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inleiding 

In het najaar van 2017 bestaat het Rietveld Theater vijf jaar, een mooi moment om de stand van zaken op 
te maken. Het runnen van een theater door - in veel gevallen onervaren - vrijwilligers blijkt een tijdrovend, 
ingewikkeld en spannend proces, met veel ‘trial en error’ en onverwachte successen. Het theater is 
inmiddels getransformeerd tot dé volwaardige Kleine Zaal van Delft, grotendeels bedacht en gerealiseerd 
door en met vrijwilligers.  

Op een organische manier hebben mensen binnen de organisatie de afgelopen vijf jaar taken en 
verantwoordelijkheden op zich genomen en veranderingen, processen en aanpassingen doorgevoerd. Met 
weinig financiële middelen voerden groepjes vrijwilligers beheerstaken en on- en offline (backoffice) 
processen uit. Ze bouwden IT-systemen om online te kunnen reserveren, te factureren, de boekhouding 
per project bij te kunnen houden en vrijwilligers per dienst in te kunnen roosteren. Technische installaties 
werden aangeschaft en worden onderhouden. De tuin is heringericht en wordt wekelijks bijgehouden. Een 
nieuwe website werd gebouwd, een handboek opgesteld en - naargelang gebruik en functies veranderen - 
telkens herschreven. Regels en protocollen voor bar, kassa, gastvrouw/heer, reserveren, het beheren en 
administreren van geldstromen, de facturatie en uitbetaling werden ingesteld en aangepast aan nieuwe 
situaties. In rustige periodes veranderden vrijwilligers de inrichting en ‘look & feel’ van de ruimtes; van een 
donkergroen Weens theater tot een theatraal rood, geel goud Romeins restaurant tot het huidige 
neutralere 'easy chique' in wit, goud en zwart.  Vele PR-acties zijn verzonnen, samenwerkingen gezocht 
met de buurt, ondernemers en (culturele) instanties en organisaties in de binnenstad. Dankzij de 
prestatiesubsidie van de gemeente Delft konden voor verschillende publieks-doelgroepen een aantal 
series in het leven geroepen worden, die een stabiele en kwalitatief hoogstaande programmering bieden 
voor een gevarieerd publiek. Er is veel tijd en energie geïnvesteerd in het uitbouwen van netwerken met 
uitvoerende artiesten, (semi-)professioneel en amateur, in het aantrekken van mogelijke huurders en 
gebruikers van de verschillende ruimten en in het selecteren van artiesten voor optredens. 

Kortom, het waren energieke, bewogen jaren waarin velen zich hebben ingezet voor het welslagen van het 
Rietveld Theater, dat mede daardoor inmiddels niet meer weg te denken is uit de Delftse binnenstad. 
Het Rietveld Theater is, met bovenstaande opsommingen in acht genomen, de fysieke uiting van datgene 
waar Stichting Theaternetwerk Delft (TnD), initiator en facilitator van dit alles, voor staat. 

In 2017 breken opnieuw spannende tijden aan voor TnD. Dit is namelijk het jaar waarin duidelijk zal worden 
of tot de aanschaf van het gebouw kan worden overgaan en of TnD dit zelf kan gaan beheren. In 2016 zijn 
vele gesprekken met verschillende partijen gevoerd en onderzoeken gedaan naar de mogelijkheden. TnD 
is ervan overtuigd dat het een belangrijke stap zou zijn met het oog op groei van het theater en het 
netwerk, in financieel en fysiek opzicht. 

De aanschaf biedt tevens mogelijkheden voor praktische aanpassingen aan het gebouw. Op dit moment 
loopt TnD tegen de grenzen en beperkingen van het pand aan. Zo zijn de toiletgroepen verouderd en met 
onvoldoende capaciteit voor grote groepen mensen. De grote zaal heeft een tribune die qua comfort 
verbeterd kan worden. Er is geen klimaatbeheersing in de zaal, waardoor het zomers erg heet wordt. Er is 
te weinig ventilatie, hetgeen zich vooral wreekt bij een zaal vol met publiek. In de studio, de 
repetitieruimte naast de voordeur, is dubbel glas wenselijk teneinde geluidsoverlast tegen te gaan. Het 
Delfts Toneel Gezelschap, dat boven de foyer haar theaterzaal heeft, ervaart overlast tijdens voorstellingen 
op momenten dat de foyer in gebruik is. Los daarvan is de mate van geluidoverdracht tussen de beide 
theaterzalen storend. Het pand kan op meerdere punten verbeterd worden, zodat de afzonderlijke ruimtes 
zonder overlast gelijktijdig gebruikt kunnen worden. Een beter te gebruiken pand, met betere faciliteiten 
en meer comfort, betekent dat de entreeprijs en zaalhuur en daarmee de opbrengsten kunnen worden 
verhoogd. Stichting Theaternetwerk Delft heeft deze impulsen nodig om het theater in de toekomst op 
een gezonde manier te kunnen exploiteren. 

Hier volgt een uiteenzetting van hetgeen TnD biedt en wat er in 2016 aan activiteiten plaatsvond.  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wat doet TnD? 

Stichting Theaternetwerk Delft zet zich op velerlei manieren in om het cultuuraanbod in Delft te 
vergroten, om het netwerk in de culturele sector te verstevigen en om cultuurmakers en -lieiebbers te 
faciliteren. Naast een online community via verschillende netwerk-websites, beheert TnD het Rietveld 
Theater en organiseert ze het jaarlijks terugkerende Delft Fringe Festival. Het Delfts Theaterhuis is 
opgericht om de amateurkunstsector mogelijkheden tot talentontwikkeling te bieden, in de vorm van 
cursussen en workshops. 

waarom? 

De kaalslag in de cultuursector heeft tot gevolg dat veel kleine podia verdwenen zijn of voor een ‘veilige’ 
programmering kiezen. Broedplaatsen en ‘speeltuinen’ zijn wegbezuinigd. Het publiek komt niet makkelijk 
meer in aanraking met bijzondere projecten en voorstellingen. 

Theaternetwerk Delft vindt de volgende punten belangrijk: 

• het ondersteunen en faciliteren van het netwerk van theatermakers en podiumkunstenaars 
• het bieden van een podium, netwerk, mogelijkheden tot cultureel ondernemerschap 
• mogelijkheden bieden aan het culturele veld (inclusief zzp-ers, producenten, programmeurs, technische 

ondersteuning, cateraars, etc.) 

• het ondersteunen en faciliteren van kleine producties, bijzondere projecten en samenwerkingen 
• het ondersteunen en faciliteren van het experiment; de fase van zoeken,  bedenken, maken, monteren 

en uitproberen op publiek 

• (nieuw) publiek interesseren voor bovengenoemde voorstellingen en projecten. 
• publiek te interesseren om passieve bezoeker, actieve deelnemer, organisator, initiatiefnemer, gebruiker 

van ruimtes of maker te worden 

• de kracht van vrijwilligers  aanspreken:   
• hen te betrekken, niet alleen bij het werkproces, maar ook bij de initiële fase van bedenken en 

organiseren 
• hen een waardevolle (werk)plek bieden en uitdagen om zelf initiatief te tonen en te ontplooien 

• zodoende het netwerk laten groeien en zelfredzaam te maken 

hoe werkt TnD? 

filosofie: doe-het-zelf 
Alle projecten steunen op het ‘doe-het-zelf’ principe, waarbij veel belang wordt gehecht aan zaken als 
‘zelfredzaamheid’ en ‘cultureel ondernemerschap’. TnD heeft zich als belangrijkste doel gesteld het 
culturele veld te faciliteren. Makers, artiesten, vrijwilligers, bezoekers en andere gebruikers worden vooral 
uitgenodigd om eigen ideeën aan te dragen en uit te voeren. Daarbij wordt verwacht dat men veel eigen 
initiatief toont.  
 
