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BESTUURSVERSLAG 2017 STICHTING URBAN MYTH
Wij willen hét toonaangevende zwarte theatergezelschap/productiehuis van Nederland zijn.
We maken voorstellingen voor grote en kleine zaal. Ons publiek is zowel zwart als wit als alles
daartussen – we zijn geen gesegregeerde zuil, maar een volwaardige geïntegreerde speler: theater
maken met maatschappelijk relevante thema’s en waar de gedeelde geschiedenis centraal staat.
Met gedeelde geschiedenis bedoelen wij de historie die Nederland deelt met andere landen, om
welke reden dan ook. Die kruising van culturen in de geschiedenis brengt verhalen voort die we
samen delen. Door die versmelting van culturen verandert de Nederlandse cultuur, als die al
bestond. Wij zoeken die verhalen die deze gedeelde geschiedenissen als context hebben en brengen
ze op het toneel. Om het publiek te confronteren met hun eigen referentiekader en ze alternatieven
met humor aan te bieden.
Daarnaast willen wij dat nieuwe makers bij ons advies inwinnen, dat nieuw cultureel divers talent
staat te trappelen om zich bij ons aan te sluiten. Ons doel is om hofleverancier te zijn als het gaat om
nieuw, zelfgeschreven repertoire rond iconen uit de gedeelde geschiedenis van Nederland met
andere landen. Ons standpunt is dat theater pas aantrekkelijk wordt als iemand zich erin kan
herkennen. We willen niet alleen de Stadsschouwburg cultureel diverse maken, maar we gaan ook
naar de doelgroepen toe, zoeken ze op, In combinatie met musea of andere cultuurdisciplines.
Voor u ligt het bestuursverslag van 2017.
Het eerste jaar van een nieuwe kunstenplanperiode (en theaterseizoen 2016/2017 en 2017/2018),
waarin we een start hebben gemaakt om onze ambities te realiseren.

Directie en bestuur
Eind 2017 heeft Bertien Minco het bestuur verlaten en zijn er in totaal twee bestuursvergaderingen
geweest, waarbij het voltallig bestuur aanwezig was. Dit zijn twee minder dan statutair moet en
heeft geleid tot regelmatig overleg met de bestuursleden via email of telefonisch contact.
Op 31 december 2017 bestond het bestuur van Stichting Urban Myth uit:
Dhr. E.J. (Edward John) Paulina - voorzitter
Dhr. A. (Aroen) Jagroep - penningmeester
De directie – niet statutair vastgelegd – bestond uit:
Dhr. J. (Jörgen) Tjon A Fong – artistiek leider
Mevr. R.(Rosanna) N.M. Duttenhofer -- zakelijk leider
Urban Myth werkt met en aan een netwerk van freelancers, die ingezet worden voor de
verschillende aspecten van de producties. Het gaat hierbij om:
- Tekstschrijvers (Jibbe Willemse, Koos Terpstra)
- Dramaturgen (Robbert van Heuven, Erica Smits)
- Productieleiders (Nienke Wulders, Liekje Welten)
- PR- en marketingmedewerkers (Giovanna Chen)
- Licht- en geluidtechnici (Jelle van Setten, Kiki Heslenfeld, Mico van Zalingen)
- Verkoopkantoren (Bos, Stip, Music Debt)
- Kostuumontwerpers (Marga Weimans, Jantine Kraayeveld)
Dit geldt ook voor de gecontracteerde muzikanten, acteurs, decor- en lichtontwerpers, etc.
Daarnaast is met een drietal Amsterdamse podia een partnership aangegaan.
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Artistieke activiteiten
In 2017 heeft Urban Myth voor het eerst een grote zaal productie verkocht aan theaters, op Oerol
gestaan met een nieuwe productie en samengewerkt voor talentontwikkeling. Daarnaast zijn er een
flink aantal reprises geweest. Dit heeft geresulteerd in meer producties, voorstellingen en bezoekers
dan begroot; zie onderstaand overzicht.
We hadden liefde we hadden wapens

Nieuwe eigen productie voor de grote zaal (16x).

Ella!

Reprise met 11 voorstellingen waarbij voor twee zalen een XL uitvoering is
ontwikkeld met het Amsterdam Funk Orchestra.

Zin?!

Reprise, 8 schoolvoorstellingen voor de jeugd, m.n. VO bovenbouw

Thuis Ontheemd

Nieuwe productie voor talentontwikkeling van Rajae El Mouhandiz
uitmondend in vijf voorstellingen in kleine zalen, met première in het
Laaktheater te Den Haag.
Nieuwe productie met schrijfster Nhung Dam (Duizend Vaders) met 29
voorstellingen, waarvan 19 op Oerol/Terschelling.

