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Scapino Ballet Rotterdam is het oudste dansgezelschap van Nederland en viert in seizoen 2020/2021 zijn 
75-jarig bestaan. De rijke geschiedenis van Scapino is de basis voor het huidige succes. 

2017-2020: intensief en dynamisch  
Artistieke hoogtepunten en een uitgesproken zakelijke koers kenmerken de huidige periode.  
We hebben kansen gepakt en risico’s genomen en geleerd van successen én fouten. Onze nieuwe koers 
na de bezuinigingen in 2013 en onze repertoirekeuze hebben ons sterker gemaakt. Scapino heeft veel 
beter gepresteerd dan voorgenomen. Er zijn aanzienlijk meer voorstellingen gespeeld, met een hoger 
bezoekersaantal dan voorzien. We telden in 2016 nog 45.000 bezoekers, in 2019 waren dat er ruim 80.000 
en we verwachten in 2020 maar liefst 90.000 bezoekers te ontvangen. Deze forse toename is het gevolg 
van een gedurfde maar goed onderbouwde strategie.  

In 2019 hebben wij ons ensemble uitgebreid om groot gemonteerde dansproducties in heel Nederland te 
kunnen presenteren, met een bijdrage uit ons eigen vermogen en een garantie van een fonds - dus zónder 
additionele subsidie! De landelijke spreiding van de BIS-gezelschappen is namelijk niet optimaal, waardoor 
een groot potentieel danspubliek niet wordt bereikt. Daarnaast is er veel meer vraag naar onze producties 
dan wij speeldagen hebben. Nu hebben ruim 35 regionale theaters die tot nu toe geen dansaanbod 
konden programmeren, zich voor minstens 3 jaar aan ons verbonden. De behaalde bezoekersaantallen 
bewijzen dat het werkt. 

Met deze uitbreiding hebben wij het publiek voor dans in Nederland structureel en substantieel vergroot. 
Wij kunnen nu met cijfers onderbouwen dat uitvoering van ons plan voor de periode 2021-2024 
noodzakelijk is om landelijke spreiding van dans voor de grote zaal te bewerkstelligen.  

In dit plan schetsen wij hoe wij de danssector in Nederland willen versterken. 
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De Scapino figuur waar ons gezelschap zijn naam aan dankt, vertelt de kinderen wat zij gaan zien. 

 



‘Scapino verovert’ is ons motto voor de komende jaren. Scapino Ballet Rotterdam inspireert een groot 
publiek met dans in al zijn diversiteit: nieuwe vormen van onderscheidende, maar tegelijkertijd toegankelijke 
dans. Onze voorstellingen zijn theatraal, multidisciplinair en meestal uitgevoerd met live muziek.  
 
 
1.1 Dans op topniveau 
Scapino maakt artistiek aantrekkelijke voorstellingen die een breed en relatief jong publiek aanspreken. 
Een artistieke prestatie krijgt pas waarde als deze niet alleen bij incrowd en kenners, maar vooral bij een zo 
groot mogelijk publiek iets teweegbrengt. De overtuiging dat dans de potentie heeft om een veel groter 
publiek te bereiken is bij ons diepgeworteld. 

Heiligt het doel de middelen? Nee. De artistieke noodzaak om iets te maken zal altijd leidend zijn. Zonder 
dát is het onmogelijk om iets te maken wat artistieke zeggingskracht heeft. Én om de overtuiging te voelen 
dat anderen dit moeten zien. Waar geen vonk is, kan immers ook geen vonk overspringen. 
 
 
1.2 Educatie: kansen voor dans 
Educatie zit in ons DNA. Scapino is vlak na de oorlog opgericht als gezelschap voor de jeugd. Nog steeds 
speelt cultuureducatie een belangrijke rol: cultuur vergroot immers allerlei vaardigheden die juist nu hard 
nodig zijn. Jongeren kunnen dan ook niet vroeg genoeg in contact komen met cultuur. Voor dans liggen 
hier prachtige kansen, want dans is populair bij jongeren.  
 
 
1.3 Talentontwikkeling  
Scapino voelt zich medeverantwoordelijk voor de ontwikkelingen in de dans als kunstvorm. Wij zien 
talentontwikkeling, het aantrekken en begeleiden van talentvolle choreografen en dansers, daarom als een 
van onze hoofdtaken. Veel jonge makers en dansers hebben hun talenten kunnen ontplooien bij Scapino 
en werken nu wereldwijd bij toonaangevende gezelschappen. 

 
 

Publiek bij TING! in Carré

Missie - Dans verdient een groot publiek 1.
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2.1 Hét reisgezelschap van Nederland
De landelijke opdracht die we hebben als BIS-dansgezelschap nemen we heel serieus: Scapino toert 
langs meer steden dan welk dansgezelschap ook, en bedient daarbij ook de middelgrote steden. Onze 
voorstellingen zijn gemaakt voor de grote zaal, maar zijn toch geschikt om te reizen: iedere productie past in 
één vrachtwagen en er is geen bouwdag nodig. Dit maakt ons tot hét reisgezelschap van Nederland. 

Scapino wil overal in het land onderscheidend repertoire brengen, maar ook voortrekker blijven als 
talentontwikkelaar. We staan internationaal bekend als gezelschap dat nieuw talent (h)erkent en kansen 
geeft.  Bovendien willen wij onze grote ambities op het gebied van educatie en diversiteit verder uitwerken. 
Op beide vlakken hebben wij een stevige basis om op voort te bouwen.

2.2 Stadsgezelschap van Rotterdam
Als stadsgezelschap van Rotterdam draagt Scapino bij aan de aantrekkelijkheid van de stad, voor inwoners 
en bezoekers. Rotterdam is een stad met uitdagingen die veel van haar bewoners vragen: creativiteit, talent 
en ondernemerschap, maar ook respect voor verschillende culturen om op een goede manier met elkaar 
te kunnen samenleven. 

Scapino staat met beide benen in de Rotterdamse samenleving en wil met zijn activiteiten een 
betekenisvolle rol spelen bij het aangaan van deze uitdagingen.  