Het Rietveld Theater is een doe-het-zelf-theater, waarbij artiesten zelf online de zaal boeken en zelf bar-, 
kassa-, of techniekmedewerkers regelen, als ze die nodig hebben. Ze komen met een code in een leeg 
theater en zijn zelf verantwoordelijk voor het welslagen van hun activiteit. Het Delft Fringe Festival 
stimuleert bij uitstek cultureel ondernemerschap: Artiesten krijgen toegang tot een podium en een 
netwerk, maar dienen zelf parade te maken, contacten met locaties te onderhouden en publiek te 
genereren. Het Delfts Theaterhuis faciliteert in ruimten en een algemene PR, maar docenten zijn zelf  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verantwoordelijk voor het vinden van cursisten, voor het onderhouden van contact en het innen van 
cursusgeld. 

organisatiestructuur 
De manier van faciliteren en de organisatiestructuur waar alle projecten op leunen, is vrij uitzonderlijk te 
noemen. Theaternetwerk Delft opereert, zoals de naam al impliceert, vanuit de netwerkgedachte. Dat wil 
zeggen dat de personen die aan de verschillende onderdelen meewerken niet vast in dienst van het 
netwerk zijn. Ze vliegen in en uit, aiankelijk van het project en of dat van hen een bijdrage verlangt. Het is 
eenvoudig  om aan te haken, voor individuen, groepen en organisaties, als deelnemer, bezoeker, gebruiker, 
partner, vrijwillige medewerker of ZZP-er. De administratieve ondersteuning wordt bedacht vanuit en 
vertaald naar de eisen aan het systeem.   

In een tijd van fikse bezuinigingen, waarin oude (dure en stroperige) organisatiestructuren omgegooid en 
vrijgegeven worden, blijkt deze wijze van organiseren tot goede resultaten te leiden. TnD lijkt met deze 
(nog) tamelijk ongebruikelijke manier van organiseren voorop te lopen. 

door wie? 

organisatie 
In dit organigram wordt duidelijk hoe de Stichting Theaternetwerk Delft in elkaar zit. Alle projecten vinden 
plaats onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. 
 

 

 

bestuur 
In 2016 heeft TnD een bestuurswisseling ondervonden. Door verschillen in zienswijze zijn drie vers 
aangetreden bestuursleden al vrij snel ook weer opgestapt. Zij zagen zich voornamelijk als een bestuur op 
afstand en bleken niet genoeg tijd en ruimte te hebben om een bevredigende rol te kunnen vervullen in de 
vrij complexe en tijdrovende organisatie die Theaternetwerk Delft inmiddels is geworden.  
Het huidige bestuur heeft veel ervaring op de werkvloer en is overwegend op dagelijkse basis bij alle 
processen betrokken. Dit bestuur bestaat uit vier leden: 

Maarten Freriks  Voorzitter 
Maarten is directeur van id Groep en werkt daar aan de ontwikkeling en uitvoering van nieuwe 
bedrijfsconcepten. Maarten is altijd op zoek naar manieren om processen, diensten of organisatieprincipes 
te verbeteren. Binnen de organisatie is hij verantwoordelijk voor het aansturen van de backoffice, het  
Netwerk Online, de programmering van het Rietveld Theater en inhoudelijk verantwoordelijk voor 
projecten zoals Delft Fringe en het Rietveld Theater. 
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Madeleine Kuipers Algemeen bestuurslid 
Madeleine is als vrijwilliger begonnen. Ze heeft een enorme horeca-ervaring en een doelgerichte no-
nonsense manier van werken. Ze coördineert de gastvrouwen en -heren, is betrokken bij de coördinatie 
van barmedewerkers, het klusteam en back-office.  

Vrony Kooij  Algemeen bestuurslid 
Vrony heeft 24 jaar gewerkt bij Rijkswaterstaat en sinds januari 2015 met pre-pensioen, maar heeft zich 
nog geen dag verveeld. Naast bestuurslid is ze vrijwilliger achter de bar, regelt de barinkopen, houdt 
kaartreserveringen bij en beheert kassa- en bargeldstromen. 

Frans Linthorst Secretaris 
Frans, enthousiaste bezoeker van het Rietveld Theater, trad in november 2016 aan als secretaris. Hij heeft 
ruime bestuurlijke ervaring  oa. bij DVA- Delft  en Clownschool Buus. Hij gelooft in de kracht van kleinscha-
lige culturele projecten en zet zich graag in voor het welslagen van het Rietveld Theater en voor het 
faciliteren van de talentontwikkeling van anderen. Hij is mediator en lid van verschillende werkgroepen. 

kernteam Rietveld Theater 
Het kernteam ondersteunt het bestuur bij de dagelijkse gang van zaken. Het team wordt gevormd 
door een aantal vrijwilligers die als coördinator elk een team met vrijwilligers aansturen. Het kernteam 
komt één keer per kwartaal bij elkaar voor overleg. Het kernteam van het theater bestaat uit de volgende 
coördinatoren:  

Zelfstandige projectleiders geven, deels als onbezoldigd vrijwilliger, deels als zzp-er, de verschillende 
activiteiten vorm en voeren projecten uit. Zij worden hierbij ondersteund door een team van ruim 100 
vrijwilligers. 

programmeurs Rietveld Theater 
Voor de programmering wordt deels met vrijwilligers gewerkt en deels met zzp-ers. Inzet van zzp-ers 
geschiedt indien de middelen dit toelaten en/of de aard van de werkzaamheden dit vereist. Achter elk 
programma onderdeel is aangegeven wie verantwoordelijk is voor de productie:  

Maanvis Producties (zzp) Spice Up Your Life (culturele activiteiten), Beeld & Geluid (interdiciplinair  
   muziektheater) Kus van Maanvis (jeugdtheatervoorstellingen), 
ism Linda Produceert (zzp) Dans & Grietje (kinderdisco met theaterworkshops) 
Marian Ruijgers (vrijwilliger)  Theater Overdag, Rietveld Productie  
Bram Stoeken (vrijwilliger) Vrij Spel  
Hans van der Maas (zzp) Quite Quiet & Jong Quite Quiet  
Madeleine Kuipers (vrijwilliger) Korenavond: 
Henny Marée (zzp)   Tonen van Toppers & Ongehoord Subliem 
Tinus Koorn (vrijwilliger) dejazz   
Willem Overgaag (vrijwilliger)  Lachend het weekend uit 
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Steven de Laet   techniek en kluswerk 
Anne Rözer  vrijwilligers 
Marina van Nuland reserveringen/ verhuur 
Hans de Geest   kassamedewerkers 
Vrony Kooij   online reserveringen 
Maarten Freriks  backoffice  
Vrony Kooij   horeca en inkoop 

Madeleine Kuipers  relatiemanager, gast-  
   vrouw /-heer &  interieur 
Sjaak & Lenie   barmedewerkers 
Toorenburg   
Tamara Kuipers  voorstellingen,    
  PR/ Delfts Theaterhuis 
   en grote evenementen
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kernteam Delft Fringe 
De organisatie van Delft Fringe bestaat uit een klein team van professionals.  
- Roel Funcken Directie  
- Rémon Beeftink Programmeur 
- Saskia Tilanus Programmeur 
- Madeleine Kuipers Locatie coördinator 
- Laura Cornelisse Communicatie & PR 
- Anika vd Wijngaard    Vrijwilligers coördinator 
- Dunja Gasper Subsidie en Relatiebeheer 
- Steven de Laet Hoofd techniek 

coördinator Delfts Theaterhuis 
Tamara Kuipers  is de coördinator van het Delfts Theaterhuis. Ze werkt nauw samen met de docenten. 
Maarten Freriks heeft een adviserende rol. In 2015 is de pilot opgestart. 

vrijwilligers TnD 
De organisatiestructuur van het theater is vrij uitzonderlijk. Er zijn geen mensen in dienst; het hele reilen 
en zeilen draait op vrijwilligers en een aantal zzp-ers die voor hun kennis en expertise worden ingehuurd. 
Er zijn inmiddels  meer dan 100 vrijwilligers  werkzaam in verschillende functies. In veel gevallen vervullen 
mensen meer dan één functie en maken ze deel uit van verschillende teams. Een belangrijke kerngroep 
vervult vrijwillig zware en verantwoordelijke taken. In sommige functies wordt veel geëist van de inzet, 
beschikbaarheid en kennis van de vrijwilligers. 