HaHa Happiness
Lieve Hugo
Free (opo kondre)
&
De Nachtmis
Breaking Beats

Reprise, drie grote zaal voorstellingen in samenwerking met TRC
Productions.
Reprise, een voorstelling in het kader van Black Achievement Month in de
Koninklijke schouwburg in Den Haag
&
Reprise, een covoorstelling met de Stadsschouwburg Amsterdam om het
jaar op een alternatieve manier af te sluiten.
Nieuwe productie voor talentontwikkeling van Ntjam Rosie (i.s.m. Gentle
Daze Productions) waarvan 4 voorstellingen voor de kleine zaal in 2017 en
wordt vervolgd in 2018.

We hadden liefde we hadden wapens
Deze productie had als doel om geëngageerde/muzikale voorstellingen (over burgerrechten thema's)
voor de grote zaal toegankelijk te maken voor een breed, gemengd publiek. Het script is geschreven
door Jibbe Willemse gebaseerd op het boek van Christine Otten over het leven van Robert F.
Williams. Het doel is bereikt door een betrokken en cultureel diverse cast/ crew met fantastisch
inzet van Janneke Remmers, Manoushka Zeegelaar Breeveld, Ntjam Rosie, Gery Mendes, Mandela
Wee Wee en Huub van der Lubbe. De impact van de verschillende muziekstijlen bracht ons veel free
publicity, waaronder een optreden in De Wereld Draait Door. Het gevolg was dat onze website na de
uitzending overbelast was, maar ook de kaartverkoop toenam. Volle zalen van de AVRO TROS was
ook geïnteresseerd in het gebeuren achter de schermen. Hoewel het aantal geplande bezoekers niet
is gehaald (4.973 t.o.v. 6.400) hebben we een hogere eigen bijdrage gerealiseerd en een positief
resultaat door subsidies van Fonds 21 en VSB. Slechts bij de twee voorstellingen in Enschede en
Zoetermeer kwam, ondanks publicitaire inspanningen, de kaartverkoop moeizaam op gang. Onze
inschatting was dat deze theaters geen gerichte doelgroep marketing toepaste.
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Een positief leerpunt voor ons had betrekking op het produceren van een voorstelling voor de grote
zaal: door de schaalvergroting die wij moesten toepassen hebben wij ervaren hoe cruciaal belangrijk
een goede afstemming met alle partijen was om er een succes van te maken. Verder is een goede pr/
marketingmedewerker die de voorstelling landelijk en lokaal op de juiste manier onder de aandacht
kan brengen van onschatbare waarde. De samenwerking met uitgeverij Atlas en Christine Otten is als
positief ervaren door de marketing met boekhandels en de enthousiaste inleidingen van Christine.

Ella!
Op basis van het idee en script van Jorgen Tjon A Fong, heeft Denise Jannah weer een aantal
voorstellingen Ella! Uitgevoerd. Vanuit deze samenwerking ontstond de behoefte om door middel
van een Big Band (Amsterdam Funk Orchestra) de voorstelling over het leven en werk van Ella
Fitzgerald geschikt te maken voor de grote zaal (Ella XL). Ze speelde de muzikale monoloog de
afgelopen jaren al 55 keer, maar als het aan jazz-zangeres Denise Jannah ligt, komt er nooit een
einde aan de voorstelling ELLA! Elke keer dat ze in de huid van de beroemde Ella Fitzgerald kruipt,
komt ze thuis. ‘Ik hoef niet te doen alsof, ik beleef en voel het allemaal oprecht.’
Dit onder bezielende muzikale begeleiding van Danny van Kessel (piano) en Pieter Althuis (bas).
Het album “Denise Jannah sings Ella Fitzgerald” is verschenen bij Fever Music. De vraag is nu of deze
productie voor Duitsland ontwikkeld kan worden.

Zin !?
Op 14 september 2016 ging de voorstelling Zin? in première. Aan de ene kant het eindpunt van een
langdurend project (dat in 2015 van start was gegaan) en aan de andere kant het begin van de
impact die wij met dit project hebben bereikt. Een impact die veel groter blijkt dan we oorspronkelijk
hadden bedoeld en die is uitgevoerd als samenwerking tussen Spirit Jeugd & Opvoedhulp, Urban
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Myth, Studio 52nd en Qpido. Deze reprise over sexueel overschrijdend gedrag is op verzoek van
Spirit in 2017 weer uitgevoerd voor 8 scholen, waaraan ook een lesprogramma was gekoppeld. De
theater krant: “Door de grappige en groteske speelstijl krijgt de voorstelling vaart en doen de
sketches aan cabaret denken. Acteurs José Montoya, Sergio IJssel en Jente Jong gooien al in de eerste
scene alle remmen los, met een persiflage op een pornoscene in een hotelkamer, waarmee ze het
publiek in krachttermen seksuele voorlichting geven.” Het script en de regie lagen in handen van
Jörgen Tjon a Fong. Het enthousiasme was wederom groot bij de scholieren, docenten en Jeugdzorg
professionals, waardoor Spirit de wens uitte om samen na te denken hoe we een vervolgtraject
kunnen financieren.

