
 

 

 
 
 
 

Jaarverslag 2021 
 
 



  

 

Inhoudsopgave 

Jaarverslag 2021 ............................................................................................................................................. 1 

Inhoudsopgave ............................................................................................................................................... 2 

1. Terugblik 2021 ............................................................................................................................................ 3 

2. Resultaten van onze activiteiten ................................................................................................................. 4 
2.1 Tessa & Olivier ............................................................................................................................................... 4 

Voorstellingstekst: ’KUNST’ De kleutervoorstelling voor de hele familie ........................................................ 5 
Resultaten ....................................................................................................................................................... 5 
Evaluatie Tessa ................................................................................................................................................ 6 
Evaluatie Olivier ............................................................................................................................................... 6 

2.2 Willemijn Böcker ............................................................................................................................................ 6 
’Stamp, Stop, Sta, Stil’ ..................................................................................................................................... 7 

3. Vooruitblik op 2022 .................................................................................................................................... 8 
3.2. Vreselijk Vieze Voorstelling ........................................................................................................................... 8 

4. Over Onder het Buro ................................................................................................................................... 8 
4.1 Stichting Onder het Buro ............................................................................................................................... 9 
4.2 Bestuur & organisatie .................................................................................................................................... 9 
 

 
 
  



  

 

1. Terugblik 2021 
In 2021 zouden er vijf verschillende voorstellingen te zien zijn geweest in het land. Helaas zijn voor vier van 
deze voorstellingen praktisch alle optredens geannuleerd of verplaatst.  
Het zou een briljant mooi jaar worden met megaveel voorstellingen, ook veel verplaatsingen uit 2020. Er was 
net een remake gemaakt van ‘Stoere Broer’, met nieuw decor en nieuwe verdieping in de voorstelling. Er stond 
een heerlijke tour gepland van ‘NEE!’ Maar helaas gooide ook hier de pandemie roet in het eten en is er met 
deze producties amper gespeeld. Ongeveer de helft van de voorstellingen hebben we kunnen verplaatsen naar 
2022. ‘Stoere Broer’ en ‘NEE!’ zouden beide stoppen na 2021 maar spelen dus nog een jaartje door. Van ‘NEE!’ 
is een digitaal alternatief gemaakt, deze is door diverse programmeurs afgenomen. Hierdoor zijn er wel 
inkomsten en uitgaven met betrekking tot deze productie.  
 
Tessa & Olivier hebben de voorstelling ‘KUNST’ wel volgens planning gemaakt. Dankzij de specifieke 
coronasteun van het KICKstart fonds kon er een goede coronaversie worden gemaakt en konden we de nodige 
maatregelen doorvoeren in het maak proces. Hierdoor kon ‘KUNST’ ondanks de pandemie gemaakt worden en 
in heeft deze in het najaar nog veel kunnen spelen.  
 
Willemijn Böcker heeft helaas amper gespeeld in 2021. Zo is de reprise van de ‘Wonderlijke Wereld Wijsjes’ 
geannuleerd. Wel maakte zij de nieuwe peutervoorstelling ‘Stamp, Stop, Sta, Stil’ in maart en mocht in 
november voor het eerst voor publiek spelen. Ook de ‘Wonderlijke Wereld Wijsjes’ zat dit jaar in lockdown.   
 
In dit jaarverslag worden met die reden enkel de resultaten van ‘KUNST’ samengevat en is er een korte 
toelichting op ‘Stamp, Stop, Sta, Stil’. Ook wordt er voortuit geblikt op 2022.  
 