Ook het Delft Fringe Festival zou niet kunnen bestaan zonder de enorme inzet van haar vrijwilligers. Voor 
het welslagen van de 11 festivaldagen zijn zo’n 100 vrijwilligers nodig op de locaties, als publieksbegeleider 
bij voorstellingen, als runner, kassa- en informatiemedewerker, achter de bar, voor publiciteit en als 
fotograaf of recensent. 

Stichting Theaternetwerk Delft koestert haar vrijwilligers dan ook zeer. Als blijk van waardering mogen 
vrijwilligers gratis naar voorstellingen en kunnen ze met korting ruimtes huren. Daarnaast worden enkele 
keren per jaar speciale activiteiten, borrels en barbecues georganiseerd. Er zit een redelijk verloop in de 
vrijwilligers, maar wanneer werk, gezondheid en leven het toelaten blijven mensen vaak graag en lang 
betrokken bij het theater. 

In de groep vrijwilligers van het Rietveld Theater komen mensen van allerlei pluimage en met divers 
achtergronden voor en met uiteenlopende motivaties om vrijwilliger te worden; van gepensioneerden die 
iets terug willen doen voor de maatschappij tot herintreders, langdurig zieken en mensen met een 
handicap die in het Rietveld Theater op hun eigen niveau en volgens beschikbare tijd en mogelijkheden 
kunnen worden ingezet. 

Men wordt vrijwilliger om verschillende redenen: natuurlijk om de voorstellingen te bekijken, maar ook 
vaak voor het sociale contact en de sfeer. De meesten vinden het leuk om ‘met z’n allen’ het RIetveld 
Theater te laten slagen, om hun steentje bij te dragen. Ze werken samen in groepen en diensten, krijgen 
waardering, ontplooien vaardigheden, overkomen angsten, coachen andere mensen of worden zelf 
gecoacht.  

Door de gekozen opzet als netwerk- en vrijwilligersorganisatie komt TnD tegemoet aan de wens van de 
gemeente om de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de burger en organisaties te vergroten. Het 
concept 'maatschappelijk verantwoord verenigen’ dat de gemeente wenst te stimuleren, wat moet leiden 
tot bruisende, vitale, ondernemende en structureel breed maatschappelijke vrijwilligersorganisaties, is 
meer dan ooit op TnD van toepassing. 
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met wie nog meer? 

samenwerkingspartners 
De opzet van zowel Theaternetwerk Delft, Delft Fringe, het Rietveld Theater als het Delfts Theaterhuis is 
zodanig, dat het eenvoudig is voor individuen, groepen en organisaties om aan te haken, als deelnemer, 
bezoeker, gebruiker, partner, vrijwillige medewerker of ZZP-er.  

Als we naar Delft Fringe kijken dan constateren we dat het aantal deelnemende locaties gestaag stijgt, 
evenals de deelnemende artiesten. Het team dat verantwoordelijk is voor de productie is door de jaren 
heen gegroeid en bestaat nu uit een kernteam van 8 personen (betaalde en onbetaalde krachten, al dan 
niet professionals) en 100 vrijwilligers tijdens de festivaldagen. 

Als we naar het Rietveld Theater kijken, zien we dan ook dat het netwerk zich gestaag uitbreidt, 
bijvoorbeeld in het aantal vrijwilligers, het aantal en soort gebruikers en de toename in aantallen en in 
diversiteit van het gebruik door groepen en organisaties. Behalve met Theater De Veste zijn inmiddels ook 
langer durende samenwerkingen met TEDx Delft en Studium Generale overeengekomen. Een aantal 
scholen (Jan Vermeerschool, Delftse Montessori School, Grotius College), muziekscholen (de VAK, Rootz) 
en festivals (Delft Jazz Festival, Delft Chamber Music Festival, Mooi Weer Spelen) en netwerkorganisaties 
(Stadsborrel) is regelmatig te gast . Het Rietveld Theater doet mee aan Blue Sunday Delft.  Het netwerk 
van gebruikers, bezoekers en makers breidt zich gestaag uit. In die zin is de naamsbekendheid en 
zichtbaarheid van het Rietveld Theater het afgelopen jaar weer aanzienlijk toegenomen.  

hoe vind je TnD? 

marketing en publiciteit 
Het PR-team is verantwoordelijk voor de algemene PR-uitingen tv het Rietveld Theater als geheel. Alle 
voorstellingen worden op de Rietveld website gezet, krijgen een facebook-evenement en komen op 
www.tedoen.delft.nl. Regelmatig worden programmeurs uitgenodigd om op de radio over hun 
voorstellingen te vertellen. 

Posters en flyers van verschillende series en voorstellingen worden in Delft verspreid op culturele plekken. 
De kindervoorstellingen worden ook op scholen en kinderdagverblijven kenbaar gemaakt. 
Eén vaste ontwerper is verantwoordelijk voor de look and feel van alle posters en flyers van de vaste 
interne series. Ondanks het uiteenlopende karakter van alle series komt er toch een uniformiteit in de 
vormgeving en ontstaat er langzaam een Rietveld-stempel. De maandelijkse Rietveld-ladder met alle 
voorstellingen, is steeds zichtbaarder in Delft. Tijdens verschillende Delftse evenementen wordt informatie 
over het theater en de activiteiten verstrekt. In de plaatselijke kranten wordt op regelmatige basis 
aandacht besteed aan het programma, maar ook aan makers die een band hebben met het theater. 
Makers die zichzelf op de agenda zetten worden geacht ook zelf publiek te trekken met eigen publicitaire 
uitingen. 
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TND in 2016 
In 2016 heeft TnD zich gericht op het consolideren van de positie in de stad, op het nóg zichtbaarder 
maken van het doe-het-zelf-theater en het culturele aanbod en op het verstevigen van de organisaties 
achter het Rietveld Theater en Delft Fringe Festival. 

1. Rietveld Theater 
Het Rietveld Theater is inmiddels niet meer weg te denken uit de Delftse binnenstad. Het is een 
volwaardige Kleine Zaal van Delft, uitgerust met hoogwaardige theatertechnische installaties en daarmee 
ook interessant voor doorgewinterde professionals uit het hele land. Het theater biedt ruimte aan zowel  

professionele artiesten & gezelschappen als aan semi-professionele groepen, pas afgestudeerde jonge 
makers & opkomende artiesten en aan amateurs uit Delft en de regio. De capaciteit van de zaal is 100 à 
120 personen. 

hoge kwaliteit voor weinig geld 
Het Rietveld Theater biedt veel voor weinig en is daarmee interessant voor artiesten, bezoekers, huurders, 
en de gemeente en andere subsidiënten. De zaalhuur is laag, terwijl daar mooie ruimtes met technische 
faciliteiten van hoog niveau tegenover staan. De toegangsprijs voor voorstellingen is laag terwijl de 
kwaliteit van de artiesten en voorstellingen van hoog niveau zijn. Voor een relatief laag budget heeft Delft 
een bruisend cultuurcentrum, waar een groot deel van de Delftse bevolking met veel plezier gebruik van 
maakt.  

programmering 2016 
In 2016 is een vol programma gepresenteerd, met voorstellingen binnen de Rietveld Series in verschillende 
disciplines, verzorgd door verschillende programmeurs. Daarnaast hebben nieuwe partners ons gevonden, 
soms voor gebruik van de ruimten, maar ook als samenwerkingspartner in verschillende projecten. De 
Rietveld Productie ‘ De Spaanse Hoer’ was erg succesvol en druk bezocht. 

