
	

Meer voorstellingen en meer dansers:  

Scapino Ballet Rotterdam wordt groter 

 

Vanaf het seizoen 2019/2020 gaan we onze activiteiten uitbreiden. Naast en tegelijk met de 

bestaande tournees met nieuwe producties gaan we twee extra producties uitbrengen met 

stukken uit het repertoire. Hiermee gaan we op tournee door Nederland met 30 

voorstellingen per productie. Het danserstableau wordt hiervoor uitgebreid met acht 

dansers. 

 

De overtuiging dat dans een veel groter publiek zou moeten bereiken dan het nu bereikt, is diep 

bij ons geworteld. Scapino Ballet Rotterdam wil meer mensen van dans laten genieten. 

Er is in Nederland meer vraag naar groot gemonteerde en toegankelijke dansvoorstellingen dan 

er worden aangeboden. Zo is ook de vraag vanuit de theaters naar de voorstellingen van Scapino 

de afgelopen seizoenen groter geweest dan wij aan speeldagen beschikbaar hebben. De 

omvang van het danserstableau en de beschikbare middelen waren ontoereikend om hier een 

stap in te zetten. Tot nu. 

 

Kijkend naar de huidige spreiding van dans in Nederland, voelen wij de verantwoordelijkheid om 

samen met de theaters dans van hoog niveau in heel Nederland te behouden. Scapino Ballet 

Rotterdam heeft de ambitie om in die behoefte te voorzien. 

 

Kwalitatief en toegankelijk 

Scapino heeft repertoire dat in artistiek opzicht van hoge kwaliteit is maar dat tegelijkertijd 

toegankelijk is zodat ook mensen die nog niet vertrouwd zijn met hedendaagse dans een 

geweldige avond beleven en geïnteresseerd raken in dans. Hiermee wil Scapino, samen met de 

theaters, bouwen aan een structureel steviger basis van dans in Nederland waardoor uiteindelijk 

ook de kansen voor jonge dansmakers zullen toenemen. 

 

Door het vertrouwen in de kwaliteit van onze bewezen successen, de inzet van eigen reserves én 

de steun van een particulier fonds durven wij deze stap nu te zetten. 
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