 
 
  



  

2. Resultaten van onze activiteiten  
Onder het Buro ondersteunde in 2021 verschillende (groepen van) makers in de ontwikkeling en uitvoering van 
hun eigen jeugdvoorstellingen. In dit hoofdstuk lichten we per maker de resultaten toe.1 

 
2.1 Tessa & Olivier  
 
Dit jaar stond voor ons in teken van ‘KUNST’! In het begin van 2021 zijn 
de subsidieaanvragen geschreven. Vanaf maart werden deze ingediend 
en vanaf mei wisten we dat deze productie, die Tessa en Olivier na aan 
het hart lag, gemaakt kon worden. Door een grote toekenning van het 
Kickstart cultuurfonds konden er zelfs meerdere corona-alternatieven 
gemaakt worden. Hierdoor konden we de productie met veel 
vertrouwen gaan maken.  
 
Juist tijdens de pandemie brandde bij Tessa & Olivier het verlangen 
een voorstelling te maken over het belang van ‘KUNST’. Ze waren 
emotio’NEE!’l geraakt over de uitspraken over onze sector en het 
gevoel ‘er niet toe te doen’. ‘Je zet toch gewoon een dvd'tje op’ en ‘dat 
is je ondernemersrisico’ en vergeleken worden met wel ‘noodzakelijke’ 
beroepen. Ze waren overtuigd dat voor je geluk ‘KUNST’ ontzettend 
noodzakelijk is. Dat het mensen met elkaar in gesprek brengt, dat het 
mensen verbindt en dat het inspireert om anders naar de wereld te 
kijken. Dit alles leidde tot een weloverwogen en gepassio’NEE!’rd 
betoog voor een kleutervoorstelling over ‘KUNST’.  
 
Tessa & Olivier hebben hun eigen team om zich heen verzameld om de productie tot uitvoer te brengen. Door 
de  toegekende subsidies was het mogelijk om de productie in volledige grootte uit te brengen. Dwayne 
Toemere en Yannick Greweldinger tekenden voor de regie. Hanne Pierot ontwierp de kostuums en deed de 
scenografie. Toonbank compo’NEE!’rde de muziek. Harm van Geel begeleidde de makers artistiek-inhoudelijk. 
Studio Maky was verantwoordelijk voor het grote ‘KUNST’object en de randprogrammering in de foyer. Maaike 
Kuiken deed onder begeleiding van Andrea van Bussel de productieleiding.   
 
Vooral op organisatorisch en zakelijk vlak hebben Tessa en Olivier veel geleerd. De begeleiding van Karin 
Bannink lag met name in de ontwikkeling van een subsidieaanvraag, iets wat beiden nog nooit in deze gradatie 
hadden gedaan. Op dit punt is er een groot succes geboekt, hoewel dit zeker met de nodige leermomenten 
voor alle partijen gepaard ging.  
 

“De voorstelling zat goed in elkaar, het decor en de kostuums waren prikkelend. Goede voorstelling om op een 
leuke manier iets te leren en die ook voor volwassenen leuk is om naar te kijken. Het is een uitdagende 
voorstelling voor kinderen en dat vind ik goed. Ze hoeven niet meteen alles te begrijpen. Het zet aan tot meer 
leren over ‘KUNST’.” 

Diede Blok, Zwolse Theaters 

 

 
 



  

Voorstellingstekst: ’KUNST’ De kleutervoorstelling voor de hele familie 
 
Een absurde, abstracte, artistieke, symbolische, gelaagde en 
metafysische voorstelling voor kinderen vanaf vijf jaar en hun ouders. 
Hoewel die laatsten het waarschijnlijk helemaal niet gaan begrijpen. 

Wat fijn dat jullie allemaal komen kijken naar ‘KUNST’. Ga lekker op het 
puntje van je stoel zitten, want straks is het ‘moment suprême’! Straks 
komen twee superbelangrijke, intelligente en knappe ‘KUNST’kenners 
HET grote ‘KUNST’werk van DE ‘KUNST’enaar onthullen. 