Eind 2015 is een nieuw systeem voor budgethouders ingevoerd; per serie of project is de programmeur of 
organisator verantwoordelijk gesteld voor het beschikbare budget. Per kwartaal geeft het bestuur 
feedback over de kosten en baten van het project of de serie. Zo is er meer grip op de situatie en kan tijdig 
ingegrepen worden als dat wenselijk is. De cabaret-serie ‘Lachend het weekend uit’ en de singer-
songwriterseries QuiteQuiet en Jong QuiteQuiet herbezinnen zich op hun format na tegenvallende 
bezoekersaantallen. Begin 2017 komen zij met nieuwe programma’s. 

Waar in de eigen series een lichte daling in aantal voorstellingen is waargenomen, hebben gebruikers van 
buitenaf het theater juist meer omarmd. Hieronder volgt een uiteenzetting van de verschillende 
programma-onderdelen en series die in 2016 hebben plaatsvonden. 

In 2016 maakten 13 series in verschillende genres muziek, toneel, cabaret en comedy deel uit van de vaste 
Rietveld-series. Dit zijn Ongehoord Subliem, Tonen van Toppers, Korenavond,  Vrij Spel, Lachend het 
weekend uit, Quite Quiet, Jong Quite Quiet, dejazz, Theater Overdag, Kus van Maanvis, Dans & Grietje , 
Spice up your life en Beeld & Geluid. 

Deze series zijn door verschillende programmeurs in het leven geroepen en bedienen allemaal 
verschillende doelgroepen. Sommige series worden door amateurs ingevuld, terwijl bij andere juist 
professionele artiesten worden geprogrammeerd. Deze series vallen onder de activiteiten die deels met 
subsidie van de Gemeente Delft gerealiseerd worden.  

Buiten de gesubsidieerde series zijn er 2 niet-gesubsidieerde regelmatig terugkerende series; Highlights 
met professionele, bekende topartiesten en WILLEMS’s stand-up comedy show  met semiprofessionele 
stand up comedians.  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De Rietveld series 2016 
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Ongehoord Subliem (professioneel) 
genre: klassieke muziek 
omschrijving: internationaal bekende 
musici presenteren zich met ongewone 
ensembles én eigenzinnig repertoire. 
Biedt kansen aan musici met lef en eigen 
ideeën. Grensverleggend, spannend, 
interessant en vooral niet deftig qua 
interpretatie of concertvorm.  
frequentie: maandelijks  
programmeur: Henny Marée-Eshuis  
doelgroep: muzieklieiebbers 

Tonen van Toppers (semi-professioneel) 
genre: klassieke muziek 
omschrijving: een klassiek concertpodium 
waar toptalenten (amateurs en semi-prof) 
elkaar binnen één concert ontmoeten. 
Ensembles en composities zijn 
vernieuwend in de uitvoering bv door niet 
gangbare bezettingen of 
uitvoeringspraktijk, maar ook 'nieuwe 
muziek'. 
frequentie: maandelijks  
programmeur: Henny Marée-Eshuis  
doelgroep: muzieklieiebbers 

Korenavond  (amateur) 
genre: koor, zang, muziek 
omschrijving: In de vorm van een open 
podium treden per keer 2 koren uit Delft 
of de regio op.  Ook 
gelegenheidsformaties en andere 
zanggezelschappen treden op. 
Samenswerking met Federatie van Delftse 
Zangkoren. 
frequentie: maandelijks  
programmeur: Madeleine Kuipers 
doelgroep: muzieklieiebbers, deelnemers 
verschillende koren 

Vrij Spel  (amateur, semi prof) 
genre: improvisatie, open podium 
Ieder die dat wil mag bij dit grenzeloze 
open podium zijn/haar muziek ten gehore 
brengen.Speel mee met de vaste groep of 
kom gezellig luisteren. gratis toegankelijk. 
frequentie: maandelijks 
organisator: Bram Stoeken 
doelgroep: muzikanten en 
muzieklieiebbers 

Lachend het weekend uit (semi-
professioneel) genre: cabaret, comedie 
omschrijving: Aanstormend cabarettalent 
dat Delft absoluut moet zien.  
frequentie: maandelijks  
programmeur: Willem Overgaag 
doelgroep: lieiebbers 

QuiteQuiet (professioneel) 
genre: singer-songwriters 
omschrijving: de crème de la crème van de 
Nederlandse singer-songwriters. 
Prachtige intieme concerten door (semi-) 
en professionele artiesten uit Delft, de 
regio en de rest van Nederland.  
frequentie: maandelijks  
programmeur: Hans van der Maas  
doelgroep: muzieklieiebbers  

Jong QuiteQuiet  (amateur) 
genre: singer-songwriters, wedstrijd 
omschrijving: Een podium voor jonge, 
getalenteerde singer-songwriters. 6 
deelnemers treden 6 keer op en doorlopen 
tussendoor een coachingstraject. Het 
publiek volgt hun ontwikkeling. 
 frequentie: maandelijks  
programmeur: Hans van der Maas  
doelgroep: jongeren, muzieklieiebbers 

dejazz (semi-professioneel) 
genre: jazzclub 
omschrijving: Elke 3e zondag van de 
maand live jazz in de jazz-club. Jazz-
muzikanten worden uitgenodigd om met 
elkaar muziek te maken in verschillende 
combinaties. 
frequentie: maandelijks  
programmeur: Tinus Koorn  
doelgroep: jazz- en muzieklieiebbers 

Theater Overdag (professioneel) 
genre: theater, cabaret, musical, toneel 
omschrijving: serie voorstellingen voor 
mensen die ‘s avonds niet willen of kunnen 
uitgaan. frequentie: maandelijks  
programmeur: Marian Ruijgers  
doelgroep: ouderen 55+, 
theaterlieiebbers 

Kus van Maanvis (professioneel) 
genre: kindertheater 
omschrijving: Prachtig, verwonderend en 
grappig kindertheater in diverse genres 
voor de kleine zaal, o.a. clownesk, literair, 
sprookjes, poppen-, dans- en 
muziektheater.  
frequentie: 5x per seizoen 
programmeur: Maanvis Producties  
doelgroep: kinderen 3-11 jaar, ouders en 
familie, buitenschoolse opvang 

Dans & Grietje  
grenre: kinderdisco, wisselende workshops 
podiumkunsten, knutselen 
omschrijving: Kinderen vertrouwd maken 
met het theater en op een actieve manier 
in aanraking laten komen met theater-
disciplines. frequentie; in de 
schoolvakanties 
organisatoren: Maanvis Producties ism 
Linda Produceert doelgroep: kinderen 4-12 
jaar, vakantie-activiteiten buitenschoolse 
opvang 

Spice Up Your Life (professioneel) 
genre: concerten wereldkamermuziek 
omschrijving: Een divers programma met 
wereldmuziekconcerten in velerlei genres, 
deels opgezet i.s.m. Palmyra Productions.  
frequentie: maandelijks 
doelgroep: muzieklieiebbers, migranten, 
mensen met een niet-Nederlandse 
achtergrond, expats, geïnteresseerden. 

Beeld & Geluid (professioneel) 
genre: interdisciplinair muziektheater 
omschrijving: combinatie van verschillende 
disciplines en waar dynamiek tussen spel, 
projectie en muziek centraal staat.  
frequentie: maandelijks 
doelgroep: muzieklieiebbers, niet-
Nederlanders,  expats 
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overige voorstellingen activiteiten & incidentele verhuur 
Wekelijks huren zang-, dans- en theatergroepen de ruimtes in het Rietveld Theater voor hun repetities. 
Zanggroepen en koren als het Nieuw Kamerkoor Delft, Choir en Blue Vocals; Blues dansles en Withlof 
improvisatietheater; Clownscollectief, Popkoor Piu Amore, Stardust vocal group en verschillende 
improvisatie-en dansgroepen. Een maandelijks terugkerende workshop waar men vrij aan kan meedoen is 
Zin om te Zingen. 