Visie - Waardevol voor stad en land 2.
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Strategie - Nieuw publiek, spreiding en jong talent

Kort bijschrift

Rotterdam vormt voor Scapino een creatieve voedingsbodem. De culturele diversiteit, de bereidheid 
tot samenwerking, de vernieuwingsdrang en de Rotterdamse ondernemingszin bieden concrete 
aanknopingspunten voor het maken van aansprekende dansvoorstellingen en –activiteiten voor stad 
en (buiten)land, en voor het vinden van een nieuw en divers publiek. Vanuit deze inspirerende thuisbasis 
versterken wij onze landelijke positie. 
 
 
3.1  Naar een groter landelijk speelveld 
Dat lukt goed: de waardering voor onze producties is groot en we spelen meer voorstellingen dan ooit.  
Ook onze bezoekersaantallen blijven fors groeien. In 2019 trokken we maar liefst 80.000 bezoekers, 
bijna twee keer zoveel als in de vorige kunstenplanperiode. Dit alles doen we vanuit een goed ontwikkeld 
cultureel ondernemerschap. In 2019 realiseerden we een eigen-inkomstenpercentage van 74%.

3.1.1  Uitgebreid ensemble speelt 60 extra voorstellingen 
Als BIS-instelling wil Scapino de dans in de volle breedte ontwikkelen en ondersteunen. Helaas zien we 
dat de vier BIS-gezelschappen de regio onvoldoende bedienen. Ondanks de grote vraag worden in 
veel middelgrote steden géén dansvoorstellingen voor de grote zaal aangeboden. Daardoor kunnen de 
theaters aldaar geen danspubliek opbouwen en staan talentvolle choreografen, meestal ondersteund 
door FPK, vaak voor gesloten deuren. Want heeft een theater geen danspubliek kunnen opbouwen, dan 
neemt geen programmeur het risico jong talent te programmeren dat het publiek nog niet kent! 

Om deze drempel in het dansbestel weg te nemen is ons ensemble vanaf seizoen 2019-2020 uitgebreid, 
met de garantstelling van een privaat fonds én een bijdrage uit ons eigen vermogen. Eén deel van ons 
ensemble toert nu naar de middelgrote steden om twee keer per seizoen een grote-zaalproductie 
te presenteren in 30 extra theaters die nog danspubliek moeten opbouwen. Het andere deel van het 
ensemble toont intussen nieuw werk in de grote steden.

Het draagvlak is er - dat blijkt uit het gemak waarmee wij die 60 extra voorstellingen hebben kunnen 
boeken én uit het feit dat deze theaters ook de komende drie jaar gegarandeerd Scapino voorstellingen 
afnemen. Ook de ca. 40.000 bezoekers die deze extra voorstellingen trekken, bewijzen dat er grote vraag  
is naar ons aanbod. Onze strategie werkt. 
 

Scapino speelt
 in meer steden 

dan elk ander 
dansgezelschap

Love Gun van Itamar Serussi op Lowlands 2018

 3.
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3.1.2 Financiële ondersteuning noodzakelijk
De BIS-dansgezelschappen voeren regelmatig overleg. Toch is de verdeling van dans over het land nog 
steeds verre van ideaal. Scapino heeft inmiddels aangetoond die landelijke spreiding te kunnen realiseren, 
maar we lopen op onze tenen. Eigenlijk is onze organisatie onvoldoende toegerust voor deze majeure 
operatie, temeer omdat reizen met een productie relatief veel energie, tijd en inzet van mensen kost. 

Om dit vol te kunnen houden, zal er dan ook meer subsidie beschikbaar moeten komen voor landelijke 
spreiding en regionalisering. Wij hopen dat het duidelijk is dat wij deze operatie zonder extra financiële 
ondersteuning vanaf 2021 niet kunnen voortzetten. Ons hoge eigen inkomstenpercentage laat zien dat wij 
een maximum aan middelen uit de markt halen, maar daar zit een grens aan. Op dit moment spreken wij 
onze eigen financiële reserves aan om de regionalisering van de dans in Nederland te kunnen realiseren. 
Dat doen wij vanuit overtuiging, maar daarvoor vragen wij nu dus om extra steun van het rijk, om daarmee 
de uitbreiding van ons ensemble structureel te maken, om te kunnen blijven bouwen aan danspubliek in de 
regio en hiermee een drempel in het huidige bestel weg te nemen. 

3.1.3 Scapino en Fonds voor Podiumkunsten slaan handen ineen 
Door het danspubliek landelijk structureel te vergroten, bevorderen wij de doorstroming in de dans. We 
creëren zo kansen voor jonge choreografen, die wij over twee jaar, in overleg met het FPK, ondersteunen bij 
hun tourneeplanning en -verkoop. Via ons netwerk en danspubliek kunnen zij makkelijker aan speelbeurten 
komen. De investering in jonge makers levert hierdoor veel meer rendement op. 

3.1.4 Binnen de BIS is kansengelijkheid nodig 
In het sectoradvies Alles Beweegt noemt de Raad voor Cultuur het opvallend dat er zeer uiteenlopende 
bedragen zijn vastgesteld voor de verschillende dansinstellingen. “Deze bedragen,” zo formuleert de Raad, 
“zijn historisch gegroeid en zijn niet meer gerelateerd aan de taken, de prestaties en het eigen profiel 
van de gezelschappen.” Scapino is het hier hartgrondig mee eens; voor een solide, toekomstbestendige 
danssector is het noodzakelijk dat deze historische scheefgroei in de BIS wordt aangepakt. Daar is lef voor 
nodig omdat het de status quo doorbreekt. Het betreft hier echter een herverdeling van slechts 0,5 miljoen 
van de in totaal beschikbare 19 miljoen voor dans in de BIS - slechts 2,7 % van het totale budget om de 
danssector in beweging te krijgen en landelijke spreiding te realiseren.

3.2 Naar het buitenland
Ook het buitenland heeft belangstelling voor onze voorstellingen. Omdat dans bij uitstek een internationale 
kunstvorm is, zien wij toegevoegde waarde in het uitbouwen van ons internationale netwerk. De afgelopen 
jaren hebben wij de contacten verdiept met agenten die ons in het buitenland vertegenwoordigen.  
De komende jaren verwachten wij veel van de Duitse, Franse en Spaanse markt. 