Tessa & Olivier komen je van al je vragen over ‘KUNST’ verlossen! Tessa 
en Olivier weten namelijk alles over ‘KUNST’. Tessa en Olivier zijn 
‘KUNST’. Of ‘NEE!’, Tessa en Olivier spelen ‘KUNST’. Of ‘NEE!’, Tessa en 
Olivier vinden er wat van en maken er ondertussen een zootje van! Ze 
vinden het mooi. Of mooi? ‘NEE!’. Ze vinden het ‘KUNST’, dus is het 
vanaf nu ‘KUNST’! 
‘‘KUNST’’ is een voorstelling voor de hele familie waarbij ouders en 
kinderen op diverse lagen worden aangesproken en op humoristische 
wijze worden meegenomen in het verhaal. 
Een ode aan de vrijheid, fantasie en creativiteit van kinderen. Een 
voorstelling waarmee we laten voelen dat we allemaal verschillend 
tegen ‘KUNST’ én de wereld aankijken. 

 
Resultaten 
 
In 2021 hebben Tessa & Olivier 40 voorstellingen gespeeld voor 1966 bezoekers. Dit waren 10 vrije 
voorstellingen en 30 voorstellingen voor scholen. ‘KUNST’ speelt in 2022 en 2023 door waardoor ze op dit 
moment op 67 voorstellingen uitkomen. Hiermee hebben we ons doel ruimschoots behaald. De 
bezoekersaantallen liggen lager dan beoogd. Dit valt echter te verklaren door de coronamaatregelen in de 
speelperiode van oktober 2021 tot maart 2022. Het gros van de speelbeurten vond plaats in deze periode 
waardoor we aldoor te maken hebben gehad met beperking van bezoekers.  
Door een extra bijdrage van het kickstart cultuurfonds is er een prachtig corona-alternatief gemaakt: de 
‘KUNST’-Route. In deze hybride voorstelling kon het publiek gefaseerd de voorstelling bezoeken. Dankzij dit 
alternatief hebben we de voorstelling ondanks landelijke maatregelen vaak kunnen spelen.  
 
Voor het maakproces stelden we ons als doel om ons publiek met energie en plezier in kunst de zaal uit te laten 
gaan. We wilden de ervaring van de voorstelling doorlaten leven in de foyer en thuis. Hier zijn we ruimschoots 
in geslaagd.  Wanneer je na de voorstelling in de foyer komt dan bruist het! De ‘KUNST’tuin, gemaakt door 
Rotterdams kunstenaarscollectief Studio Maky, is daar het middelpunt van. Er staan twee kunst-objecten, 
vergelijkbaar met die uit de voorstellingen, waar kinderen zelf mee kunnen spelen. De installatie is super 
uitnodigend en soms spelen kinderen ruim een uur na. Ouders en kinderen gaan samen aan het spelen na het 
zien van de voorstelling. Het kijk-’KUNST’-doe boek en het kwartetspel wordt veel aangeschaft na de 
voorstelling. Op social media en via de mail ontvangen we foto’s van kinderen die door middel van ons boek 
lekker aan de slag zijn met ‘KUNST’.  

 
 



  

Evaluatie Tessa  
“Met heel veel trots en liefde kijk ik terug op het proces van ‘KUNST’. Ik heb geleerd wat er allemaal voor nodig 
is om een idee uit te werken tot een goed concept naar de uiteindelijke productie. Het was een lang en zwaar 
proces, maar het was het dubbel en dwars waard. Het is mooi om iets wat je zoveel aandacht geeft te zien 
groeien. Dit project heeft m’n zelfvertrouwen vergroot, omdat ik heb geleerd aan te geven wat ik nodig, te 
vragen en onderzoeken wat ik nog niet weet. De financiële steun die we van zoveel subsidieverstrekkers 
hebben gekregen gaf een enorme boost en het gevoel dat wat wij willen maken ertoe doet. Dit was een enorm 
fijn gevoel en een bevestiging.  
Ik heb er vooral op zakelijk gebied heel veel van geleerd. Hoe schrijf je een subsidie aanvraag? Wat zijn onze 
unqiue selling points / hoe onderscheiden we ons? Hoe verzamel je een goed team om je heen? Hoe 
communiceer je met het team? Welke samenwerkingen met externe organisaties kunnen meer body geven 
aan de voorstelling. Wat is je plan wanneer er een lockdown komt? Wat kan je het publiek aanbieden als 
randprogramma, zodat het thema door blijft sidderen ook na afloop van de voorstelling. Welke productionele 
taken komen er allemaal bij kijken tijdens het ontwikkelen en maken van een voorstelling enzovoort…  
Het was een hele intense, maar mooie ervaring!” 
 
