatieve diversiteit vertaalt zich in het brede
aanbod op Vuurol (toneel, dans, mime, poppenspel,
jongleren, muziek, beeldende kunst en combinaties en
cross-overs daarvan). Een vergelijkbare diversiteit en
inclusie is te zien op de andere terreinen waarin
mensen mogen verschillen (cultureel, etnisch,
seksuele geaardheid, etc.), wat zich vooral uit in de
programmering (kernwaarde Diversiteit).
De organisatie van Vuurol is een collectieve exercitie
waarin vertrouwen centraal staat. Vertrouwen dat
afspraken worden nagekomen, en dat iedereen in een
veilige omgeving kan functioneren. In de
samenwerking met deelnemende kunstenaars staat
co-creatie centraal: we hebben elkaar nodig om een
bijzonder festival te maken, maar daarbij moeten we
de zakelijke aspecten niet uit het oog verliezen
(kernwaarde Vertrouwen).
Vuurol heeft geen expliciet beleid m.b.t. ongewenste
omgangsvormen. Er is wel veel aandacht voor het
scheppen van een veilige en inclusieve omgeving, met
persoonlijke aandacht voor kunstenaars en
vrijwilligers. Het organisatieteam heeft medewerkers
met een achtergrond in de (jeugd)hulpverlening en als
therapeut, met oog voor de randvoorwaarden
waaronder zo'n omgeving kan bestaan.

Codes (2)
Code Diversiteit & Inclusie
De Theaterie heeft geen expliciet beleid geformuleerd
ten aanzien van diversiteit en inclusie, maar is met
name binnen de programmering van het Vuurolfestival op zoek naar een breed en verrijkend aanbod.
Zoals aangegeven bij de (Artistieke) Visie: “Wij hebben
de visie dat de “menselijke maat” en persoonlijke
betrokkenheid sterk bijdraagt aan welbevinden en
verbondenheid. Hierdoor ontstaat een grotere
ontvankelijkheid en openheid, zodat ook wat “vreemd”
of nieuw is makkelijker en dieper ontvangen kan
worden, waardoor er een verrijking kan ontstaan.” Op
Vuurol zijn voorstellingen geweest van Syrische
vluchtelingen met een acteerachtergrond en van
acteurs met een verstandelijke beperking. Niet van
wege een code, maar omdat dit de festivalprogrammering verrijkt. Binnen het Theaterteam en de
andere teams bevindt zich een groot aantal
dwarsdenkers, oud en jong, dat de programmering en
het karakter van Vuurol scherp en actueel houdt,
onder andere door de keuze van de jaarlijkse thema’s.
De diversiteit en inclusie van publiek met
verschillende achtergrond is voor een festival als
Vuurol moeilijker te sturen. We zien een grote
diversiteit ten aanzien van de leeftijd van bezoekers,
maar de bossen bij Lage Vuursche trekken een ander
publiek dan een stadsfestival. Door de samenwerking
met diverse scholen en opleidingen uit de regio

proberen we de reikwijdte van Vuurol te vergroten,
bijvoorbeeld ten aanzien van leeftijd en etniciteit. De
samenstelling van het publiek wordt op dit moment
niet gemeten.
Voor mensen met een lichamelijke beperking is het
festival minder toegankelijk, omdat het merendeel van
de voorstellingen ook letterlijk buiten de gebaande
paden ligt.
Ten aanzien van het personeel (uitsluitend bestaande
uit vrijwilligers) en de partners (voornamelijk uit de
omgeving, en festivals elders in Nederland) hebben we
geen beleid.

Governance Code Cultuur
De acht principes en onderliggende aanbevelingen
van de Governance Code Cultuur zijn (grotendeels)
door de Theaterie geïmplementeerd. Wel kan de
rapportage daarover worden verbeterd. In november
2019 is een nieuw bestuur aangetreden dat op grotere
afstand van de dagelijkse werkzaamheden staat, en
dat de verantwoordelijkheid voor de nadere
uitwerkingen van de code op zich heeft genomen.
Zoals al eerder aangegeven, wordt in 2020 ook de
wenselijkheid van het verwerven van een ANBI-status
onderzocht.

Stichting Theaterie 't Open Doekje
Stulpselaan 1
3749 AR Lage Vuursche

Mieke Bouhuijs (zakelijke leiding)
E: info@vuurol.nl
M: 06 2305 3585
Jeannette Groenewoud (artistieke leiding)
E: artistiekeleiding@vuurol.nl
M: 06 2305 2720
David de Jager (penningmeester)
E: productie@vuurol.nl
M: 06 5397 9154
www.vuurol.nl

