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1.Wie is Club Lam?
1.

Artistiek – inhoudelijke kwaliteit

Missie
Club Lam (2018) is een collectief dat is opgericht uit een absolute noodzaak: Het gebrek aan
diverse vrouwenrollen en het vrouwelijk narratief in de cultuurindustrie. Als Club Lam richten we
ons op het herschrijven van historische verhalen vanuit het vrouwelijke perspectief, vrouwen uit
de geschiedenis die te weinig of zelfs ongehoord zijn. We geven deze personages een eigen
stem. Dat doen we door uitsluitend eigen repertoire te schrijven en te spelen. Zo dragen we bij
aan een verruiming van bronteksten waar andere collega’s en studenten beroep op kunnen
doen. Deze heldere missie geeft ons onderscheidende profiel duidelijk weer: We voegen
volwaardige vrouwelijke personages toe aan het Nederlandse theaterlandschap.
Visie
Club Lam groeit uit tot een veilige community in Utrecht waar de bezoeker geïnspireerd wordt
door verschillende kunstdisciplines. Club Lam biedt Utrecht: kunst exposities, online storytelling
op social media, korte films, theatervoorstellingen en talkshows met (lokale) sprekers.
Onze voorstellingen zijn toegankelijk door het duidelijke plot, humor en de vele verwijzingen
naar zowel literatuur en geschiedenisfeiten als naar onze internetcultuur. Deze verwijzingen
zitten in de tekst, maar ook in de videofragmenten op de schermen in het decor. In het
activiteitenplan lichten we dit graag verder toe.
We spreken hiermee een diverse en grote doelgroep aan. Van de onervaren jonge kijker die
aanhaakt op de actuele thema’s en gelikte branding tot de ervaren theaterbezoeker die
enthousiast wordt van een frisse blik op historische verhalen. Zo komt er steeds meer publiek in
aanraking met het vrouwelijk perspectief. De representatie van verschillende gelaagde
vrouwfiguren die niet alleen spreken over mannen is lange tijd gering geweest. Wij brengen
daar verandering in door scripts te schrijven waar de Bechdel Test wel gehaald wordt. De
Bechdel Test slaagt als er minstens twee vrouwelijke personages in voorkomen met een naam,
die met elkaar spreken over een ander onderwerp dan het onderwerp 'mannen'. Meer dan de
helft van alle verhalen in de cultuursector haalt deze test niet.
Als theatermakers nemen we onze maatschappelijke rol, het kritisch kijken naar normen en
waarden en het publiek een spiegel voorhouden, serieus. We kiezen daarom altijd voor moeilijk
bespreekbare thema’s. Onze personages zijn alles behalve perfect en belichamen verschillende
perspectieven die net als in het echte leven vaak lijnrecht tegenover elkaar staan.
Het inzichtelijk maken van persoonlijke blokkades is een belangrijk doel van onze
voorstellingen. De weerstand van de personages tegenover een ander representeert de pijn in
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henzelf. Door een nieuw verhaal te verbinden aan een oud verhaal laten wij zien hoe een oude
norm kan veranderen en hoe nieuwe normen kritisch bekeken moeten worden.
Utrecht is een inclusieve en toegankelijke culturele metropool waarin de heldere missie en visie
van Club Lam goed aansluit. Club Lam is met toegankelijke evenementen en inclusieve
verhalen de nieuwe Utrechtse stem.

PR-Materiaal Rubens Meisjes
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2.

Activiteiten

2023 - 2024
Voorgaande en actuele voorstellingen staan in de bijlage beschreven, met bijgevoegde
interviews en recensies.
De twee kernactiviteiten voor 2023-2024 zijn de voorstellingen Lesbos en Maankoningin, die in
première zullen gaan in de grote zaal van Theater Kikker. Daarnaast produceren wij twee
festival voorstellingen in deze periode, Stemrecht en Zwart Goud. We ontwikkelen
kunstexposities, vier korte films, online storytelling, talk shows en nagesprekken.