 
Evaluatie Olivier 
“Met heel veel plezier en liefde kijk ik terug op het proces van ‘KUNST’. Dit was voor mij de eerste keer dat ik 
vanaf het eerste idee tot de laatste voorstelling betrokken ben geweest bij een voorstelling. Het hele proces 
van subsidie aanvragen, team bij elkaar verzamelen en productionele taken was dan ook heel leerzaam. Tessa 
en ik wisten hier zo weinig over dat we voor ons gevoel weinig tot geen overzicht hadden, dit bracht veel 
omwegen, vragen, verwarring en onbegrip met zich mee. De logische stappen waarvan we nu weten dat ze 
gemaakt moeten worden leken elke keer uit het niks te komen. Nu weet ik gelukkig beter. Ik heb een inzicht in 
wat er moet gebeuren, een gevoel voor wat de beste manier voor mij hierin is en een overzicht in wat het 
inhoud om subsidie aanvragen te schrijven. Ik heb mezelf leren vertrouwen in het schrijven en uitgevonden dat 
mijn kwaliteit ligt in het reageren op en uitwerken van eerste opzetten van anderen. Ik heb geleerd om te 
vertrouwen op waar ik in geloof en mezelf niet helemaal afhankelijk te maken van de goedkeuring van 
anderen. Geleerd om mijn eigen kwaliteiten serieus te nemen en zeker te durven zijn over wat ik maak en 
schrijf.  
Door terug te kijken heb ik geleerd om dingen uit handen te geven. Ik voelde me zo verantwoordelijk dat ik 
alles in mijn handen wilde hebben, wat niet mogelijk is en wat vooral veel stress en onvermogen met zich 
meebracht. Het is een werkpunt om het overzicht van mijn eigen verantwoordelijkheden helder te hebben en 
erop te vertrouwen dat andere hun eigen takenpakket uitvoeren. Dit ben ik zowel in de voorbereidingen als in 
het repetitieproces tegengekomen. Omdat wij een kennis en ook initiatief hadden over het project was het in 
de eerste weken van het repetitieproces lastig om te vertrouwen op het proces en er open in te stappen. Om 
mijn rol als acteur weer aan te nemen en niet als maker/regisseur. Gelukkig heb ik deze stap wel kunnen 
maken.  
Zoals ik aan het begin al zei kijk ik met veel plezier en liefde terug en ben ik heel trots op wat we gemaakt 
hebben en vooral hoe we dit gemaakt hebben. “ 
 
 
2.2 Willemijn Böcker   
 
In 2020 is de Willemijn afgestudeerd aan de muziektheateropleiding van Codarts Rotterdam. Zij is dus met 
recht een jonge maker die de programma’s Lieve Luister Liedjes en ‘Wonderlijke Wereld Wijsjes’ heeft 
overgenomen van Suzanne Brunning. Willemijn heeft in het begin van 2021 haar eerste eigen 
peutervoorstelling ‘‘Stamp, Stop, Sta, Stil’’ gemaakt. Deze voorstelling moest ze door de pandemie in haar 
woonkamer maken. Deze voorstelling heeft de vorm van een muziektheater voorstelling. Ze wil zich graag 
ontwikkelen bij Onder het Buro in zowel muziek als theater. We hebben haar gematcht met regisseur Ferry 
Spigt en liedjesschrijver Jeroen Schipper.  
 