In 2016 hebben vele partners en organisatoren ons ‘gevonden’. De Vak en Het Kunstgebouw 
programmeerden voorstellingen voor het basisonderwijs en het Mondriaan College. Theater de Veste 
gebruikt het Rietveld Theater als kleine zaal en programmeert cabaret voorstellingen. Delftse ‘sterren’ Les 
Chats Cadiens en Rapaille hebben twee uitverkochte concerten gegeven. Radio Piano gaf een 
bandpresentatie. Studentenvereniging Virgiel gaf vier uitverkochte cabaretvoorstellingen.  
Naast semi-professionele Fringe-artiesten hebben ook gerenommeerde Delftse cabaretiers als Pieter 
Jouke en Jasper van Kuijk hun voorstellingen gemonteerd en try-outs gegeven. Het Cameretten Festival 
2016 organiseerde try-outs. 
TEDX organiseerde maandelijks de series ‘Cinema’ en ‘Storytellers’. Studium Generale organiseerde series 
lezingen. Steeds vaker wordt het theater gebruikt voor CD-opnames, boekpresentaties, lezingen en 
culturele evenementen van derden.  
In september vond voor de tweede maal een succesvol Masterclassweekend plaats, waarin masters Maria 
van Nieukerken, Raaf Hekkema en Jelte Althuis met Delftse klassieke ensembles werkten, georganiseerd 
door Henny Maree Eshuijs, programmeur van de klassieke series Ongehoord subliem en Tonen van 
Toppers.  
Amateurgezelschappen, lokale muziekdocenten & -scholen boeken de zaal makkelijk voor optredens en 
leerlingenpresentaties; te denken valt aan Withlof improvisatietheater, zangdocente Hille de Jong en 
Rootz Muziekschool. De Delftse Montessorischool en de Jan Vermeerschool vertoonden hun jaarlijkse 
eindmusical van groep 8. Tijdens het  poetry festival Dichter aan de Bar dichtten 50 dichters uit Nederland 
en Belgie letterlijk tegen elkaar op, waarbij de alcohol rijkelijk vloeide, maar waar ook instant 
compositieopdrachten met dichters en singersongwriters tot verrassende en memorabele optredens 
leidde. In de zomer streek de Musical 5-daagse wederom een week lang neer om met 35 kinderen een 
geweldige voorstelling te maken.  
Het Rietveld Theater werkt samen met verschillende festivals in de stad. Tijdens ‘huisfestival’ Delft Fringe 
fungeerde het theater, behalve als theaterzaal, als zenuwcentrum en clubhuis. De Mooi Weer Spelen en 
het Jazz Festival gebruikten de zaal en foyer als oefenruimte, vrijwilligershonk of artiestenopvang. 
Voor het eerst heeft het Delft Chamber Music Festival het theater gebruikt als oefenruimte voor artiesten. 
Daarnaast programmeerden ze een prachtige kindervoorstelling.  
Het nieuwe festival voor muziek en techniek, goMuTe programmeerde enkele bijzondere voorstellingen. 
Het Rietveld Theater sluit ook aan bij evenementen als Museumnacht en Lichtjesavond, waar het één van 
de locaties is met een speciaal programma.  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Rietveld Productie ‘De Spaanse Hoer’ - Hugo Claus 
Het Rietveld Theater brengt ieder jaar een eigen productie, die uiteindelijk meerdere malen wordt 
opgevoerd in het theater. Na “De Storm’ in 2015, is dit jaar gekozen voor ‘De Spaanse hoer’ van de 
Belgische schrijver Hugo Claus in de regie van de Delftse acteur/regisseur Piet van der Pas. 
De acteurs en actrices die op het toneel staan zijn allemaal a|omstig uit het plaatselijke amateurtoneel, 
een enkeling volgde of volgt een theateropleiding. De productie was in handen van Marian Ruijgers en 
Marie-Jet Eckebus (beide vrijwilligers in het Rietveld Theater). 

“Een mens is een hoer. Van bij zijn geboorte tot aan zijn laatste ademtocht. Hoereert niet iedereen? Voor geld, 
voor eer, voor wat comfort, voor een goede betrekking, voor de rust, voor het gemak van alle dagen? Is de 
wereld niet één bordeel waarin elke gedachte hoereert, van handarbeider tot pastoor tot burgemeester tot 
regering? Wie in leven blijft hoereert.” 

Claus schreef het stuk in 1970 als bewerking van de Spaanse klassieker ‘La Celestina’ van Fernando de 
Rojas (1499), een tragikomedie over liefde en lust, hebzucht en misdaad, moord en dood. ‘De Spaanse 
hoer’ is het verhaal van de oude Celestina, hoerenmadam, aborteur, kruidendokter en koppelaarster. 
De rijke jongeman Calisto is smoorverliefd op de mooie Melibea. Zij keurt hem echter geen blik waardig. 
Omdat Calisto haar zelf niet durft te benaderen schakelt hij via een van zijn knechten Celestina in. Zij is 
bereid de twee tegen een goede beloning aan elkaar te koppelen. Maar de knechten eisen vervolgens een 
deel van de beloning op, hetgeen grote gevolgen heeft. 

‘Eigenlijk staat Celestina symbool voor alle dingen die mensen doen om te overleven’ aldus regisseur Piet 
van der Pas. 

Spelers: Louise van Baarle, Jos den Bakker, Joke van Barneveldt, Eugenie Gaiser, Bart Keizer, Ruben 
Maalman, Riet Schütz, Ger Stienstra, Carlijn van der Vliet, Erna de Vries, Eveline van Wageningen. 
Koor: Marleen van den Akker, Ankie van de Pas, Janneke Zomervrucht o.l.v. repetitor Diana van der Bent. 

De Spaanse Hoer was een groot succes, het stuk kreeg positieve kritieken van het publiek. De zeven 
voorstellingen waren met een bijna 650 koppig publiek zo goed als uitverkocht. 

doelgroepen: makers, gebruikers & publiek 
In 2016 heeft het Rietveld Theater haar positie in de Delftse binnenstad verstevigd. Een brede groep 
mensen maakt inmiddels gebruik van het theater op velerlei manieren. Verschillende programmeurs 
hebben een divers aanbod aan series en voorstellingen neergezet met een kwalitatief hoogstaande 
programmering in verschillende disciplines voor zeer uiteenlopende doelgroepen, die tezamen aardig de 
Delftse bevolking weerspiegelen. 
- (semi-)professionele artiesten treden op, repeteren, doen try-outs en monteren hier hun voorstelling.   
- amateurkunstenaars in verschillende disciplines oefenen wekelijks en geven hun jaarlijkse 
(leerlingen)presentaties.  
- vrijwilligers zijn nauw betrokken bij het reilen en zeilen voor en achter de schermen, maken plannen voor 
(her)inrichting, klussen en stroomlijnen de dagelijkse gang van zaken.  
- zzp-ers flexwerken,  
- verschillende verenigingen en clubs verzamelen hier voor wekelijkse bijeenkomsten en cursussen,  
- buurtbewoners vergaderen  
- gemeente- en andere organisaties houden presentaties of netwerkwerkbijeenkomsten. 
- een zeer divers publiek bezoekt de vele vaste series, losse voorstellingen, evenementen en activiteiten.  