In artistiek opzicht is het van belang ons op internationale podia en festivals te presenteren. Een goede 
internationale reputatie heeft ook positieve effecten in Nederland. Zo zullen goede choreografen de weg 
naar Scapino makkelijker weten te vinden en nemen zij vervolgens weer de beste dansers mee.

Zakelijk gezien leveren voorstellingen in het buitenland vaak hoge uitkoopsommen op.  

Voor een solide 
danssector moet 

de historische 
scheefgroei in de 

BIS verdwijnen

5



3.3 Uniek repertoire en overige activiteiten 
Scapino creëert een heel eigen repertoire: onderscheidend en niet inwisselbaar. Die eigenheid is het 
gevolg van onze keuze om niet dezelfde gevestigde choreografen, die vaak bij vele gezelschappen te zien 
zijn, uit te nodigen. Wij kiezen ervoor te investeren in nieuw talent. Met succes. Zo hebben Marco Goecke en 
Felix Landerer zich jarenlang bij Scapino kunnen ontwikkelen voordat zij naar het NDT gingen. Ook Nanine 
Linning en Marcos Morau gebruikten Scapino als springplank voor hun carrière.  
 
Scapino kiest er bewust voor om vooral thematische avondvullende producties te brengen en niet te 
kiezen voor triple- of multiple-bills. Ook worden al onze producties speciaal gecreëerd voor Scapino en 
‘kopen’ wij geen bestaande balletten in die voor andere gezelschappen zijn gemaakt. 
 
Bij de keuze van choreografen zoeken wij naar makers die een uitgesproken visie hebben op de 
uitdagingen en complexiteit van de huidige maatschappij. Makers die de wereld van nu analyseren en 
becommentariëren en de noodzaak voelen om te reflecteren op de actualiteit. De gesprekken die we met 
de makers hierover voeren, inspireren de dansers maar hebben ook impact op andere domeinen in de 
organisatie. 

3.3.1 Groot gemonteerde avondvullende voorstellingen
Deze thematische of conceptuele dansproducties, altijd sterk esthetisch en beeldend, bieden een breed 
publiek aanknopingspunten voor eigen interpretatie. Deze producties zijn theatraal van vorm en maken 
veelal gebruik van andere podiumkunstvormen zoals opera en circus. Dit multidisciplinaire karakter 
ontstaat uiteraard vanuit een artistieke noodzaak, maar heeft als bijkomend voordeel dat het een bredere 
doelgroep aanspreekt. Dat zien wij terug in hogere publieksaantallen.   
 
Ook worden vrijwel al onze producties begeleid door live muziek. Waar Het Nationale Ballet en NDT om 
niet gebruikmaken van Het Balletorkest, komen de kosten van de muzikale begeleiding voor rekening van 
Scapino. Dit vergroot het financiële risico.

a.  Ed Wubbe maakt in seizoen 2023/2024 het derde deel van zijn barok-trilogie, als opvolger van 
de succesvolle producties Pearl en Scala. Hiervoor wordt opnieuw samengewerkt met het 
toonaangevende barokensemble Combattimento en operagezelschap Opera2Day, waarmee wij 
de fascinatie voor de baroktijd delen. Wubbe wil niet alleen de schoonheid maar ook de donkere 
kanten en het verval van de barokperiode laten zien. Hij ziet hierin een metafoor met de wereld van 
nu. Dystopische werelden, zoals bijvoorbeeld in The Handsmaid’s Tale, lijken dichterbij dan gedacht.

b.  In 2024 ontwikkelen wij een coproductie met Amsterdam Sinfonietta. Dit wordt een 
avondvullende, groot gemonteerde productie die landelijk gaat touren. Amsterdam Sinfonietta 
wordt integraal onderdeel van de enscenering. Deze voorstelling moet de geijkte cross-over 
overstijgen. De dans en de muziek worden volkomen gelijkwaardig aan elkaar. 

c.  Marcos Morau maakt in de eerst helft van seizoen 2024/2025 een nieuw avondvullend werk. 
Volgens Morau zijn wij door de toenemende individualiteit de ander steeds meer aan het 
verliezen. Morau wil laten zien hoe zich dat vertaalt naar ons dagelijks leven, de politiek en de 
kunsten. Hij is niet pessimistisch, maar wil de toeschouwer wel een kritische spiegel voorhouden. 

d.  Ons uitgebreide educatieve programma brengt jongeren in aanraking met dans. In seizoen 
2023/2024 gaan wij een stap verder: in coproductie met onze Rotterdamse partner Maas 
Theater en Dans zullen wij een grote-zaalproductie ontwikkelen in een choreografie van Cecilia 
Moisio, waarin het thema liegen centraal staat. Leugentjes om bestwil, schone schijn en zó goed 
liegen dat je het zelf gelooft. Deze 8+voorstelling gaat een landelijke tournee maken. 

e.  Performancecollectief Urland en Scapino zijn nieuwsgierig naar elkaar en gaan een gezamenlijke 
productie te maken. Omdat de vorm nog niet duidelijk is, wordt de samenwerking opgebouwd 
vanuit gezamenlijke workshops. De intentie is om toe te werken naar een grote-zaalvoorstelling in 
seizoen 2022/2023, maar het zou ook een vlakke-vloervoorstelling kunnen opleveren. 
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f.  Scapino blijft op zoek naar talentvolle choreografen die de wens en potentie hebben een 
avondvullende grote-zaalvoorstelling te maken. We voeren gesprekken met o.a.: Ryan Djojokarso, 
Antonin Comestaz, Maciej Kuzminski, Connor Schumacher en Dalton Jansen.

g.  Naast nieuwe producties presenteren we in de regio ook reprises van bewezen successen, zoals 
Henry van Itamar Serussi, Pablo van Marcos Morau en Ed Wubbe’s Scala. Om deze voorstellingen 
betaalbaar te houden voor de regiotheaters, worden ze niet met live muziek uitgevoerd. 