 “Om dit jaar voor het eerst mijn eigen peutervoorstelling te maken was heel erg spannend, maar vooral ook heel erg leerzaam en leuk. 
Ik vond het heerlijk om in de wereld te duiken van jonge kinderen en uit te zoeken wat werkt voor die doelgroep. Dat leverde ook een 
hoop hilariteit op in m'n eigen huiskamer, wanneer ik bijvoorbeeld als een regenworm over de grond aan het kruipen was terwijl mijn 
vriend in dezelfde kamer aan het studeren was. Bovenal was het heel fijn en bijzonder om de kans te krijgen een eigen voorstelling te 



  

maken, zo kort nadat ik was afgestudeerd en ik ben erg trots op het resultaat! Voor 2021 kijk ik er het meest naar uit om mijn 
voorstelling voor het eerst live aan een publiek vol peuters en kleuters te laten zien en hun reacties te horen.” 

WILLEMIJN BÔCKER 

 
 
‘Stamp, Stop, Sta, Stil’ heeft gespeeld op de presentatiedag van Buro Bannink en is daar goed ontvangen. Voor 
een minimale investeringsproductie is de kwaliteit degelijk en laat het met name Willemijns talent zien voor 
peutertheater. Haar open houding en prachtige stem zorgen ervoor dat de kinderen aan haar lippen hangen. 
Het boogje in de voorstelling is simpel maar bevat voldoende verbeelding en aansluiting op de belevingswereld 
van de allerjongsten. Gelukkig is het vooruitzicht dat ze de voorstelling in 2022 eindelijk mag gaan spelen.  
 
Willemijn heeft aangegeven graag nog door te gaan met jeugdtheater en te onderzoeken welke kant zij hierin 
op wil. Echter valt een solovoorstelling haar wel wat tegen. Ze mist de inspiratie die je krijgt wanneer je samen 
op de vloer staat. Artistiek inhoudelijk zou ze beter haar ei kwijt kunnen met een medespeler. In 2022 gaat ze 
vooruitkijken naar mogelijke nieuwe voorstellingen en samenwerkingen om zo een volgende stap te kunnen 
zetten in haar carrière.  
 
’Stamp, Stop, Sta, Stil’  
In ‘‘Stamp, Stop, Sta, Stil’’ gaan peuters, kleuters en hun ouders op 
ontdekkingsreis in de natuur. Aan de hand van hilarische, spannende scènes en 
mooie, vrolijke liedjes wordt onderzocht wat voor bijzonders er buiten allemaal 
te vinden is en hoe je de weg naar huis weer kunt vinden. 
Ollie woont met haar ouders in een huisje aan de rand van het bos en vandaag 
gaat ze op ontdekkingsreis. Met haar regenlaarzen aan, een verrekijker om haar 
nek en een vangnet bij de hand gaat ze naar buiten. Daar ontdekt ze de kleine 
beestjes in het gras, de bloemen in het weiland en nog veel meer mooie dingen. 
Ze stampt door de plassen! Buiten ruikt het zo lekker! En alles maakt geluid. Al 
stampend dwaalt ze steeds verder het bos in. Maar in de schaduw van het bos is 
het best een beetje donker en hoe vindt ze eigenlijk de weg terug naar huis? 
  
  



  

3. Vooruitblik op 2022 
Volgend jaar zal met name in het teken staan van het touren van de huidige voorstellingen en het ontwikkelen 
van nieuwe concepten. Ook willen we de manier waarop we makers begeleiden in hun ontwikkeling uit gaan 
werken tot een vaster ontwikkelingstraject. We leveren nu veel maatwerk en de begeleiding bij elke maker is 
anders. De ambitie ligt er om een duidelijker traject uit te werken waarbij voor de maker bij de start meer 
helderheid gegeven kan worden over mogelijkheden en kansen. We willen kijken in hoeverre we de 
productiehuisfunctie uit kunnen breiden en of we makers meer kunnen bieden dan begeleiding in een 
subsidieaanvraag op projectbasis.  
 
