
17 Dansers

8 Dansstagiairs

15 Choreografen

11 Live musici

4 Zangers

18 Nationaliteiten

47 Theaters

351 Educatieve 
activiteiten

Gemiddelde 
zaalbezetting 82%

scapino verovert

2018 in cijfers

Directe opbrengsten €  1.645.444
Sponsor inkomsten €  45.045
Overige inkomsten €  84.046
Indirecte opbrengsten €  17.522
Totale opbrengsten €  1.792.057

Subsidie OCW €  1.745.569
Subsidie Gem. Rotterdam €  1.162.000
Totale subsidies/bijdragen €  2.907.569

Totale baten €  4.699.626

Beheerslasten personeel €  664.785
Beheerslasten materieel € 532.739
Totale beheerslasten € 1.197.524

Activiteitenlasten personeel € 1.737.759
Activiteitenlasten materieel €  1.636.926
Totale activiteitenlasten €  3.374.685

Totale Lasten €  4.572.209

Saldo rentebaten/-lasten €  2.990
Exploitatieresultaat €  124.427
Eigen inkomsten norm  61,6 %

2018 in cijfers 

*     o.a. Museum Boijmans van Beuningen, Uitmarkt, Nederlandse Dansdagen, 
de Buurvrouw, In de Lugt, SS Rotterdam

**  incl. bezoekers Cultuurbuu
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Voorstellingen

Net als in 2016 was de reprise van TING! in Koninklijk Theater Carré en het Nieuwe Luxor 
Theater opnieuw een groot succes met 20.000 bezoekers en een gemiddelde zaalbezetting 
van 99%. Bovendien kwam maar liefst 47% van het publiek voor het eerst naar een Scapino 
voorstelling. 

TWOOLS is een choreografische achtbaan die je in hoog tempo langs verschillende werelden 
voert. Een opwindende voorstelling vol vaart waarin korte dansstukken, van topchoreografen 
en nieuw talent, elkaar non-stop opvolgen. 

In deze 18e editie was er nieuw werk van Ryan Djojokarso, die zich met steun van o.a. 
Scapino ontwikkelt als maker voor de grote zaal; van Maciej Kuzminski die in 2016 de 
Scapino Production Award op het choroegrafieconcours in Hannover won; van Miquel G. 
Font die zich sinds 2010 ontwikkeld als choreograaf; en van associate choreographers 
Fang-Yu Shen en Joeri Dubbe. Van Ed Wubbe en associate choreographer Marcos Morau 
werden korte stukken hernomen. 

Dans op het scherp van de snede, voor de avontuurlijk ingestelde geest. Virtuositeit, humor, 
ontroering en verwondering zorgen voor een avond om niet snel te vergeten. In Serussi’s 
Love Gun is liefde niet alleen lief en zien we opnieuw zijn unieke stijl vol met verwijzingen 
naar cinema en tekenfilms. Felix Landerer perfectioneert in While we can zijn vloeiende, 
organische stijl met virtuoze urban-bewegingen waar het plezier vanaf spat.  
Scapino-productieprijs winnaar Martin Harriague stuurt in Prince een prins en prinses op 
een verrassend, verwarrend en komisch liefdesavontuur. 

Ieder jaar krijgen de dansers van Scapino de kans eigen werk te maken, onder de noemer  
Made in Rotterdam. Het levert een verrassende en gevarieerde voorstelling op die danspubliek 
de kans geeft nieuw talent te ontdekken en de dansers van een andere kant te zien. 

Choreografieën

Ryan Djojokarso, Joeri Dubbe, 

Marcos Morau, Maciej Kuzminski, 

Miquel G. Font, Fang-Yu Shen  

en Ed Wubbe

Choreografie

Ed Wubbe

Live muziek 

NITS

Choreografieën

Felix Landerer, Itamar Serussi  en

 Martin Harriague

Choreografieën

Alexandre Jolicoeur, Ruochen 

Wang, Dalma Doman, Dario 

Minoia, Alexander Cyr

Scapino Ballet Rotterdam is stadsdansgezelschap van Rotterdam.  
En daar zijn we trots op. Net als dat we er trots op zijn dat we in 2018 
opnieuw ons steentje bij hebben mogen dragen aan een stad die 
aantrekkelijk is voor zowel de inwoners als voor bezoekers van de 
stad. De Rotterdammer kan ons niet alleen in het theater zien maar 
kan ons ook beleven in de cultuurcentra in de wijken. Maar ook buiten 
Rotterdam kunnen dans- én theaterliefhebbers genieten van onze 
voorstellingen. 

Dansers, choreografen én publiek. Scapino bouwt mee aan de 
toekomst van dans. Stagiaires maken, als deel van ons ensemble, 
 op zeer intensieve wijze kennis met de professionele danspraktijk. 
Veelbelovende choreografische talenten krijgen de kans om werk te 
maken voor het gezelschap. Scapino draagt hiermee in hoge mate bij 
aan de ontwikkeling van de (internationale) dans. Daarnaast proberen 
wij nieuw publiek voor dans te interesseren. En met succes.

Het gezelschap is dynamisch en leergierig. Elementen als inspiratie, 
intuïtie en hartstocht motiveren ons. Niet alleen in de studio’s, maar ook 
in de kantoororganisatie. In 2018 hebben wij opnieuw laten zien dat wij 
bereid zijn om risico’s te nemen, zowel in artistiek als in cultureel-
ondernemend opzicht. Zo kregen in TWOOLS vier jonge choreografen 
de kans nieuw werk te maken en brachten we de succesproductie 
TING! terug in Carré en Luxor Theater.

Samen bereik je meer dan alleen. En samen is leuker. In 2018 werkten 
we (opnieuw) samen met Dance for Health, KC-R, GROOS, Kamera 
Express, Prinses Beatrix Spierfonds, Combattimento, NITS, Theater 
Rotterdam, Cultuur Concreet, INISI B.V., Theater Rotterdam en onze 
satelliettheaters in Alkmaar, Den Bosch, Drachten, Enschede, 
Haarlem, Heerlen, Nijmegen en Zwolle.

Choreografie

Ed Wubbe

Live muziek 

Combattimento  

(o.a. Händel, Scarlatti)

Scala begint waar Scapino’s hitvoorstelling Pearl eindigde, als de spanning toeneemt en de 
etiquette begint af te brokkelen. Intrige, spanning en gekte stuwen de dramatiek naar hoog 
niveau. Samen met de tien musici van Combattimento, uitgebreid met twee operazangers, 
ensceneert Wubbe een theatrale en operateske voorstelling met veelal onbekende werken 
uit de schatkamer van de barokmuziek. De landelijke tournee had in 2018 een gemiddelde 
zaalbezetting van 87%.

Made in Rotterdam

Scapino Ballet Rotterdam

Scapino bouwt mee

Scapino is in beweging 

Scapino zoekt verbinding

Scala TWOOLS TING!

New 
Adventures
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