Lesbos
Dichteres, vluchtelingen, queer, oude grieken.
In het najaar van 2023 maken we Lesbos over de dichteres Sappho. Zij leefde tussen 625 en
570 v.C. op het eiland Lesbos. Ze was de eerste poëet die in de eerste persoon schreef in
plaats vanuit het standpunt van de goden en zij verfijnde het metrum. Het strakke, maar ook
verheven metrum, wordt ‘de Sapphische strofe’ genoemd. De gemeenschap van vrouwen op
het eiland Lesbos kwamen vaak bijeen om poëzie te lezen en muziek te spelen. Ze
organiseerden religieuze vrouwen festivals en vierden hun dochters’ eerste menstruatie.
Gedurende deze periode in de Griekse geschiedenis werden homoseksuele en lesbische
relaties op het eiland getolereerd.
Lesbos van Club Lam is een onderzoek
naar onze kijk op liefde en tolerantie. In
deze tragikomedie zien we Sappho en
haar vriendinnen tot leven komen in de
21e eeuw op het eiland Lesbos, een
eiland voor vakantiegangers en
vluchtelingen. Een plek waar twee
uitersten met elkaar botsen. Onze
Christelijk georiënteerde geschiedenis
heeft er voor gezorgd dat de
maatschappij is ingericht op
heteronormatieve monogamie.
Wanneer we ons minder op één
persoon zouden focussen kunnen we
onze blik verbreden. Zou ‘vrije liefde’ een begin kunnen zijn van meer naastenliefde? Wie weet
kunnen we dan makkelijker houden van een vreemde en staan we open om de ander te helpen.
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Maankoningin
Huwelijk, eenzaamheid, spiritualiteit, holistisch leven, leven en de dood.
In 2024 maken we Maankoningin, De tragedie van de
maankoningin, Maria Theresia van Oostenrijk de eerste
vrouw van Zonnekoning Louis de veertiende. Maria
Theresia stierf plotseling in 1683; een goedaardige, maar
slecht verzorgde tumor onder de arm was de doodsoorzaak.
Op haar sterfbed uitte ze bedroefd haar laatste woorden:
"Sinds ik koningin ben geweest, ben ik slechts één dag
gelukkig geweest." Niemand aan het hof die echter wist
welke dag ze bedoelde – het leek juist alsof ze geen enkele
dag geluk had gekend.
In Maankoningin zien we Maria Theresia worstelen met haar
lot. Er is haar vertelt dat ze niet lang meer te leven heeft. Ze
gaat op zoek naar antwoorden over het leven na de dood.
Ze raadpleegt iedereen, van sjamaan tot waarzegger. Met
het wegvallen van religie is de zoektocht naar houvast een
persoonlijke reis geworden. Religieuze leiders verliezen macht en daar komen
complottheorieën, influencers en politieke leiders voor in de plaats. Het algoritme van je telefoon
heeft meer invloed dan de Bijbel gekregen. Dit zorgt voor dogmatische overtuigingen die
resulteren in polarisatie. Als de angst om dood te gaan steeds groter wordt, worden onze
overtuigingen extremer. Vinden we rust in het laatste uur?
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Festival voorstellingen
Stemrecht
Feminisme, politiek, gelijkheid, discriminatie
Stemrecht is een korte solo voorstelling over de eerste vrouw die haar stemrecht uitoefende in
Nederland, de Limburgse Elise Spauwen. Een historisch moment waar velen naar toe hebben
geleefd. Met Stemrecht onderzoeken we de noodzaak om ons stemrecht serieus te nemen. In
Stemrecht zien we een Elise die als vrouw van de burgemeester haar eigen stem zoekt. We
onderzoeken de verschillende golven feminisme en het begrip vrijheid. De voorstelling zal op
verschillende festivals in Nederland spelen.

Zwart goud
Kapitalisme, Limburgse mijnen, (werk)migranten, steenkolen, milieuvervuiling
De Nederlands/Turkse Ayla Çekin Satijn en de Turkse Deniz Campinar komen zelf uit
mijnwerkersfamilie. Hun grootouders zijn verhuisd vanuit Turkije naar Maasmechelen om te
werken in de mijnen.
Het verhaal focust zich op de verhalen van de (vrouwelijke) naoorlogse arbeidsmigranten die
naar de mijnstreek toegetrokken zijn om daar
te werken. Wat waren hun dromen en
verwachting en hoe zag het leven eruit? Wat
gebeurde er toen de mijnen sloten? We
namen afscheid van een vervuilende vorm
van energie, maar wat kwam daarvoor in de
plaats? We weten inmiddels dat een groot
deel van hen een thuis heeft gevonden in
Limburg. We gaan in gesprek met de ex
mijnwerkers en hun kinderen. Met het
produceren van deze voorstelling gaan we
samenwerkingen aan met de plaatselijke
mijnen. De voorstelling wordt op meerdere locaties in Nederland gespeeld.
Zwart goud is een verhaal over de droom op een beter leven en de pijn die daarbij komt kijken.
Een eerbetoon aan de gezinnen die van Limburg uiteindelijk hun thuis hebben gemaakt.
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Activiteiten
Naast onze voorstellingen organiseren we verschillende andere activiteiten. De thematieken die
behandeld worden in de voorstellingen zijn van ernstige aard en verdienen het om verder
belicht te worden door verschillende perspectieven. Hiervoor bieden wij een divers programma
aan:
Kunst
We werken samen met kunstenaars die nieuwe werken
mogen creëren geïnspireerd op de thematiek van de
voorstelling. Deze werken stellen wij bij onze evenementen
tentoon.
Voorbeeld: De werken die Noor Houtakkers eerder voor Lolita
maakte waren interactief. Met het blote oog zag je alleen
pixels, maar door de camera van je telefoon kon je zien dat er
vrouwenlichamen op de werken waren afgebeeld. Door deze
actieve manier van kijken kwamen er gesprekken tussen
bezoekers op gang.