3.3.2 Talentontwikkelingsprogramma’s
Ed Wubbe heeft een neus voor talent en een uitgebreid internationaal netwerk. Hij herkent choreografische 
talenten al vroeg in hun carrière en biedt hen de kans om werk te maken voor Scapino. Als dit wederzijds 
bevalt, ontwikkelen zij zich verder bij ons. 

De jonge choreografen dragen sterk bij aan de vernieuwing en het imago van ons gezelschap. 
Ondersteund door een goed ontwikkeld marketingbeleid laten wij het publiek kennismaken met hun werk. 

a. Ons nieuwe format voor talentontwikkeling heet The Square. Vier jonge en/of mid-career 
choreografen en bij voorkeur ook een kunstenaar uit een andere discipline brengen hun ideeën 
samen in één voorstelling, onder sturing van Ed Wubbe. 

 De makers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gehele voorstelling en dus niet alleen 
voor hun eigen autonome deel. Zo worden ze uitgedaagd om zich in artistieke zin tot elkaar te 
verhouden en intensief samen te werken. Deze wisselwerking verdiept hun ontwikkelingsproces.       

 De eerste editie van The Square vindt plaats in het voorjaar van 2020. In de periode 2021-2024 
kunnen minstens 16 jonge choreografen bij Scapino werk maken voor de grote zaal. 

b. In overleg met Dansateliers en het Productiehuis van Theater Rotterdam willen wij de 
doorstroming van makers in Rotterdam bevorderen. Zo vragen wij choreograaf Connor 
Schumacher, die een traject bij Dansateliers heeft doorlopen, om een bijdrage te leveren aan 
een editie van The Square. Ook Dalton Jansen, ondersteund door het Productiehuis van Theater 
Rotterdam, wordt uitgenodigd. 

c. Made in Rotterdam is Scapino’s danslab waar dansers hun choreografische talent ontwikkelen. 
Gedurende een korte periode kunnen de dansers Scapino’s productieapparaat gebruiken voor 
het uitwerken van hun ideeën. Het programma wordt volledig gemaakt én gedanst door de 
dansers van Scapino. Door samenwerking met de techniek-, productie- en marketingafdeling 
leren de dansers/choreografen alle aspecten van een gezelschap kennen. Made in Rotterdam 
vindt eenmaal per seizoen plaats.

3.3.3 Bijzondere producties
De succesvolle productie TING!, gemaakt ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van Scapino, heeft ons 
geïnspireerd en veel geleerd.

Jubileumproductie
Ter ere van ons 75-jarig bestaan maakt Ed Wubbe in 2020/2021 een grote jubileumvoorstelling, Rubicon.  
Het DoelenEnsemble verzorgt de live muziek en we werken samen met internationale circusartiesten en 
het Rotterdamse kinderkoor Prettig Weekend. 
In deze productie staan de ontwikkelingsfasen van het leven van de mens centraal. Rond het negende 
levensjaar gaat een kind over van de magische naar de realistische wereld. Dit is een onomkeerbaar 
proces. Wubbe trekt een parallel met de ontwikkeling van Scapino als dansgezelschap. 
 
Door te coproduceren met de TheaterAlliantie kunnen wij ons in de grootste zalen van Nederland 
presenteren, in series van drie à vier voorstellingen en is het financiële risico voor Scapino als producent 
gereduceerd. Ook brengt deze partner veel kennis in op het gebied van marketingcommunicatie, waardoor 
wij veel nieuw publiek kunnen bereiken.

Wij verwachten met deze productie 40.000 tot 45.000 bezoekers te bereiken. 
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Zomerprogrammering
Zomer 2022 gaan wij experimenteren met een programmering op een bijzondere locatie. Scapino 
ontwikkelt de artistieke kaders en de business case hiervoor in 2020. 

Festivals
Bij Theaterfestival De Parade (zomer 2019) hebben wij veel nieuw publiek ontvangen. Wij zijn in gesprek 
met Theaterfestivals De Parade en Boulevard over deelname aan volgende edities.  

3.3.4 Internationale coproducties

3D-project
Het 3D-project van Scapino, GöteborgsOperansDanskompani en TanzMainz is gericht op het ontwikkelen 
van choreografisch talent. Scapino stuurt een choreograaf naar Göteborg, een choreograaf uit Göteborg 
gaat in Mainz aan het werk en Mainz levert een choreograaf aan Scapino. De drie creaties die daaruit 
voortvloeien, vormen een programma dat in alle drie de steden te zien zal zijn, in Rotterdam tijdens de 
Rotterdamse Dansweek. Dit internationale project krijgt in de periode 2021-2024 een vervolg. 

Danse Qui Danse
Samen met productiehuis Korzo en het Nederlands Dans Theater zijn wij de Nederlandse partner in het 
Europese project Danse Qui Danse waarin jonge choreografen een traject richting de grote zaal volgen.

Programmering 2021-2024
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In 1964 gaf Scapino op uitnodiging van president Johnson een voorstelling voor schoolkinderen in het 
Witte Huis in Washington. Hans Snoek, oprichtster van Scapino, stond erop dat ook kinderen van kleur 
werden uitgenodigd. Dat was in die tijd heel uitzonderlijk. De maatschappelijke betrokkenheid van Hans 
Snoek motiveert ons nog steeds. 
 
 

4.1 Drempels wegnemen
Waar andere gezelschappen vooral zijn ontstaan vanuit een artistieke zoektocht, werd Scapino in 1945 
opgericht om “kleur terug te brengen op de gezichten van de oorlogskinderen”. Dans als middel. 
Anno 2020 staat bij ons de verbinding met het publiek nog steeds centraal. Toch laten de cijfers zien 
dat sommige publieksgroepen ondervertegenwoordigd zijn. Daarom blijft Scapino inzetten op het 
onderzoeken en zo veel mogelijk wegnemen van  drempels1.  Hierbij hebben wij speciale aandacht voor 
diversiteit en voor mensen met een visuele of fysieke beperking (zie 4.4). Samenwerking met partners 
binnen én buiten onze sector is hierbij vanzelfsprekend. 