Thuis ontheemd
Op 26 maart 2017 is de voorstelling Thuis Ontheemd van Rajae El Mouhandiz in première gegaan in
het Laaktheater in Den Haag, haar eerste muziektheaterproductie binnen de nieuwe makerregeling
van het Fonds Podiumkunsten en het talent-ontwikkelingstraject van stichting Urban Myth.
In deze solovoorstelling neemt Rajae je mee naar plekken en momenten in haar leven. Door middel
van verhalen, muziek en krachtige beelden laat ze zien hoe zij worstelt met zelfacceptatie en hoe zij
omgaat met haar ontheemding als zelfstandige vrouw met een Algerijns-Marrokaanse achtergrond.
Het Laaktheater en stichting Urban Myth coachen Rajae middels regie van Jorgen Tjon A Fong,
ondersteuning bij het schrijven van het script, productieleiding, dramaturgie, licht/decor ontwerp,
repetities, financiële/zakelijke ondersteuning etc.
Daarnaast heeft Rajae onderzoek gedaan onder wijkbewoners wat “ontheemd” voor hun betekent.
Dit heeft geleid tot een foto-expositie die in de Volkskrant is gepubliceerd en met haar op tour ging.
Na vijf voorstellingen in 2017 besloot Rajae om zich o.a. in Marokko verder te ontwikkelen en de
culturele wereld daar te ontdekken om zo in 2018 een vervolg op Thuis Ontheemd te maken.

Ha Ha Happiness
In 2017 was Ha Ha Happiness te zien in Festivalcentrum de Neusde, Trekkerschuur. En op Oerol! Ha
Ha Happiness is een intieme voorstelling van theatermaakster en schrijfster Nhung Dam. Ze is met
mensen over de hele wereld in gesprek gegaan over het overvloedige geluk van alledag. Dus niet het
grote geluk van een miljoen winnen of beroemd zijn, maar het geluk van een scholekster in de tuin,
van de geur van verse was, een roze zonsondergang, een gezond kloppend hart. Nhung Dam neemt
je mee in de persoonlijke vragen die ze stelt, over de keuzes die eenieder maakt in zijn of haar leven.
Is er een moment waarop je een keuze maakt die alles voor de rest van je leven bepaalt? In deze
coproductie maakte Nhung Ha Ha Happiness in samenwerking met Koos Terpstra en legde de
dramaturgie in handen van Jörgen Tjon A Fong via Urban Myth. Haar debuutroman Duizend vaders
ging na afloop van de voorstellingen gesigneerd in de verkoop.

Lieve Hugo
Eind 2005 werden de eerste voorstellingen van A tribute to the King of Kaseko: Lieve Hugo A Poku
Tori gespeeld. Het publiek reageerde uitzinnig op dit muzikale eerbetoon aan Suriname’s grootste
Kasekozanger. In 2017 keerde deze succesvolle voorstelling terug in de theaters als coproductie
tussen Urban Myth en TRC Promotion. John Oldenstam kruipt opnieuw in de huid van een van de
kleurrijkste figuren uit de Surinaamse en Nederlandse muziekgeschiedenis en vertolkt al zijn
nummers.
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Aan de hand van zijn muzikale arrangement wordt zijn levensverhaal verteld door Gerda Havertong
in de rol van zijn moeder. Een multimediaal muziektheater met live band en dansers.
De voorstellingen zijn in Amsterdam (in het kader van Black Achievement Month), Utrecht,
Rotterdam en trok volle zalen.

Free/Opo Kondre
Tijdens het FREE !!! festival in de Koninklijke Schouwburg van Den Haag wordt de revue show Opo
Kondre gepresenteerd. Opo Kondre bestaat uit een muzikale ‘revue’ van historische momenten –
bekend en minder bekend – die voor de gedeelde geschiedenis van Suriname en Nederland
belangrijk zijn geweest en die op een interessante manier de verschillende perspectieven op de
verkregen (Keti Koti) of genomen vrijheid (Marrons) kunnen tonen. Urban Myth regisseur Jorgen Tjon
A Fong werkt hiervoor samen met zowel de lokale Haagse amateurgezelschappen als met bekende
podiumkunstenaars: o.a. Jetty Mathurin, Denise Jannah, Gerson Main, Manoushka Zegelaar
Breeveld, Simone Weimans, Sylvana Simons en vele anderen. Een revue met muziek, theater, standup en verhalen.