Talkshow
De talkshows vinden plaats in een vroeg
stadium van het maakproces. In het begin
van het jaar kunnen we met ons publiek in
gesprek gaan over de thema’s van de
nieuwe voorstelling die op dat moment nog
geschreven moet worden. Door diverse
sprekers aan het woord te laten en te
interviewen worden we ter plekke
geïnspireerd en kan het publiek actief
deelnemen in het maakproces. Door de vele
perspectieven ontdekken we verschillen in
onze gedachten maar ook overeenkomsten.
Deze verwerken we in de voorstelling. Naast
de sprekers is er in deze avond ruimte voor muziek, kunst of video’s. We organiseren talkshows
bij de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en wij zijn hierover ook in gesprek met de
Theaterschool Utrecht.
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Nagesprekken
In het theater is het gebruikelijk om na een voorstelling een nagesprek te hebben met de
makers, maar wij voegen een extra perspectief toe. In de after talks spreken we met thematisch
verbonden experts, die niet werkzaam zijn in het theater, over hoe zij zich inzetten om de
ongelijkheid tussen de seksen te verkleinen. Wij spraken onder andere met: Rosa Wevers
(professor aan UU - Gender Studies) Het aangenaam collective, Shanella Bleecke (regisseur),
Menstruatie Meisjes, Eveline van Rijswijk (Historicus), Seksuologenmettwee (seksuologen).
Social media Storytelling
Onze signatuur waarin verschillende kunstdisciplines samen tot een geheel smelten moest voor
een groter bereik ook online zichtbaar worden. Op social media maken we gebruik van een
reeks foto’s met teksten uit het script. De foto’s zien eruit alsof ze uit een film geknipt zijn, door
de levendige fotografiestijl.
Naast voorstellingen produceert Club Lam korte films. Enkele scènes hieruit worden opgedeeld
in verschillende fragmenten van één minuut en uitgezonden op social media. Hiermee bereiken
wij op een toegankelijke manier een groot publiek. De korte film van 10 minuten is tevens
zichtbaar op onze website. We werken aan een plugin die het mogelijk maakt om voor €1,99 de
korte film te bekijken.
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Intermediaal werk
In het decor verwerken we op een innovatieve manier projectieschermen, waarop de social
media activiteiten van de personages weergegeven worden. Het is een parallel universum,
waarin de (online)persoonlijkheden vertegenwoordigd worden. Met deze video’s laten we zien
dat deze levens naast elkaar bestaan, soms haaks op elkaar, soms synchroon. Deze video’s
zijn verwijzingen naar onze eerder genoemde internetcultuur. Voorbeelden van fragmenten op
de schermen zijn:
●
●
●
●

Trending video’s, gemaakt aan de hand van onze personages, verwijzen naar bekende
youtubers of herkenbare sounds
Het beeldscherm van de telefoon van het personage, wanneer deze iets googled of een
post online plaatst
De digitale deurbel wanneer er iemand aanbelt
Videobeelden van een beveiligingscamera