Om onze marketingcommunicatie en educatie nog effectiever te maken, brengen wij vanaf 2020 alle 
daartoe behorende activiteiten samen in de afdeling Publiekswerking. 

4.2 De weg naar publieksgroei 
Socio-demografisch richt Scapino zich op een brede en diverse doelgroep. We bedienen mensen van 
8 tot 80+, van alle opleidingsniveaus en met vele culturele achtergronden. Doel is om nieuw publiek 
te interesseren voor dans en om tools aan te reiken voor het kijken naar dans. Onze uitgebreide 
marketingkennis en -ervaring bieden mogelijkheden om drempels1 te verlagen.

De weg naar publieksgroei ligt voor Scapino vooral in het vergroten van de ‘customer base’ en daarnaast 
in het stimuleren van herhaalbezoek. Scapino gaat de informatievoorziening aan de huidige klanten 
optimaliseren (inhoudelijk, qua timing, etc.). Voor het bereiken van nieuw én ander publiek investeert 
Scapino stapsgewijs in CRM: in samenspraak met theaters én consumenten klantdata verzamelen, 
analyseren en inzetten - met inachtneming van de AVG.

1.  Drempels als niet geïnformeerd zijn over het aanbod, prijs en nabijheid liggen binnen Scapino’s invloedssfeer om op te lossen
  met de klassieke marketingmix: Promotie, Prijs, Plaats én Product, plus de P van Partners.

Kinderen in het Witte Huis wachten op de voorstelling. In het midden Hans Snoek. (1964)

Publiekswerking: nieuw én ander publiek 4.

9

Doel is om 
nieuw publiek 

te interesseren 
voor dans en 

hen tools aan te 
reiken voor het 

kijken naar dans



4.2.1 Op zoek naar nieuw én ander publiek
Scapino richt zich al een aantal jaar actief - met succes - op het werven van een nieuw en breder publiek. 
Scapino is ervan overtuigd dat er veel meer publiek is voor dans. Analyse van de kaartverkoop laat dat ook 
zien: maar liefst 42% van onze bezoekers ziet voor het eerst een voorstelling van Scapino2. Uit onderzoek 
blijkt dat 9% van ons publiek zelfs voor het eerst een dansvoorstelling bezoekt. 

Dit geldt ook voor de educatieprogramma’s van Scapino (zie 4.3). Deze zijn vaak een eerste kennismaking 
met dans in het algemeen en Scapino in het bijzonder. 

Een meer divers publiek
Scapino wil niet alleen meer, maar ook ander publiek bereiken. Buiten de randstad ziet Scapino minder 
culturele diversiteit terug in de zalen. Zie ook paragraaf 3 in de bijlage Specifieke subsidievoorwaarden.
Daarnaast bereikt Scapino landelijk  in mindere mate jongvolwassenen, terwijl een aantal programma’s 
(bijvoorbeeld The Square) juist aantrekkelijk is voor deze doelgroep. 

4.2.2 Van inzicht naar aanpak
Scapino baseert zijn marketing en publiekswerking op solide inzichten. Wij verrichten onderzoek onder 
(niet-)bezoekers en volgen nauwlettend de ontwikkelingen op het gebied van marketing, kunsteducatie 
en het raakvlak dans-gezondheid. Deze inzichten verwerken wij in nieuwe projecten en in onze 
marketingcommunicatiemiddelen. De fors toegenomen bezoekersaantallen laten zien dat deze strategie 
werkt. De komende jaren werken wij de inzichten in niet-bezoekers uit. 

a.  “De jeugd is de toekomst.”  
Daarom richten we ons nadrukkelijk op deze groep, met een breed palet aan activiteiten (zie 4.3).

b. “Ik wil best een keer naar dans. Ik ben alleen bang dat ik het niet snap.”  
Een belangrijk inzicht in niet-bezoekers3. Met de campagne Hoofd uit. Hart aan. koppelen we dit 
inzicht op een positieve manier aan het merk Scapino. Met intieme en krachtige video’s brengen 
we de boodschap dat je dans niet hoeft te begrijpen om ervan te kunnen genieten.  

c. “Ik wist niet dat het er was.” 
Om naar een voorstelling te gaan, moet je weten dat die er is. Als merk moet Scapino 
mentaal en liefst ook fysiek verkrijgbaar zijn4. Hierbij spelen spontane bekendheid, opvallende 
merkeigenschappen en een duidelijke propositie een belangrijke rol. 

Mentale verkrijgbaarheid
De afgelopen jaren heeft Scapino geïnvesteerd in de mentale verkrijgbaarheid door o.a. 
massamediaal te communiceren. Toch is er ruimte voor verbetering als we specifieke 
doelgroepen willen bereiken. Zo bereiken we jongvolwassenen minder goed via lineaire televisie.

Fysieke verkrijgbaarheid: uitbreiding ensemble en satellietstedenprogramma
Scapino wil Rotterdam én Nederland ruim bedienen. Met de uitbreiding van het ensemble en 60 
extra voorstellingen per seizoen hebben wij onze fysieke verkrijgbaarheid sterk vergroot.

In het satellietstedenprogramma werken we intensief samen met acht theaters. Wij betrekken 
hen bij de samenstelling van ons programma en gebruiken hen als klankbord. We delen inzichten 
en ontwikkelen samen methodieken om nieuw publiek voor dans te bereiken, o.a. door te streven 
naar seriebespeling. Deze samenwerking omvat daarnaast een educatief programma op maat, 
intensieve trajecten op scholen, een cursus Dans Kijken en aangeklede inleidingen en workshops. 
Inmiddels wordt dit satellietstedenprogramma door andere gezelschappen als voorbeeld gezien.

2 O.b.v. onderzoek i.s.m. satelliettheaters
3 O.b.v. talloze gesprekken met deze doelgroep. Komende vier jaar zullen we dit inzicht nader onderzoeken en ons beleid aanscherpen.
4 How Brands Grow, Byron Sharp
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Dans beter op de kaart
Landelijk zijn er vergevorderde plannen om, samen met de NAPK en andere dansgezelschappen, 
dans beter op de kaart te zetten en waar nodig drempels weg te nemen. In Rotterdam doet 
Scapino dit samen met Rotterdamse danscollega’s Conny Janssen Danst, Dansateliers, MaasTD 
en Theater Rotterdam. Scapino heeft in beide initiatieven een trekkersrol.