Met de verschillende series, losse voorstellingen, vrijwilligersgroep en losse verhuur, maken zeer veel 
verschillende mensen kennis met het Rietveld Theater, bezoekers die zowel uit Delft komen als van ver 
daarbuiten. Dit publiek is van alle leeftijden met welke culturele achtergrond dan ook; jong, ouder (55+),  
leerling, scholier, ouder, kind, theater-, dans-, muzieklieiebbers, amateurs, professionals enzovoorts.  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bezoekersaantallen 
 In 2016 heeft het Rietveld Theater zo’n 17.000 bezoekers en gebruikers in het theater mogen ontvangen.  

2. Delft Fringe Festival 

11 dagen |  87 artiesten  |  481 voorstellingen  |  9 genres  |  320 uur aan programmering |  35 locaties     
75 vrijwilligers  |  16.322 bezoekers  | gemiddelde festivalbeoordeling 8,1   

 gemiddelde voorstellingsbeoordeling 8,4 

Het Delft Fringe Festival 2016 werd op zondag 12 juni voor de zesde keer succesvol afgesloten. In een 
uitverkochte zaal in het Rietveld Theater vond de prijsuitreiking van de Gouden Mayonaise Fles plaats. Na 
een spannende nek-aan-nek-race won World of Ludique en werd hiermee opvolger van de winnaars van 
eerder jaren,  EAST74 i.s.m. Melissa Roos en Jan Tekstra (2015) en Madelène Veraa (2014). 

Het aantal festivaldagen werd tijdens de vorige editie al verlengd van vier naar elf dagen en ook in 2016 is 
dit aantal dagen behouden. Er is een bewuste keuze gemaakt om het programma-aanbod ten aanzien van 
het jaar 2015 te verlagen. Door deze focus ontstond er zowel voor de artiesten als het publiek meer rust en 
minder concurrentie, wat als positief gevolg heeft gehad dat de voorstellingen beter zijn bezocht en het 
aantal bezoekers ook gelijk is gebleven. 

Ook dit jaar leverde de open inschrijving voor het festival een record aantal aanmeldingen op, maar liefst 
166 ambitieuze podiumkunstenaars schreven zich in. Op basis van de ervaring van de afgelopen jaren, de 
capaciteit, de beschikbare middelen en een aantal criteria is een selectie gemaakt. 
Artiesten onderstrepen het belang van spelen op Delft Fringe. Voor hen is het festival een uitstekende 
proeftuin waar ze voorstellingen kunnen uitproberen, direct contact hebben met publiek en van daar uit 
vaak verder groeien naar andere festivals en podia. 

Het Delft Fringe Festival kiest ervoor om de eerder gekozen weg te blijven vervolgen. In  aanloop naar de 
komende editie  van het  festival  wordt er geïnvesteerd in het doorontwikkelen van het festivalconcept:  
het houden van aansluiting met de maatschappij, het verder vergroten van het publieksbereik en de eigen 
inkomsten. Het verder uitwerken van de artistieke signatuur blijft daarbij een andere belangrijke pijler.  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3. Delfts Theaterhuis  

Delfts Theaterhuis organiseert cursussen, workshops en producties in alle disciplines van de 
podiumkunsten. Het Rietveld Theater in Delft is de vaste locatie. In deze inspirerende omgeving kunnen 
cursisten kennis maken met de podiumkunsten of zich er verder in verdiepen. Er is een divers aanbod voor 
vele doelgroepen: kinderen, volwassenen, ouderen, beginners en gevorderden. De nadruk ligt op 
samenwerking, sommige docenten werken samen in één cursus en het is mogelijk om gekoppelde of 
logische vervolgcursussen te volgen. Een cursus ‘singer-songwriter’ kan gevolgd worden door ‘podium 
presentatie’ of ’optreden onder begeleiding van een band’. 

De docenten zijn zzp’ers. Zij huren een lesruimte in het Rietveld Theater of indien dit door andere 
boekingen  niet mogelijk is, bij een andere culturele instelling met leegstand. Het is juist de bedoeling om 
ook met andere culturele instellingen samen te werken.  

Delfts Theaterhuis faciliteert in een website, gezamenlijke reclame en het stimuleren van samenwerken. 
De docenten innen zelf het cursusgeld en houden ook zelf de contacten met de cursisten. Het Delfts 
Theaterhuis staat daar volledig buiten. 
De planning van alle cursussen wordt gedaan door het Delfts Theaterhuis. Op deze manier kan beter 
ingeschat worden waar een bepaalde cursus het beste kan plaatsvinden. Er wordt dan bijvoorbeeld 
rekening gehouden met geluidsoverlast. 
In 2016 werden cursussen gegeven door Guus Westdorp, Erwin Beijersbergen, Annette Kreijkamp en Isolde 
Scholberg. Helaas is de toestroom van cursisten bij overige cursussen tegengevallen, waardoor ze nog 
geen doorgang hebben gevonden. In 2017 worden nieuwe cursussen gepland.  

4. Rietveld Expo 
Rietveld Expo is een tentoonstellingsruimte voor hedendaagse kunst en biedt kunstenaars een podium om 
hun werk tentoon te stellen en zich daarmee verder te ontwikkelen in hun creativiteit en kunstenaarschap. 
Bezoekers van het theater kunnen op ongedwongen wijze en zonder drempelvrees kennis maken met 
verschillende stijlen en vormen van beeldende kunst. Er worden solotentoonstellingen georganiseerd 
maar ook groepstentoonstellingen aan de hand van thema’s. 

Incidenteel wordt de expositieruimte gebruikt voor tentoonstellingen van goede doelen zoals De week van 
de psychiatrie en Pay it forward day. In verband met de multifunctionaliteit van de ruimtes worden er 
voornamelijk tweedimensionale kunstwerken tentoongesteld. 

Museumnacht 
De opening van de eerste tentoonstelling van Rietveld Expo was tijdens de Museumnacht op 26 november. 
Sommige werken hadden een vervreemdend of grimmig karakter, andere trokken in eerste instantie de 
aandacht door hun mooie en zorgvuldige uitvoering en zetten daarna de kijker aan het denken over de 
relatie tussen het kunstwerk en het thema ‘Op Drift’.  

De deelnemende kunstenaars waren: 
Karl Ketamo  (video) – Alex Andropoulos (installatie)  –  Veerle Coppoolse (installatie) – Sabine 
Grootendorst (fotografie) – Mirte en Anouk Tas (animatie) – Lonneke Jonker (installatie) –  Purcell Phylis 
Saekan  (schilderkunst)- Hans La Hey (grafiek) – Sunny de Vroedt  (mixed media) –  Jurre van Voorst 
 (schilderkunst)  – Charlotte van de Zande (fotografie) –  Ruben Rast (illustraties) 
Veerle Coppoolse – Metamorphosis Zoetrope 
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5. Delft Winter Podium  

Stichting Theaternetwerk Delft ondersteunde en faciliteerde de plannen van enkele van haar vrijwilligers 
om - met hulp van enkele zzp-ers - een groots opgezet, multidisciplinair en breed gedragen Winterfestival 
in de binnenstad van Delft te organiseren en zo de Donkere Dagen van Delft op te lichten met pop-up 
podia, lichtkunst en een gevarieerde programma door de hele binnenstad. Vele partijen in de stad toonden 
zich geïnteresseerd en zegden geld en medewerking toe. Onder deze partijen waren: Winkeliersvereniging 
De Klis, Blue Sunday (ondernemerscollectief), Stichting Markt Ondernemers Delft, Stichting Delfts Peil, de 
B.O.B. ondernemers binnenstad, Maanvis Producties, Memoa, Youthbank, Linda Produceert, Club Delft, 
De Donkere Dagen van Delft en Delft Marketing. 