3.2. Vreselijk Vieze Voorstelling 
Milan heeft de ‘jeugdtheater maak smaak’ heel goed te pakken. Na het maken van ‘NEE!’ wordt er begin 2022 
gestart met de aanvragen voor ‘De VreselijkViezeVoorstelling’. Een voorstelling over vieze dingen, vreemde 
dingen, vooroordelen en hokjes denken. De voorstelling wordt weer gemaakt voor de hele familie maar nu 
vanaf 6 jaar. Indien de subsidies toereikend zijn zal er in november gestart worden met repeteren en start de 
tour vanaf januari 2023.  
 

“Het is voor veel volwassenen oncomfortabel om hun mening of smaak te veranderen. We 
houden ons graag vast aan wat we kennen want dat is veilig en comfortabel. Het vraagt 
moed om te veranderen. Kinderen zijn die moed nog niet verloren en dat inspireert mij 
mateloos. Zij durven zich head-first in een nieuwe gedachte of fantasie te werpen. De 

VreselijkViezeVoorstelling is een ode aan die openheid. We nodigen kinderen uit om op 
hun eigen manier mee te denken, een mening te vormen, te duiden en te lachen. Ik hoop 

dat zowel jong en oud vreselijk vermaakt en gruwelijk geïnspireerd de voorstelling verlaat.  

 
MILAN BOELE VAN HENSBROEK  

 
Slijm, snotjes, broccoli en beenhaar. Ouders die elkaar zoenen en een 
vette vingerafdruk in een zweterig stuk kaas. Die dikke witkop-puist op 
de kin van je juffrouw. Spruitjes, spinnen, een kakkerlak in je broekspijp. 
En bacteriën… In BACTERIËN zit niet voor niets het woord Bah!  
 
In De VreselijkViezeVoorstelling proberen twee personages zich met zo 
min mogelijk remsporen door een vreselijk vieze voorstelling te 
manoeuvreren. De VreselijkViezeVoorstelling is een humoristische en 
avontuurlijke familievoorstelling over het overwinnen van angsten en 
nieuwsgierigheid naar het onbekende. Over de moed die nodig is om los 
te laten wat je denkt te weten en een ode aan iedereen die het aandurft 
om nieuwe smaken uit te proberen.  
 
De VreselijkViezeVoorstelling is geschikt voor de hele familie vanaf zes 
jaar en zal in 2023 minimaal 45 voorstellingen spelen. Concept en regie 
liggen in handen van Milan Boele van Hensbroek waarbij hij artistiek 
wordt gecoacht door René Geerlings. De tekstbijdragen zijn van Rineke Roosenboom. De dramaturgie is van 
Joost Segers. Het wordt gespeeld door Sabrina Nabermacnack en Dennie Lukkezen. Stichting Onder het Buro 
produceert de voorstelling van waaruit Karin Bannink het proces op zakelijk vlak zal begeleiden. De verkoop en 
tourmanagement ligt in handen van Buro Bannink.  
 

4. Over Onder het Buro 
Welk kind heeft niet zijn eigen bijzondere wereld gemaakt onder het bureau van zijn of haar ouders? We 
bouwden er droomkastelen. Lagen op de loer voor de naderende vijand. Verstopten ons voor grote reuzen en 
versloegen hier menig vijand. Met de juiste hoeveelheid fantasie en beleving kon het bureau een boot zijn, een 
vliegtuig, een berg, een grot, een hut, een pla’NEE!’t en ga zo maar door. Soms stil in ons eigen hoofd en soms 



  

voor het hele gezin om aan mee te doen. Het bureau kon alles zijn zolang wij er mochten spelen en onze 
fantasie de vrije loop mochten laten. Onder het Buro vindt het prikkelen van de beleving en het tot leven 
brengen van de fantasie het belangrijkste aspect van theater en cultuur. Wij hopen met al onze activiteiten het 
gehele publiek te inspireren om meer te spelen. Of je nou een hut bouwt onder een bureau of de administratie 
er bovenop moet doen. Iedereen kan wat extra aanzetjes gebruiken om meer te spelen en te fantaseren. 
 