5. “Ik had behoefte aan meer uitleg vooraf.”  
Uit publieksonderzoek blijkt dat een deel van onze bezoekers duiding bij de voorstelling op prijs 
stelt. Daarom is bij 75% van onze voorstellingen een inleiding geprogrammeerd en gaan wij 
podcasts ontwikkelen, die de theaters via preservice mails aan bezoekers toesturen. 

Exclusief voor de satellietsteden heeft Scapino de Verdiepingscursus Dans ontwikkeld om het 
bezoek aan voorstellingen van jonge, wellicht nog onbekende choreografen te stimuleren.  
De cursus belicht dans vanuit verschillende thema’s en invalshoeken. Diverse stijlen, technieken 
en (inter)nationale dansgezelschappen en choreografen komen aan bod. 
 
Daarnaast bieden we een gratis programmaboek aan bij al onze voorstellingen. 
Scapino richt zich met toon en inhoud van de communicatie nadrukkelijk op een brede groep 
potentiële bezoekers en niet op de doorgewinterde danskijker. 
 

4.3 Educatie 
Scapino ontwikkelt heel veel activiteiten op het gebied van cultuuronderwijs, cultuureducatie en inclusie.  
In de meeste programma’s staat interactie voorop. 

4.3.1 De kracht van goed cultuuronderwijs
Goed cultuuronderwijs vergroot vaardigheden als creativiteit en reflecterend vermogen, stimuleert 
kansengelijkheid en draagt bij aan een brede ontwikkeling. De educatieve activiteiten van Scapino 
bevorderen een nieuwsgierige houding die omgaan met verschillende waarden en werkelijkheden 
vergemakkelijkt. Leerlingen ontdekken hoe ze met hun eigen talenten en kwaliteiten aan hun omgeving 
kunnen bijdragen.

4.3.2  Binnenschools Cultuuronderwijs
In Scapino’s onderwijsprogramma voor het PO en VO staan de voorstellingen en hun thematiek centraal. 
Onze bevlogen dansdocenten brengen dit programma naar de scholen.
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Primair Onderwijs
Samen met Rotterdamse partners zoals SKVR, KC-R en Nieuwe Luxor Theater stelt Scapino zijn aanbod 
voor het PO samen. Dit aanbod sluit aan bij de kerndoelen 54, 55 en 56 van het leergebied kunstzinnige 
oriëntatie5 en bij programma’s als Cultuureducatie met Kwaliteit6. We volgen bovendien het ontwikkelteam 
van curriculum.nu7 voor het leergebied Kunst & Cultuur op de voet om ons aanbod actueel te houden.

Binnen het Rotterdamse Cultuurtraject8 biedt Scapino een leskistprogramma aan voor groepen 1 & 2.

Voortgezet Onderwijs
Het aanbod voor het voortgezet onderwijs richt zich met name op havo/vwo en sluit aan bij het vak CKV. 
Om de leerlingen zoveel mogelijk te motiveren, staat het ontwerpmodel voor kunsteducatie Remix je 
curriculum van Emiel Heijnen centraal9.

4.4	 Dans	voor	specifieke	doelgroepen
Dans is voor iedereen, mét of zónder beperking. De intentie om inclusief te zijn loopt als een rode draad 
door al onze activiteiten. Daarom initieert Scapino ook projecten voor specifieke doelgroepen.

Voorstellingsbezoek voor mensen met een visuele beperking
Samen met Stichting Komt het Zien! maakt Scapino voorstellingen toegankelijk voor mensen met een 
visuele beperking door middel van audiodescriptie, touch-tour en een inleiding. De voorbereiding is 
tijdrovend en intensief. Om dit kostendekkend te kunnen aanbieden moeten wij additionele fondsen werven. 

Dansen met een lichamelijke beperking 
Scapino levert al jaren, in samenwerking met Holland Dance, een inhoudelijke bijdrage aan elk DanceAble 
symposium, waar dansen met een lichamelijke beperking centraal staat. 

Talentontwikkeling voor amateurdansers
In verschillende projecten volgt Scapino de ‘Tafel van Talentontwikkeling’: kennismaken, ontwikkelen, 
bekwamen en excelleren, zich richtend op de eerste twee fasen. Scapino ontwikkelt in samenwerking met 
partners diverse projecten voor amateurdansers. Zoals:

-  Amateurdansers werken in Dance Date (i.s.m. Holland Dance) met een Scapinochoreograaf en 
dansen tijdens het festival.

-  In samenwerking met theaters in Alkmaar en Heerlen (beide satellietsteden). organiseren we 
amateurdansprojecten met een publiekspresentatie.

-  Samen met dansscholen laten we amateurdansers kennis maken met het repertoire van Scapino.

5 http://tule.slo.nl/KunstzinnigeOrientatie/F-KDKunstzinnigeOrientatie.html
6 https://www.cultuureducatiemetkwaliteit.nl/
7 https://www.curriculum.nu/voorstellen/kunst-cultuur/
8 https://cultuurtrajectrotterdam.nl/
9 http://www.emielheijnen.net/files/RTAC%20EMIELHEIJNEN.pdf
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4.5 Samenwerkingen met niet-culturele instellingen
Voor het verstevigen van de binding met de stad is samenwerking met partijen buiten onze sector 
essentieel. Dat levert creativiteit en vernieuwing op en ook bereiken we daarmee nieuwe doelgroepen. 
Scapino selecteert de partners zorgvuldig; een samenwerking moet immers wel kloppen.

Dans als medicijn
Dans verhoogt de levenskwaliteit in het algemeen, bevordert de sociale cohesie en werkt positief bij 
(neurologische) beperkingen als gevolg van dementie, ziekte van Parkinson, reuma en MS. Dat is inmiddels 
wetenschappelijk bewezen en tijdens onze jarenlange samenwerking met de voormalige stichting Dance 
for Health hebben wij dit met eigen ogen gezien.