Nadat in een vrij laat stadium bleek dat de financiën voor de oorspronkelijke opzet niet bijeen gebracht 
konden worden is ingezet op een in omvang teruggebrachte versie: het Delft Winter Podium met een 
nieuw plan en aangepaste begroting. De organisatie vond het belangrijk de naam van het festival aan te 
passen zodat de verwachtingen van bezoekers meer overeen kwamen met het gebodene. De doelstelling 
bleef, ook met de kleinschaligere opzet van het Delft Winter Podium, ongewijzigd. Namelijk om de 
binnenstad tijdens De Donkere Dagen van Delft te verlevendigen met een gevarieerde programmering en 
zo de bezoekers op een laagdrempelige manier gratis kennis te laten maken met theater, muziek, kunst en 
techniek. 

Op twee goed uitgelichte, intieme podia in de binnenstad (op de hoek van de Oude Kerk en op het terras 
van de Wijnhaven) hebben in 6 dagen (16, 17 & 18 dec en 22, 23 & 24 dec) meer dan 50 verschillende acts 
opgetreden in 111 voorstellingen. De programmering was gevarieerd, gericht op verschillende 
doelgroepen en er werd geselecteerd op kwaliteit. Dagelijks liepen walking acts door het winkelgebied van 
‘De Klis’ en stonden Mica de Selfie-robot en Agatha de Verrassingsrobot opgesteld. 

De reacties op het Delft Winter Podium waren enthousiast, het publiek toonde zich blij verrast door de 
sfeer en het gevarieerde en kwalitatief hoogstaande aanbod. De bezoekersaantallen vielen echter tegen. 
Ondanks de uitgebreide PR-acties van het Delft Winter Podium, veel aanwezigheid in lokale pers en de 
zichtbaarheid in de stad (met posters en flyers) bleek er over het algemeen weinig winkelend publiek te 
zijn. Dit had zeker te maken met het gehele aanbod aan ‘kerstactiviteiten’ in de stad tijdens de Donkere 
Dagen van Delft. Aanvankelijk zou het Winter Podium een toevoeging zijn aan andere initiatieven in de 
stad. De bezoeker, het winkelend publiek, zou in grote getale a|omen op een levendige kerstmarkt, 
kerstborrels, koopavonden en specials. Helaas bleek de Kerstmarkt een aanfluiting en gingen veel 
aangekondigde koopavonden niet door, waardoor het publiek dat er wel was teleurgesteld reageerde. Op 
social media gonsde het van de negatieve berichten en werd afgeraden naar de stad te komen. De 
kleinschalige opzet en de relatieve onbekendheid van het Winter Podium konden hier niet tegenop en het 
grote publiek bleef uit. 

De organisatie zou een eventuele volgende keer veel eerder het plan en de financiën (zwart op wit) rond 
willen hebben. De samenwerking met alle partijen is inspirerend maar ook ingewikkeld gebleken.  
Met té veel partijen aan tafel worden beslissingen, belangen en richtlijnen ondoorzichtig. Een volgende 
keer zal het Winter Podium zelfstandiger -en dus minder aiankelijk van afspraken met en belangen van 
anderen- de grote lijnen uitzetten en willen opereren. Samenwerking is nog steeds zeer wenselijk maar 
met heldere afspraken en a�akeningen. En meer vanuit de kracht van alle partijen. Een daadwerkelijke 
commitment van stad is eveneens onontbeerlijk. De openingstijden van winkels en afgesproken 
koopavonden kunnen niet vrijblijvend zijn. De communicatie daarover, ook van winkeliersverenigingen 
onderling, is zeer belangrijk. Om een samenwerking met zoveel partijen te laten slagen is een goede 
samenwerking met de Gemeente en Centrum Management Delft noodzakelijk. 

Tegelijkertijd is het hoopgevend dat zoveel partijen blijk hebben gegeven van welwillendheid en dat 
iedereen uiteindelijk hetzelfde doel nastreefde, namelijk het presenteren van een aantrekkelijke 
binnenstad tijdens de Donkere Dagen van Delft.  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22-09-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld)
Studium Generale: Janneke 
Manshouwer

Wat het journaal niet uitzond 80 divers

23-09-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Jasper van Kuijk theater repetitie 1 theater

23-09-2016 Intern verbruik (representatie) Stadsborrel Stadsborrel 10 divers

23-09-2016 Rietveld Productie Rietveld Productie De Spaanse Hoer 87 theater

24-09-2016 Rietveld Productie Rietveld Productie De Spaanse Hoer 93 theater

25-09-2016 Spice up your Life Lingua Franca Ensemble Ephemera 21 muziek: wereld

25-09-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Choir Delft koorrepetitie 23 koor / zang

26-09-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Terry Brochard Theater repetitie 11 theater

26-09-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Improvisatie repetitie 7 theater: improvisatie

27-09-2016 Rietveld Productie Rietveld Productie De Spaanse Hoer 76 theater

28-09-2016 Rietveld Productie Rietveld Productie De Spaanse Hoer 78 theater

28-09-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Blue Vocals koorrepetitie 20 koor / zang

29-09-2016 Rietveld Productie Rietveld Productie De Spaanse Hoer 107 theater

29-09-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Withlof theater repetitie 94 theater: improvisatie

30-09-2016 Rietveld Productie Rietveld Productie De Spaanse Hoer 90 theater

02-10-2016 Rietveld Productie Rietveld Productie De Spaanse hoer 101 theater

02-10-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) ensemble Archipel koorrepetitie 17 koor / zang

03-10-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Terry Brochard Theater repetitie 11 theater

03-10-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Improvisatie repetitie 7 theater: improvisatie

03-10-2016 Intern verbruik (representatie) Rietveld Theater vrijwilligersavond 5 divers

04-10-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Jan Vermeerschool Delft Jan Vermeerschool 
jaarvergaderingg + quiz

40 divers

05-10-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld)
Studium Generale: Maarten 
Zweers 

abstract logisch doordenken in 
plaats van nuchter denken

45 lezing

05-10-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Blue Vocals koorrepetitie 20 koor / zang

06-10-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Withlof theater repetitie 13 theater: improvisatie

07-10-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Highlights: Tribute to Simon & 
Garfunkel

Sounds of silence 63 muziek

08-10-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Withlof Games tegen verrassingsteam 45 theater: improvisatie

09-10-2016 Kus van Maanvis Fratelli Fiasco De dwerg 53 theater: kinderen

09-10-2016 Tonen van Toppers Delfts Kamerkoor Ars Vocalis American Songs 21 muziek: klassiek

09-10-2016 Vrij Spel Vrij Spel Vrij Spel 6 muziek: improvisatie

09-10-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) ensemble Archipel koorrepetitie 17 koor / zang

10-10-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Terry Brochard Theater repetitie 13 theater

10-10-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Improvisatie repetitie 7 theater: improvisatie

13-10-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Blue Vocals koorrepetitie 20 koor / zang

13-10-2016 Theater Overdag + lunch De Andersons Hier dooft niets (try-out) 29 theater

14-10-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Withlof theater repetitie 13 theater: improvisatie

14-10-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Rapaille Fucking  Vrijheid! 100 muziek: wereld

15-10-2016 Delft Fringe Festival Delft Fringe Festival Delft Fringe Night 59 theater / muziek / dans

16-10-2016 dejazz  dejazz  dejazz  20 muziek: jazz

16-10-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) ensemble Archipel koorrepetitie 17 koor / zang

17-10-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Terry Brochard Theater repetitie 13 theater

17-10-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Improvisatie repetitie 7 theater: improvisatie

17-10-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Blue Vocals koorrepetitie 20 koor / zang

18-10-2016 Intern verbruik (representatie) Winterfestival vrijwilligersavond Winterfestival 15 divers

19-10-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Blue Vocals koorrepetitie 20 koor / zang

20-10-2016 Dans & Grietje Dans en Grietje
Dans & Grietje vieren 
herfstvakantie

98 dans, divers

20-10-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Withlof theater repetitie 13 theater: improvisatie

22-10-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Besloten feest besloten feest 80 divers