4.1 Stichting Onder het Buro 
Stichting Onder het Buro wil een plek creëren voor jeugdtheatermakers en hen stimuleren, faciliteren en 
begeleiden om zoveel mogelijk kinderen te raken met theater om zo de wereld wat mooier te maken. De 
artistieke kwaliteit van een theatervoorstelling voor kinderen is verbonden aan heel veel elementen. Volgens 
Stichting Onder het Buro draait goed jeugdtheater volledig om in contact staan met je doelgroep. 
Voorstellingen die naadloos aansluiten op de belevingswereld van kinderen. Voorstellingen die aansluiten op 
de vraag van ouders van nu en passen in de familiesetting waarin zij een voorstelling willen beleven. 
Voorstellingen die erop gericht zijn om kinderen te verleiden en inspireren om te fantaseren. Voorstellingen 
waarbij niets alles kan zijn en alles niets, omdat de kinderen meegenomen worden op een avontuur in hun 
eigen hoofd. Theater mag ergens over gaan. Jeugdtheater moet volgens Onder het Buro verbeelding en 
fantasie stimuleren. Het opent werelden groter dan je eigen huis, straat of school.  
 
Onder het Buro wil voorstellingen maken die vanuit de maker recht het hart en het hoofd in gaan van de 
kinderen. Een voorstelling mag nooit over de hoofden van kinderen gespeeld worden. De stichting is ervan 
overtuigd dat de voorstellingen van jonge en nieuwe makers sterker aansluiten op deze overtuiging. Zij 
vertrekken zeer sterk vanuit de beleving van hun publiek. Ze luisteren goed naar hun publiek in het maakproces 
om zo hun eigen identiteit te vinden. De vragen als: “Wat slaat aan?”, “Waar is een kind mee bezig?”, “Hoe kan 
ik met beperkte middelen het optimale belevingseffect bereiken?”, “Hoe kan ik dit onderwerp het best 
voelbaar maken voor kinderen?”, “Wat wil ik met theater vertellen?” en “Hoe zorg ik voor een echte connectie 
met mijn publiek?” spelen een grote rol binnen het maakproces van jonge/nieuwe makers. Zij luisteren dus 
naar het publiek en nemen dat mee in het maken van een eigen, autonome voorstelling. Onder het Buro 
stimuleert de makers ook zeer sterk om in het maakproces te werken met proeves en speelmomenten met de 
doelgroep. Onder het Buro wil de makers de kinderen laten kennen en andersom, zodat zij elkaar vóór de 
werkelijke voorstelling al kunnen inspireren en uitdagen.  
 
Onder het Buro richt al haar werkzaamheden op twee pijlers. Aan de ene kant het aanbieden van jeugdtheater 
waar op dit moment vraag naar is bij het huidige publiek. Dus voorstellingen voor de hele familie, die de 
fantasie stimuleren en die gericht zijn op de beste theatrale ervaring voor de hele familie of een specifieke 
doelgroep. En aan de andere kant het bieden van kansen aan jonge of nieuwe theatermakers om 
voorstellingen te ontwikkelen vanuit hun visie en passie voor kinderen en de wereld waarin zij leven.  
 
4.2 Bestuur & organisatie 
Voorzitter:   Hetteke Videler (Marlou Stolk v.a. 2022) 
Penningmeester:   Alexander Snijders  
Secretaris:   Joriene Blom   
Zakelijk & artistiek leider:   Karin Bannink  
Management:    Buro Bannink 
Productie:    Maaike Kuyken 
Marketing:    Ashley Boom 

Dit jaarverslag is in de bestuurvergadering van 15 juni 2022 vastgesteld door het bestuur.  

Ondertekend door:  Marlou Stolk 

Rotterdam  