Met deze nieuwe en experimentele vorm van filmproductie geven we de voorstelling een 2de
invalshoek en een 4de dimensie. Het geeft ons eindeloos veel mogelijkheden om met
inhoudelijk perspectief en context te werken. Deniz Campinar (she/her) is audiovisueel
projectleider/kunstenaar bij Club Lam en verantwoordelijk voor deze projecties. Ze behaalde
haar bachelor en master aan het RITCS Filmregie.
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2. Zakelijke kwaliteiten
BEDRIJFSPLAN CLUB LAM
Het verleden
In november 2019 is Club Lam opgericht en is sindsdien hard gegroeid. Niet alleen in
bezoekersaantallen maar ook in kwaliteit, bereik en tevredenheid van de bezoekers. We hebben
bewezen dat we met weinig financiële middelen en beperkte decors mooie successen hebben
kunnen neerzetten. Dit komt mede door het team van doorzetters waar Club Lam op draait. De
artistieke signatuur heeft een duidelijke richting gekregen en met het groeien van de organisatie
komt er steeds meer expertise aan boord.
Langetermijndoelstelling Club Lam
Club Lam beoogt de ingezette groei zoals hierboven beschreven te blijven continueren. Om
deze verdere groei te realiseren richten wij ons op het versterken van ons team, verbeteren van
het visuele beeld en het uitbreiden van onze storytelling op social media. Daarnaast blijven we
trouw aan datgene wat ons veel succes heeft gebracht. Namelijk: Teksttoneel vanuit het
vrouwelijke perspectief en het interdisciplinair samenkomen. Ook houden we vast aan het
thema “feminisme”, wat vandaag de dag relevanter is dan ooit daarvoor.
Club Lam zou graag aanspraak willen maken op de tweejarige subsidie 23/24 om de beoogde
doelen te bereiken en bij te dragen aan de podiumkunst in Nederland, waarbij maatschappelijke
relevantie een speerpunt is. Er is voor de groei van Club Lam op dit moment zekerheid nodig, in
de vorm van budget. Met dit budget kunnen we onze medewerkers zekerheid bieden die ze
nodig hebben om zich aan ons te blijven committeren. In de toelichting van de begroting leggen
wij dat graag verder uit.
Club Lam heeft als rechtsvorm een stichting en de raad van toezicht telt in totaal drie leden.
Victorine Plante (she/her)(Aluin), Marijke Schaap (she/her)(Tekst Smederij), Michelle
Schrijnemakers (she/her)(The Playmakers). Er vinden kwartaal vergadering met het bestuur en
de dagelijkse leiding plaats. We voldoen aan de Governance Code Cultuur. Het dagelijkse
bestuur is in handen van Marloes IJpelaar (she/her) en wordt hierbij ondersteund door Bregje
Stax (she/her), Ella Kamerbeek (she/her) en Ayla Çekin Satijn (she/her).
Het artistieke team bestaat uit Ella Kamerbeek, Ayla Çekin Satijn, Deniz Campinar en Marloes
IJpelaar.
Club Lam bestaat daarnaast uit een vaste groep ZZP’ers. Sze Man Ho (she/her) is
verantwoordelijk voor de marketing, Brecht de Backer (she/her) is verantwoordelijk voor PR,
Renee Mes (they/them) is verantwoordelijk voor huisstijl en vormgeving posters. Vivian
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Camphuysen (she/her) is fotografe en samen met Julia Suyker (she/her) conceptontwikkelaar
van onze fotografische beelden. Styling en kostuum worden verzorgd door Julia Suyker.
Dagelijkse leiding
Marloes IJpelaar is sinds de oprichting van Club Lam directeur van de stichting. Ze is
verantwoordelijke voor de zakelijk leiding, verkoop voorstellingen en de strategie van Club Lam.
De strategie en missie worden twee keer per jaar met het gehele team geëvalueerd in een
alignment meeting georganiseerd door Michelle Schrijnemakers van The Playmakers. The
Playmakers begeleidt het realiseren van een gezonde werkcultuur met een integrale aanpak op
de aandachtsgebieden: missie, mensen en context. Marloes wordt ondersteund door Bregje
Stax, financieel consultant. In 2017 behaalde zij haar bachelor diploma International Business
aan de Hogeschool Zuyd Maastricht. Ze specialiseerde zich in projectmanagement met
certificaten van Scrum Master, NLP en Lean Six Sigma Yellow Belt. Ella Kamerbeek is
verantwoordelijk voor de aanvragen van multidisciplinaire projecten, het aansturen van het
productieteam en ondersteunt Marloes in het schrijven van de meerjaren aanvragen. Ayla Çekin
Satijn stuurt het marketing en PR team aan en organiseert en moderate de talkshows en
nagesprekken. Deniz Campinar is eindverantwoordelijke video en neemt de productionele
voorbereidende taken op zich van de draaidagen. Ze behaalde haar bachelor en master
diploma aan het RITCS Filmregie.