23-10-2016 Kus van Maanvis Kindertheater Jacobus Wieman kistje, kistje, kistje 83 theater: kinderen

23-10-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) ensemble Archipel koorrepetitie 17 koor / zang

23-10-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Clownscollectief repetitie 8 theater 

24-10-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Terry Brochard Theater repetitie 13 theater

soort verhuur artiest vst / act
bezoekers-
aantal

genredatum
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24-10-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Improvisatie repetitie 7 theater: improvisatie

25-10-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Youthbank Youthbank voor volwassenen 30 divers

26-10-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Pieter Jouke Dingen die ik dacht - try-out 100 theater: cabaret

26-10-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Blue Vocals koorrepetitie 20 koor / zang

27-10-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Studium Generale: Maarten 
Zweers 

de Europese cultuur als schakel 
tussen verleden en toekomst

35 lezing

27-10-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Withlof theater repetitie 13 theater: improvisatie

28-10-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) La Gitana y amigos Flamenco 101 muziek, dans:wereld

29-10-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Kamermuziek Lustrum Kamermuziek 50 muziek: klassiek

30-10-2016 Spice Up Your Life Tenore Monte Arvu Sardijnse polyfonie 47 muziek: wereld

30-10-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) ensemble Archipel koorrepetitie 17 koor / zang

31-10-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Terry Brochard Theater repetitie 13 theater

31-10-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Improvisatie repetitie 7 theater: improvisatie

01-11-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Blue Vocals koorrepetitie 20 koor / zang

02-11-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Dorine Wiersma Theater de Veste presenteert 105 theater: cabaret

03-11-2016 Korenavond Popkoor New Pop Art Korenavond 29 koor / zang

03-11-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Withlof theater repetitie 13 theater: improvisatie

05-11-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Cameretten Festival 2016 Try Out 44 theater: cabaret

05-11-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Yvonne Deinert Boekpresentatie ‘Rauw’ 55 lezing

07-11-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Terry Brochard Theater repetitie 13 theater

07-11-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Improvisatie repetitie 60 theater: improvisatie

09-11-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld)
Studium Generale: Maarten 
Zweers 

evolutionaire en revolutionaire 
ontwikkelingen – botsingen van 
culturen

35 lezing

10-11-2016 Theater Overdag Marjan Berk e.a. Nooit te oud (to be happy) 61 theater

10-11-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Withlof theater repetitie 13 theater: improvisatie

11-11-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) De Rode Horde Droogmokkel V. 11 theater

12-11-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Cameretten Festival 2016 Try Out 55 theater: cabaret

13-11-2016 Vrij Spel Vrij spel Vrij spel 5 muziek: improvisatie

13-11-2016 Kus van Maanvis Kindertheater Theater Fluup Uit Logeren 84 theater: kinderen

13-11-2016 Tonen van Toppers Gina de Jong & Peter Lefeber Lovesick soprano's 33 muziek: klassiek

14-11-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Terry Brochard Theater repetitie 13 theater

14-11-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Improvisatie repetitie 7 theater: improvisatie

15-11-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Blue Vocals koorrepetitie 20 koor / zang

16-11-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Withlof theater repetitie 15 theater: improvisatie

19-11-2016 Beeld & Geluid Smetvis De vis die niet kon zwemmen 57 muziek

20-11-2016 Kus van Maanvis Kindertheater Dolle Maandag - Joris Ler King Lear 19 theater: kinderen

20-11-2016 Dejazz  dejazz  dejazz  15 muziek: jazz

20-11-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Clownscollectief repetitie 7 theater 

21-11-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Terry Brochard Theater repetitie 11 theater

21-11-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Improvisatie repetitie 7 theater: improvisatie

23-11-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Blue Vocals koorrepetitie 20 koor / zang

24-11-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Withlof theater repetitie 13 theater: improvisatie

24-11-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld)
Studium Generale: Maarten 
Zweers 

een nieuwe mondiale samenleving 
vanuit een hoger levensperspectief

35 lezing

24-11-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Bootcamp Nathalie Bouts 25 divers

25-11-2016 Intern verbruik (representatie) Stadsborrel Stadsborrel 50 divers

25-11-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld)
C.C. Grand, Delouise &  Gravel 
Town

American Roadshow 21 muziek: singer-songwriter

26-11-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Museumnacht Div. programma 550 theater: improvisatie

27-11-2016 Spice Up Your Life 
Expeditie Flamenco & Los Primos 
del Norte La Fabrica 56 muziek: wereld

27-11-2016 Ongehoord Subliem Trio TreSonanz
Schetsen voor Vermeer 
Muziekatelier

8 muziek: klassiek

27-11-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Rapaille Fucking  Vrijheid! 105 muziek: wereld

28-11-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Terry Brochard Theater repetitie 13 theater

soort verhuur artiest vst / act
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28-11-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Improvisatie repetitie 7 theater: improvisatie

30-11-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Blue Vocals koorrepetitie 20 koor / zang

01-12-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Withlof theater repetitie 13 theater: improvisatie

01-12-2016 Intern verbruik (representatie) Vergadering werkgroep TND vergadering 8 divers

02-12-2016 Intern verbruik (representatie) vrijwilligersavond winter podium Vergadering 15 divers

03-12-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Stichting ENS Stichting ENS 21 dans

04-12-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Stichting ENS Stichting ENS 24 dans

05-12-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Terry Brochard Theater repetitie 13 theater

07-12-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Nathalie Baartman Voest (Theater de Veste) 106 theater: cabaret

07-12-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Blue Vocals koorrepetitie 20 koor / zang

08-12-2016 Theater Overdag Fred Delfgaauw Wachtkamer van de liefde 73 theater

08-12-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Withlof theater repetitie 13 theater: improvisatie

11-12-2016 Kus van Maanvis Kindertheater Theater Tieret (BE) De Sprookjessprokkelaar 85 theater: kinderen

11-12-2016 Tonen van Toppers Lady Amazone Kerst met Lady Amazone 46 muziek: klassiek

11-12-2016 Vrij Spel Vrij spel Vrij spel 10 muziek: improvisatie

12-12-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Terry Brochard Theater repetitie 11 theater

12-12-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Improvisatie repetitie 7 theater: improvisatie

14-12-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Blue Vocals koorrepetitie 20 koor / zang

14-12-2016 Intern verbruik (representatie) communicatie netwerk 20 divers

14-12-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Studium Generale: dr. ir. Wim Thijs  Genen, memen & systemen 25 lezing

15-12-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Withlof theater repetitie 13 theater: improvisatie

16-12-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Hester Dam Midwinterzang 20 koor / zang

16-12-2016 Intern verbruik (representatie) Winter Podium kantoor, kantine 30 divers

17-12-2016 Intern verbruik (representatie) Winter Podium kantoor, kantine 30 divers

17-12-2016 beeld & Geluid Illustere Figuren Lone Wolves Blaffen Niet 15 theater, divers

17-12-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Muziekschool Rootz Voorspeelochtend viool 20 muziek

18-12-2016 Intern verbruik (representatie) Winter Podium kantoor, kantine 30 divers

18-12-2016 dejazz  dejazz  dejazz  15 muziek: jazz

19-12-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Improvisatie repetitie 7 theater: improvisatie

20-12-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) roze blok Eindjaar 30 divers

22-12-2016 Intern verbruik (representatie) Winter Podium kantoor, kantine 30 divers

23-12-2016 Intern verbruik (representatie) Winter Podium kantoor, kantine 30 divers

24-12-2016 Intern verbruik (representatie) Winter Podium kantoor, kantine 30 divers

29-12-2016 Verhuur (Exploitatie Rietveld) Withlof theater repetitie 13 theater: improvisatie

29-12-2016 Dans & Grietje Dans en Grietje Dans & Grietje vieren kerstvakantie 115 dans, divers

16987
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