Reuma Zorg Nederland (RZN) 
Annemarie Labinjo was ruim 15 jaar als danseres aan Scapino verbonden en geeft nu danslessen aan 
mensen met een neurologische beperking. In opdracht van het Maasstad Ziekenhuis ontwikkelde zij een 
bewegingsprogramma dat samen met RZN landelijk wordt uitgezet. Scapino sluit als artistieke partner aan 
bij het programma om te faciliteren, inspireren en voorstellingsbezoek te organiseren.

Move well
Ook wordt onder leiding van Labinjo in onze studio’s een programma ontwikkeld voor kwetsbare groepen 
met motorische en fysiologische beperkingen in het algemeen. Deze mensen worden niet benaderd als 
patiënten maar als dansers. Voor dit programma is zoveel belangstelling dat wij tegen de grenzen van onze 
capaciteit aanlopen.  
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5.1 Nieuwe vormen 
De innovatieve werkvorm van The Square is, voor zover wij weten, uniek in de danswereld. Door een aantal 
jonge choreografen gezamenlijk verantwoordelijk te maken voor een productie moeten zij hun talenten op 
een andere wijze inzetten en worden zij meer uitgedaagd. 
 
 
5.2 Jonge makers uit andere disciplines 
Komende periode gaan wij de samenwerking aan met jonge kunstenaars uit andere disciplines. Voor 
de eerste editie van The Square werken wij samen met Spoken Word artist Unorthadox. De jonge 
fotograaf Khalid Amakran maakt nieuw werk voor ons. Onze voormalige stagiair van het Grafisch Lyceum 
Rotterdam, Justin Bekker, maakte het video-ontwerp voor de voorstelling Cathedral van Marcos Morau. Hij 
is inmiddels toegevoegd aan Morau’s artistieke team, waarmee een internationale carrière in het verschiet 
ligt. Ook jonge decor- en kostuumontwerpers bieden wij kansen.   

5.3 Aansluiting op de beroepspraktijk 
Jonge dansers krijgen volop de kans zich als stagiair bij Scapino voor te breiden op hun beroepspraktijk. 
Bij Scapino moeten stagiairs echt ‘aan de bak’; ze hebben na hun stage in feite al een jaar werkervaring 
opgedaan. Wij hebben een intensieve samenwerking met Codarts.  

5.4   RIDCC
Scapino-dansers Maya Roest en Mischa van Leeuwen hebben het initiatief genomen voor de Rotterdam 
International Duet Choreography Competition. RIDCC is een internationaal platform om opkomende 
choreografen te ontdekken. Mede door steun van de stichting Droom en Daad is dit initiatief in twee edities 
uitgegroeid tot een belangrijk evenement in de danswereld. Scapino is partner van het eerste uur en 
faciliteert het evenement waar mogelijk. 
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5.6 Fit to Perform 
Scapino vraagt veel van zijn dansers. Met name het vele touren in Nederland kost veel tijd en energie 
doordat er, naast een intensieve werkdag, ook veel reisuren gemaakt worden. Maar Scapino zorgt ook 
goed voor hen. We nemen preventieve maatregelen om fysieke en mentale problemen vóór te zijn.  
Via het programma Fit to Perform, opgezet door het lectoraat Performing Arts Medicine i.s.m. de Erasmus 
Universiteit, kan onze fysiotherapeut de anamnese, diagnose en behandeling bijhouden. Door de 
verzamelde data kunnen we blessures beter voorkomen.  

  

5.7 Scapino Summer Creative 
Zomer 2019 organiseerde Scapino de eerste editie van Summer Creative: een intensieve tweeweekse 
training voor gevorderde studenten en (semi)professionals. De deelnemers komen uit de hele wereld. 
Het veelzijdige programma wordt rond het Scapino-repertoire opgebouwd, maar ook onze Rotterdamse 
partners Conny Janssen Danst en Dansateliers worden betrokken bij het programma. Wij gaan Summer 
Creative iedere zomer aanbieden. 
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6.1 Organisatie 
De organisatie van Scapino staat er goed voor. Het team is goed opgeleid, gemotiveerd, betrokken 
en in hoge mate loyaal. Medewerkers, zowel op de dansvloer als bij de techniekploeg en in de 
kantoororganisatie, werken relatief lang bij Scapino.

De organisatie is zeer ‘lean and mean’ ingericht. De verhouding tussen het aantal activiteiten en de 
resultaten enerzijds en het aantal medewerkers anderzijds is zeer gunstig in vergelijking met de andere 
BIS-dansgezelschappen. Soms nemen we echter teveel hooi op onze vork. De meeste collega’s lopen 
een groot deel van het seizoen op hun tenen. Dat maakt de organisatie kwetsbaar. Ook laat het grote 
aantal activiteiten minder ruimte en budget voor ondersteuning in de persoonlijke ontwikkeling van de 
medewerkers dan gewenst.

De organisatie is financieel op orde en heeft een gezond eigen vermogen. De administratieve organisatie is, 
in overleg met de accountant, onlangs verbeterd. Ook het systeem voor risicomanagement is up-to-date. 

6.2 Risicoanalyse 
De begrotingen die de basis vormen voor onze exploitatie zijn realistisch. Ze zijn gebaseerd op jarenlange 
ervaring met de lasten en baten die passen bij een organisatie van deze omvang en dit type activiteiten.  
In de begrotingen wordt een zekere veiligheidsmarge ingebouwd.

Scapino werkt met een vast team in loondienst. Ook de huisvestingskosten liggen grotendeels vast door 
langjarige afspraken met de huisbaas. Dat maakt het lastig om op korte termijn bij te sturen en (loon)kosten 
te verlagen. 

- Bij tegenvallende inkomsten kan Scapino de programmering aanpassen. Daar zit wel vertraging 
in omdat wij anderhalf seizoen vooruit programmeren. Het meest effectief is een nieuwe productie 
vervangen door een reprise.  

- Scapino kan overwegen om een productie met een bandopmame uit te voeren i.p.v. met live 
muziek. 
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- Om meer inkomsten te genereren zonder dat de loonkosten stijgen, kan het tableau opgesplitst 
worden over meerdere producties tegelijkertijd. 