Balans tussen uitvoering activiteiten en financiële positie
Provincie Limburg
In de periode 2023-2024 worden we ondersteund door provincie Limburg met een totaal bedrag
van €125.000. De combinatie van provincie Limburg en Gemeente Utrecht is voor ons een
natuurlijke samenwerking. We zoeken in alles naar verbinding van verschillende perspectieven
om de polarisatie binnen onze samenleving te verkleinen. Daarnaast biedt de financiering van
twee grote partijen zekerheid. Het draagvlak is breder en de geografische spreiding is groot. De
vestigingsplek van de stichting, het kantoor en de repetities vinden in Utrecht plaats. De
montage en try-outs vinden plaats in het Toon Hermans Theater, waarna de première plaats zal
vinden in Theater Kikker.
De locatie projecten Stemrecht en Zwart Goud worden gefinancierd met de structurele subsidie
van provincie Limburg en projectaanvragen van het Lira Fonds en Gemeente Sittard-Geleen.
Uitvoering activiteiten
Club Lam produceert naast voorstellingen, korte (online) films, kunstwerken en talkshows.
Doordat wij deze verschillende disciplines een podium bieden zijn de totale kosten op de
begroting hoger dan gemiddeld. Zo bestaan de begrotingen Lesbos, Maankoningin, Stemrecht
en Zwart Goud uit vier verschillende projecten. Deze losstaande projecten worden met een
eigen begroting en activiteitenplan aangevraagd bij private en nationale fondsen.
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We werken samen met de educatieafdeling van het Toon Hermans Theater. We richten ons op
het VO. Deze workshops zijn gebaseerd op de voorstelling. Hierin gaan jongeren aan de slag
met de thematiek van de voorstelling. Door middel van schrijf en spelopdrachten maken we
elkaars ervaring bespreekbaar en proberen we taboes te doorbreken. Na het volgen van deze
workshops bezoeken de scholieren de voorstelling en worden ze uitgenodigd om mee te
discussiëren in het publieke nagesprek. Verder hebben wij contact met verschillende
opleidingen aan de Universiteit Utrecht (onder andere: Theaterwetenschappen en
Genderstudies) die als onderdeel in hun curriculum naar onze voorstellingen komen kijken en
geven wij gastlessen over collectief werken en artistieke visie op de HKU.
Dekkingsplan & Financieringsmix
Om deze voorstellingen te realiseren zetten wij in op een financieringsmix van publieke en
private fondsen, naast de publieksinkomsten en merchandise verkoop. Alle publieke fondsen op
de begroting hebben ons tot nu toe in eerdere project gesteund. We verwachten continuïteit in
deze steun.
VIA ZUID draagt €20.000 bij als coproducent per jaar. Schouwburg Toon Hermans Theater
faciliteert twee weken lang de Kleine Zaal voor montage, inclusief technische begeleiding. We
waarderen deze bijdrage op €5.000 op onze productiebegroting.
Provincie Limburg heeft de tweejarige subsidie 23/24 toegekend. We zijn hierdoor zeker van
een totaal bedrag van €125.000 voor vier projecten.
Strategie tegenvallende inkomsten
Wanneer de fondsen minder vergoeden dan verwacht, zullen we in de twee zaal voorstellingen
bezuinigen op het volgende, dat neer komt op bezuinigingen van ongeveer €20.000:
● Het aantal repetitieweken; van zes naar vier weken
● Voorbereidingsdagen/onderzoeksdagen; van zeven naar twee dagen
● Het inhuren van een technisch producent zal komen te vervallen
● Decor dat is geleend is van andere toneelgroepen
We zijn vrij zeker van de inkomsten vanuit de theaters, omdat de meeste theaters ons boeken
met een uitkoopsom. De publieksinkomsten zijn voor de festival voorstellingen laag ingeschat,
zodat we vrij zeker zijn dat we deze doelen kunnen behalen. De kans is groot dat we vaker
mogen spelen, voor meer publiek, waardoor er meer inkomsten zullen worden gegenereerd dan
nu begroot. Het produceren van een korte film is relatief nieuw voor Club Lam, wij hebben
daarom nog geen relatie opgebouwd met de bestaande (film)fondsen. Dit maakt het
binnenhalen van het benodigde budget onzekerder. Bregje Stax, financieel consultant, zal
streng toezicht houden op de haalbaarheid van deze projecten.
Werkgeverschap
Doordat Club Lam afhankelijk is van projectsubsidies werkt iedereen op projectbasis en wordt
op ZZP-basis ingehuurd. We hanteren de Fair Practice code CAO + 40% voor ZZP’ers. Club