De Nachtmis
Ook in 2017 organiseerde Urban Myth in samenwerking met de Stadsschouwburg Amsterdam deze
voorstelling. De Nachtmis is Expanding Theatre, een reeks programma's waarmee de
Stadsschouwburg Amsterdam zich middenin de actualiteit plaatst en politiek, maatschappelijk debat,
beeldende kunst, film en nieuwe media het theater binnenhaalt.
Tijdens De Nachtmis laten wij in de Theaterkathedraal Stadsschouwburg ons licht schijnen over het
afgelopen jaar, over de mooie en de lelijke momenten, de hoogtepunten en de dieptepunten door
bekende gasten te laten "preken". Theatermakers en muzikanten zorgen voor muziek en vermaak.
De Nachtmis heeft een licht karakter, maar met een serieuze ondertoon. Het moet ergens over
gaan. Het concept van deze productie is ontwikkeld door Jorgen Tjon A Fong en Melle Daamen.

Breaking Beats
Op verzoek van Ntjam Rosie heeft Urban Myth haar eerste muziektheaterproductie begeleid. Als
nieuwe maker is zij gecoacht door Jorgen Tjon A Fong, geadviseerd inzake script, dramaturgie, lichten decortechniek alsmede zakelijke afhandeling (talentontwikkeling). De première was in december
2017 in Lantaren Venster en begin 2018 zijn via Gentle Daze Productions nog ca 12 voorstellingen in
Nederland geweest. Hieronder een recensie (bron NRC).
“De vertelling met videobeelden en enkele oudere Kameroense liedjes in het Bulu is een veelbelovend begin van
de theatershow van zangeres Ntjam Rosie. Ze lijkt persoonlijker dan ooit te gaan zijn. Terug naar Kameroen.
Dichtbij haar roots, reflectief, verhalend, van binnenuit. Een vervolg eigenlijk op haar vorige
muziektheatershow Homeland waarin ze ook herinneringen ophaalde aan haar geboorteland, met de
saxofonisten van het jazzkwartet Artvark. Fijnzinnige soulmuziek met heldere, inlevende zang – dat is Ntjam
Rosie’s grootste troef. Daarvoor is haar nieuwe, album Breaking Cycles de aanzet, waarop ze weer muzikale
groei toont in delicate en levenslustige songs. In Breaking Beats, een theatrale vorm van tekst, muziek, zang en
dans, met een scenische opbouw, wringt het echter. Tekst en verhaal blijven soms achter bij de stevige sound
die de zangeres en haar band neerzetten.”

De evaluatie van de ontwikkeling van Ntjam Rosie en haar ervaringen in de tour zal in 2018
plaatsvinden.
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Publiek
Ten opzichte van de begroting (28) zijn er meer (59) kleine/midden voorstellingen gerealiseerd,
terwijl voor de grote zaal voorstellingen exact het begrote aantal is gerealiseerd (19). Er heeft dus
geen herverdeling plaatsgevonden. In totaal zijn er 78 voorstellingen geweest met in totaal 14.696
bezoekers, waarvan in Amsterdam 4.223 (29%) en de rest in Nederland. Van de 78 voorstellingen zijn
er 8 jeugdvoorstellingen in Amsterdam geweest van de reprise Zin ?! met in totaal 1090 bezoekers.
Er zijn geen buitenlandse voorstellingen geweest in 2017.
In 5 jaar tijd, vanaf 2013, zien we een gestage groei van bezoekersaantallen. In 2017 hebben we
14.696 bezoekers onze voorstellingen bekeken, terwijl er 10.728 was begroot (+ 27%). In vergelijking
met het jaar daarvoor, 2016, trokken onze voorstellingen 6.608 bezoekers (+55%). Daarmee werd de
groei van 2.596 bezoekers in 2013 naar 4.143 in 2014 en 6.090 bezoekers in 2015 doorgetrokken.