- De (financiële) afspraken met de theaters kunnen worden aangepast. De afgelopen jaren zijn we 
door de hoge bezoekersaantallen meer op eigen risico gaan spelen; indien noodzakelijk zouden 
we kunnen kiezen voor meer risicomijdende constructies als uitkoop en partage.   

6.3 Ontsluiting erfgoed 
Scapino heeft een groot historisch archief. Dat is echter niet geïnventariseerd en niet duurzaam 
opgeslagen. Met ons 75-jarig jubileum in zicht hebben wij geïnvesteerd in een professionele archivaris 
zodat wij in 2020 ons opgeschoonde archief kunnen overdragen aan het Stadsarchief Rotterdam. 
 
Historisch interessant bewegend beeld wordt ondergebracht bij Beeld en Geluid in Hilversum. Hiervoor 
wordt een technische infrastructuur ontwikkeld waarbij ook NDT en het Nationale Ballet betrokken zijn. 
Het doel is om alle beschikbare volledige videoregistraties van balletten te conserveren en te ontsluiten. 
Hierdoor blijven balletten beter herneembaar, maar houdt vooral ook het publiek op een laagdrempelige 
wijze toegang tot de kunst van Scapino.     
 
Daarnaast onderzoeken we met DEN, kennisinstituut Cultuur & Digitalisering, de ontwikkeling van een 
model voor het grootschalig klaren van de rechten. Bijvoorbeeld op basis van licenties of een afrekenmodel 
naar voorbeeld van BUMA/Stemra, om op uniforme wijze te voorzien in de vrijwaring van auteurs- 
en naburige rechten. Om de ontsluiting van ons erfgoed professioneel uit te voeren, vragen wij een 
bescheiden bedrag aan. 
 
Ter gelegenheid van ons 75-jarig bestaan organiseren wij eind 2020 in de Kunsthal een tentoonstelling 
over onze rijke historie. 
 
 
6.4  Opvolging artistieke en zakelijke directie
Als onze aanvraag gehonoreerd wordt, zijn zowel de artistiek als de algemeen directeur van mening dat het 
gezelschap er sterk genoeg voor staat om  hun verantwoordelijkheden in 2021-2024 over te dragen aan 
de volgende generatie.  Scapino zoekt in eerste instantie een artistiek directeur die ook choreograaf is - dat 
biedt de beste kansen op een uitgesproken profilering van het gezelschap. Maar goede choreografen met 
leiderschapskwaliteiten zijn dun gezaaid. 
Daarom is ook een ‘intendant-achtige’ invulling van het artistiek leiderschap denkbaar, waarbij de nieuwe 
artistiek directeur een hechte relatie aangaat met een of meer associate choreographers. 
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Het cultureel ondernemerschap van Scapino is goed ontwikkeld. In 2019 was ons eigen-inkomsten-
percentage 74%. In 2020 komen wij uit op 84%! Dat is voor een BIS-instelling zeer hoog en komt doordat 
wij de uitbreiding van ons ensemble vooralsnog zonder (additionele) overheidssubsidie hebben kunnen 
realiseren. Met de extra tournees trekken wij ca. 40.000 bezoekers.

Ook op het gebied van sponsoring en fondsenwerving hebben wij stevige ambities. Doel is een grotere 
onafhankelijkheid van subsidies en meer betrokkenheid en draagvlak onder particulieren en Rotterdamse 
bedrijven te creëren. De case for support is altijd gerelateerd aan talentontwikkeling en educatie.

- De komende jaren investeren wij in het uitbouwen van het aantal Vrienden dat zich aan Scapino 
verbindt. We hebben een nieuw ‘geefhuis’ ontwikkeld en getest. 

- Scapino is een van de initiatiefnemers van het platform Nalaten aan Rotterdamse Cultuur.  
Met dit programma worden Rotterdammers opgeroepen om, in ons geval Scapino, op te nemen 
in hun testament. In dit platform werken wij samen met o.a. Museum Boijmans en de Kunsthal.  

- Om het ijzer te smeden als het heet is, zijn onze gratis programmaboekjes voorzien van een 
QR-code om via Tikkie Zakelijk direct een donatie te kunnen doen. Zo kan het publiek zijn 
enthousiasme ter plekke gelijk omzetten in een gift. 

- Wij zijn actief in een aantal Rotterdamse business-clubs om zoveel mogelijk Rotterdamse   
 bedrijven via een bedrijvenlidmaatschap aan ons te verbinden. 
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Amersfoort

Amstelveen

Amsterdam

Apeldoorn

Arnhem

Assen

Bergen op Zoom

Breda

Bussum

Capelle aan den IJssel

Cuijk

Delft

Den Helder

Deventer

Doetinchem

Dordrecht

Eindhoven

Emmeloord

Emmen

Goes

Gouda

Heerenveen

Heerhugowaard

Helmond

Hoofddorp

Hoogeveen

Hoorn

Houten

Kampen

Laren

Leeuwarden

Leiden

Lelystad
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Speelsteden

Scapino’s speelsteden in de regio:

Maastricht

Meppel

Middelburg

Nieuwegein

Oosterhout

Oss

Purmerend

Roosendaal

Schiedam

Sittard

Sneek

Stadskanaal

Terneuzen

Tiel

Tilburg

Veenendaal

Veghel

Velsen

Venlo

Venray

Vlaardingen

Waalwijk

Wageningen

Weert

Winterswijk

Zaandam

Zeist

Zoetermeer

Zutphen
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Rotterdam

Amsterdam

Den Haag

Utrecht

Groningen

Drachten

Den Bosch

Heerlen

Tilburg

Nijmegen

Speelsteden

Grote steden die Scapino bedient:

Satelliettheaters: 

Met de satelliettheaters heeft Scapino een hechte band. Doel is een intensieve samenwerking  
tussen producent en podia en het versterken van de positie van het gesubsidieerde dansaanbod 
voor de grote zaal. De samenwerking is vastgelegd in een vernieuwd convenant.

Arnhem

Breda

Maastricht

Leeuwarden

Eindhoven

Haarlem

Enschede

Alkmaar

Zwolle