12

Lam is een jong gezelschap en bij het oprichten van een gezelschap worden er uren gemaakt
die niet vergoed worden. Om de groei van Club Lam door te zetten en ons te houden aan de
Fair Practice code is het noodzakelijk om een aantal verantwoordelijkheden die nu onbetaald
gebeuren bij nieuwe werknemers te leggen. Hiervoor is uiteraard budget nodig.
Als organisatie werken we nauw samen en er heerst een open, transparante cultuur. Er is een
vertrouwenspersoon aangesteld, iemand die niet verbonden is aan het project zelf. Deze wordt
aan het hele team voorgesteld op de eerste dag van het project.
Code diversiteit en inclusie
Inclusief werken is een verrijking voor de kwaliteit. Deze term is altijd groeiend en in beweging,
daarom vinden wij het belangrijk om hierover in gesprek te blijven en ons team te blijven
uitdagen om zichzelf te informeren en uit te spreken. Binnen ons team zien wij een grote
diversiteit. Hier valt o.a. onder: verschillende culturen, gender identity, queerness en een divers
pallet aan lichamen.
Club Lam wordt steeds groter en met de groei van de club zullen we steeds meer perspectieven
toevoegen. In ons publiek zien wij een grote diversiteit en ook een groot respect naar elkaar toe.
Wij inspireren niet alleen hen, maar zij ons ook en wij vinden het erg belangrijk om daar naar te
luisteren (d.m.v. de nagesprekken, discussies op Clubhouse en interactie op onze social media
accounts).
MARKETINGPLAN / DOELGROEPEN
Als instelling bereiken we op verschillende manieren verschillende doelgroepen. In ons
marketingplan leggen wij uit hoe we deze doelgroepen benaderen en de aandacht vasthouden.
Social media is voor ons een belangrijk medium om in contact te staan met onze achterban en
nieuw publiek te bereiken. Branding is een verlengde van onze artistieke signatuur.
1. Millennials & Gen Z
We beginnen bij onze belangrijkste doelgroep(en) de Millennials en Gen Z. Door het uitgebreide
programma op onze social media kanalen, die in het verlengde liggen van onze voorstelling,
bereiken wij deze groep. Deze doelgroep is 16 t/m 41 jaar, vaak hoogopgeleid, ze houden zich
bezig met zelfontplooiing, willen zich graag gehoord voelen en maken zich druk om
maatschappelijke thema’s als het milieu, vrouwenemancipatie, discriminatie, lgbtq+ rechten. Het
verlangen om te verbinden is groot bij deze generatie. Ze organiseren zich online en zetten zich
in voor een betere wereld.
2. LGBTQ-Community + Feministen
Ayla Çekin Satijn zet zich actief in voor LGBTQ-rechten en anti-racisme. Ayla heeft zelf een
biculturele achtergrond en is opgegroeid in Maasmechelen. Haar Turkse familie is naar België
geëmigreerd om in de mijnen te werken. Representatie gaat haar enorm aan het hart. Door
haar rol in ANNE+ (een serie over de Lesbische Anne) wist Ayla een grote (online) fanbase op
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te bouwen. De community van ANNE+ is met ons verbonden, door Ayla’s rol in de reeks, maar
ook door de regisseur Valerie Bisscheroux (they/she). Samen met Valerie maakte Club Lam Het
F-woord met NPO3. Een documentairereeks over het feminisme. We worden actief gedeeld
door deze grotere platforms en vinden steun bij elkaar door de gezamenlijke doelen.
3. Regelmatige theaterbezoeker
De regelmatige theaterbezoeker is erg geïnteresseerd in podiumkunsten en gaat graag naar het
theater. De leeftijd van deze groep ligt vaak iets hoger. Ze hebben al veel theater gezien en
kennen de klassiekers. Door verhalen uit de (kunst)geschiedenis te kiezen trekken we de
aandacht van deze doelgroep.

Marketing middelen:
●

Social media Storytelling:
Een online community zijn
TikToks / Instagram Reels
Behind the scenes materiaal
Fotostills

●

Club Lam Talks:
De Club Lam talkshows zijn een uitnodiging om samen met (nieuw) publiek na te denken
over de thematieken van de voorstellingen. Dit zijn laagdrempelige avonden in en buiten
het theater, met een voordelige toegangsprijs.

●

Traditionele marketing middelen
Campagnebeelden, trailers, scènefotografie en registraties. We organiseren een posteren flyer ronde met focus op omgevingen rondom scholen, theaters,
studentenverenigingen en universiteiten.

De pers wordt herhaaldelijk aangeschreven met het doel voorpublicatie te verwezenlijken. Met
voorgaande projecten hebben we meerdere interviews gehad in de Volkskrant, NRC, LINDA,
LINDA meiden, Vogue, Theaterkrant, UITkrant, De Limburger, L1 en Almere vandaag.
Daarnaast stonden we in het NPO programma Cultuur Booster, De Vooravond en NAAKT!
Door zowel zichtbaar te zijn in de theaters, op social media, op tv en in de krant zoeken we naar
een inclusievere en bredere doelgroep dan enkel de theaterliefhebber.
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Zakelijk
Doelen
In de komende vijf jaar groeien we uit tot een productiehuis dat niet meer weg te denken is uit
het Nederlandse theater en media landschap.

●
●
●
●
●
●
●
●

30 speelplekken in landelijke tour
Een bezettingsgraad van 75%
Een online bereik van 20.000 volgers
Produceren van (korte) films vanuit vrouwelijke perspectief
Kwalitatief hoge content gerelateerd aan de thema’s voor Instagram, Tiktok en
Facebook
Platform voor (nieuwe) beeldende kunstenaars
Club Lam Talkshows met diverse sprekers
Unieke locaties voor Club Lam programmering

Benodigdheden
Om de groei van Club Lam door te zetten is het noodzakelijk om het team verder uit te breiden.
Dit zal ervoor zorgen dat de beoogde doelen behaald kunnen worden.
●
●
●
●
●
●
●
●

Het aannemen van een moderator/programmamaker voor de Talkshows en
nagesprekken
Meer uren voor eindverantwoordelijke online content
Meer budget om (campagne)beelden te creëren
Meer budget voor beeld-regie voor het ontwikkelen van video in de theatervoorstellingen
Budget voor een decorbouwer, zodat de beoogde plannen gerealiseerd kunnen worden
Aannemen van een freelance boekhouder
Extra budget voor consultant ter ondersteuning van zakelijke leiding
Aannemen educatiemedewerker

Artistieke groei
Repertoire
Club Lam ziet een belangrijke taak voor zich liggen: het verruimen van bronteksten geschreven
vanuit het vrouwelijke narratief. Dat doen we door uitsluitend eigen tekst repertoire te schrijven
en spelen, waar ook andere makers en spelers beroep op kunnen doen. Ons repertoire wordt
nu al gebruikt op scholen in Leuven, Voeren, Dilsen-Stokkem en Maaseik en de Hogeschool
voor de Kunsten in Utrecht.
Social media
Het uitdiepen van onze signatuur: het multimediale interdisciplinaire werken.
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Club Lam is zeer actief op social media en bereikt zo een grote doelgroep. Voor ons is branding
en marketing geen los onderdeel. Deze uitingen geven ons de ruimte om artistiek en op nieuwe
manieren kunst te creëren. Het werken in een groot team vanuit verschillende industrieën en
met andere disciplines geeft zowel de voorstellingen als onze online zichtbaarheid een unieke
signature. In de voorstellingen gaan we het werken met parallelle universums verder uitwerken,
de personages op de vloer en hun online aanwezigheid zijn zichtbaar op de schermen in het
decor. De toevoeging van dit parallelle universum is uniek binnen het theaterlandschap.
Online werken we aan onze storytelling door kwalitatieve content te creëren en onze korte films
als basis te gebruiken voor reels en TikToks.
Behaalde resultaten
Sinds onze oprichting in 2019 zijn we razendsnel gegroeid.
2019
●
●

Twee (festival)voorstellingen
Een online bereik van 500 volgers

●
●
●

Onze eerste zaal voorstelling (+/- 400 bezoekers)
Een bezettingsgraad van 84%
Een online bereik van 1200 volgers

●

Tijdens het vooronderzoek hebben we een online showcase van Lolita gespeeld,
deze werd door 908 mensen bekeken
Onze Instagram reels/promotievideo’s werden gemiddeld 2500 keer bekeken
Onze tweede (kleine)zaal voorstelling (+/- 800 bezoekers)
Een bezettingsgraad van 88%
Een online bereik van 2182 volgers
Aandacht en erkenning van landelijke pers door onze laatste voorstelling Lolita
4 sterren in de Volkskrant voor Lolita
De verkoop van de voorstellingen doen we zelf, waardoor we nu een uitgebreide
lijst aan vaste speelplekken hebben: 18 vaste speelbeurten

2020

2021

●
●
●
●
●
●
●
2022
●
●
●
●

Succesreprise Lolita
Een online bereik van 2300 volgers
Gemiddeld 5000 views per video
Lovende recensie Lourdes
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3. Betekenis voor de stad
Pluriformiteit
We proberen theater nieuw leven in te blazen door thematieken en onderwerpen te
kiezen die jongere generaties bezighouden en werken bewust aan onze branding
gericht op deze doelgroepen. We maken een ‘ouderwetse’ kunstvorm aantrekkelijk
voor de onervaren kijker. We verliezen hierbij de ‘oudere’ traditionele bezoeker niet uit het oog.
Door de actuele thema’s op te hangen aan bestaande en historische personages slaan we een
brug tussen het oude en het nieuwe. Aan de ene kant verwerken we grapjes en verwijzingen in
onze teksten die alleen de bezoeker met voorkennis kan begrijpen en aan de andere kant
verwerken we grapjes en verwijzingen naar de internetcultuur. Hierdoor geven we de
verschillende doelgroepen ook een kijkje in elkaars universum.
Club Lam onderscheidt zich door de manier waarop wij het vrouwelijk perspectief consequent
doorvoeren in alle facetten van de producties en door de positionering als feministisch platform.
Club Lam levert een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit in het cultuuraanbod van Utrecht
door onze opvallende invalshoeken en de verschillende activiteiten op diverse locaties.

Inclusie
Het creëren van repertoir met diverse vrouwenrollen draagt bij aan de nationale canon van het
theater, dat maakt Club Lam uitzonderlijk.
Wij hechten grote waarden aan inclusiviteit en representatie. Door meerdere perspectieven
weer te geven verruimen wij de blik van de toeschouwer en van onszelf. Onze denkbeelden zijn
onbewust gevormd door de maatschappij waar wij in leven en het kan geen kwaad om als
samenleving hier wat minder dogmatisch in te worden. Door nieuwe verhalen en de actualiteit te
koppelen aan historische verhalen bieden wij een kritische blik. Door middel van de gekozen
thema’s draagt Club Lam bij aan een inclusiever cultuuraanbod. Zo gaat Stemrecht over
gelijkheid en discriminatie, Lesbos over queer-zijn en vluchtelingen, Maankoningin over
spiritualiteit en fysieke en mentale gezondheid en Zwartgoud over migratie en het hebben van
een biculturele achtergrond.
Club Lam ontwikkelt zich tot een club die ruimte biedt voor meerdere kunstenaars met
verschillende achtergronden, waardoor de representatie alleen maar meer kan groeien.

Samenwerking
Club Lam heeft in Utrecht al een uitgebreid netwerk. Zo werken wij nauw samen met
theatergroep Aluin en is Victorine Plante, artistiek leider Aluin, onderdeel van ons bestuur. Wij
hebben een vaste repetitie plek in TSU, Theaterschool Utrecht op het Domplein. Daarnaast
hebben wij een kantoorruimte bij LOU, Oudenoord 330. LOU is een organisatie die leegstaande
gebouwen tijdelijk op een creatieve manier invult. Wij organiseren hier vrijdagmiddagborrels om in
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contact te komen met andere kunstenaars en beginnende ondernemingen in Utrecht. Ons
contract daar loopt tot 1 december, maar wordt waarschijnlijk nog een paar maanden verlengt.
Wij zijn met de TSU al in gesprek voor een mogelijke kantoorruimte bij hun in het gebouw voor
de periode daarna.
Club Lam is lid van het Onafhankelijk Makersoverleg Utrecht en hiermee betrokken bij
verschillende makers initiatieven in Utrecht. Daarnaast hebben wij een sterke band met de
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, wij zijn hier niet alleen afgestudeerd, maar ook geven wij
gastlessen over collectief werken en artistieke visie. Wij hebben contact met verschillende
opleidingen aan de Universiteit Utrecht (onder andere: Theaterwetenschappen en
Genderstudies) die als onderdeel in hun curriculum naar onze voorstellingen komen kijken. Met
Theater Kikker hebben wij een sterke band. De voorstellingen zullen hier in première gaan en
wij worden ook vaak gevraagd voor alternatieve activiteiten in Kikker, zoals Monsteren, Kikker
50 en het UITfeest.

Utrecht - Limburg
Club Lam is gevestigd en produceert haar voorstellingen in Utrecht. In 2023 en 2024 worden de
voorstellingen Stemrecht, Lesbos, Zwartgoud en Maankoningin ook ondersteund door de
provincie Limburg. Dit komt door onze samenwerking met Het Toon Hermans Theater in Sittard.
Zij bieden ons de mogelijkheid om te monteren in de kleine zaal. Voor een kleine onderneming
als Club Lam is het een grote luxe om twee weken een zaal tot onze beschikking te hebben.
Een luxe die in Utrecht moeilijk te vinden is, in verband met het grotere culturele aanbod en
gebrek aan ruimte. Daarnaast heeft Via Zuid een talentontwikkelingsprogramma waarmee zij
Club Lam steunen. Dit maakt mogelijk dat wij grondig onderzoek kunnen doen naar de
thematiek van onze voorstellingen. Aan de hand van deze onderzoeksweken volgen de
georganiseerde talkshows.
Voor veel theatergroepen uit de randstad is het moeilijk om speelplekken met hoge
zaalcapaciteit te vinden in de wat verder gelegen provincies. Wij slaan hierin succesvol een
brug. De verhalen die wij vertellen zijn universeel en om onze missie geslaagd uit te voeren,
zien wij belang in een breed en landelijk draagvlak.
Door de groeiende onzekerheid en ongelijkheid in ons land neemt de polarisatie toe. Dit is goed
te merken tijdens onze onderzoeksweken en tijdens onze events. Het publiek is met andere
dingen bezig in Limburg dan in Utrecht. Door in te spelen op Limburgse thema’s kunnen we de
progressieve Utrechtse stem van onze organisatie aan de man brengen. De combinatie van
Utrecht en Limburg is uitzonderlijk, maar houdt ons als makers ook met twee benen in de
maatschappij. Het draagt bij aan onze missie en ons profiel: Toegankelijke kunst vanuit een
vrouwelijk perspectief met een kritische kijk op onze normen.
De samenwerkingen met Utrecht en Limburg spreiden het financiële draagvlak en dat geeft veel
zekerheid voor de komende producties. Ook in de logistieke zin versterken deze
samenwerkingen het artistieke proces. Club Lam is gevestigd in Utrecht, repeteert hier, gaat
hier in première en heeft er een kantoorruimte. In Limburg is er ruimte voor vooronderzoek en
de montage.
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