Bij elke voorstelling van we hadden liefde we hadden wapens had het publiek de gelegenheid om hun
ervaring en beleving te delen in een gastenboek.
Omdat er ook merchandise (boek Christine Otten, Cd's van Gery Mendes, Huub van der Lubbe,
Manoushka Zeegelaar-Breeveld en Ntjam Rosie en T-shirt Urban Myth) verkocht werden was er
sprake van een levendige en interactieve sfeer na afloop. Zie de website van Urban Myth en
Christine Otten (www.christineotten.nl) voor de response. Hier is ook de trailer uit De wereld draait
door te bezichtigen.
Deze manier van onderzoek willen we meer toepassen. Door inzicht in ons bezoekers bestand
kunnen we gerichter onze doelgroepen benaderen.
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Exploitatieresultaat en financiële positie
Stichting Urban Myth sluit 2017 af met een omzet van € 547.966,- en een positief exploitatieresultaat
van € 87.318,-. Het eigen vermogen van de stichting nam toe tot een bedrag van € 95.283,-.
Hierdoor is ons streven om een financiële reserve op te bouwen gerealiseerd. Ook is er onder de
langlopende schulden een bedrag opgenomen van € 50.625,- (vooruitontvangen subsidie) conform
de richtlijnen van het FPK.
Baten:
De baten zijn lager dan in eerste instantie was aangevraagd, doordat AFK een lagere subsidie van ca.
€ 75.000 heeft toegekend dan was aangevraagd. De aangepaste werkbegroting is in oktober 2016
ingediend bij de subsidiënten. De verschillenanalyse heeft dus betrekking op beide begrotingen.
De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting die tot dit resultaat hebben geleid zijn als volgt:

Baten
eigen inkomsten
publieksinkomsten
sponsorinkomsten
Overige inkomsten
Indirecte opbrengsten
Overige bijdragen uit private middelen
Totaal Opbrengsten
Bijdragen
Subsidie Fonds Podiumkunsten
Subsidie Gemeente Amsterdam Kunstenplan
Overige subsidie uit publieke middelen
Totaal bijdragen
Verschil baten ten opzichte van de begroting

t.o.v. FPK-begroting
voordelig
nadelig

t.o.v. AFK-begroting
voordelig
nadelig

€

€

54.789

62.149

€ 4.000

€

€
€
€
€

7.105
863
9.500
68.257

€
€
€
€

105
10.863
24.000
96.117

€

2.163
€ 74.431
€ 4.125
€ 76.393

€
€
€
€

3.538
1.061
1.500
6.099

€ 8.136

€ 102.216

De hogere baten t.o.v. de werkbegroting zijn ontstaan doordat er meer publieksinkomsten
gerealiseerd zijn dan begroot. Door hogere kaartprijzen en meer voorstellingen en ook door de
bijdrage van Spirit voor de reprise van Zin?!. De lagere subsidietoekenning van het AFK is nagenoeg
gecompenseerd door hogere publieksinkomsten.
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Lasten:
De beheerlasten personeel zijn lager dan de begroting door minder inzet van vaste medewerkers en
meer te werken met freelancers per productie. Daarnaast zijn de (salaris)kosten van de artistieke
leider (1,0 fte) volledig geboekt onder de activiteitenlasten, terwijl in de werkbegroting
De beheerlasten materieel zijn nagenoeg uitgekomen zoals begroot.
De activiteitenlasten (personeel en materieel) zijn hoger uitgevallen dan begroot door een toename
in de voorbereiding- en uitvoeringskosten door meer producties en voorstellingen dan begroot
De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting zijn als volgt:
Lasten
Beheerlasten personeelslasten
Beheerlasten materiële lasten
Totaal beheerlasten

€
€
€

46.602
14.049
60.651

€
€
€

Activiteitenlasten: personeelslasten
Activiteitenlasten: materiële lasten
Lasten coproducties
Totaal activiteitenlasten

€
€

29.754
3.612

€

30.866

€
€
€
€

Verschil lasten ten opzichte van de begroting

€

91.517

€
32.897

€ 2.500

33.402
944
34.346
37.340
27.403
2.500
67.243

Solvabiliteit en liquiditeit
De solvabiliteit en liquiditeit zijn gestegen ten opzichte van 2016 en zijn hoger dan de norm, die het
AFK als richtlijn hanteert. Het werkkapitaal bedraagt € 143.666,-. Het bestuur realiseert zich dat de
theaters zijn niet altijd bereid een garantiebedrag (uitkoop) af te spreken waardoor de inkomsten
dus ook voor een deel afhankelijk zijn van voldoende financiële reserves.
EIQ en AIQ
Urban Myth streeft uiteindelijk naar een Eigen Inkomstenquote (EIQ) van 30% en denkt dit vooral te
kunnen realiseren door groei in publieksinkomsten. In 2017 is een EIQ van 39,8% gerealiseerd dat
hoger is dan begroot (27,3%). Door een betere PR, en betere verkoop van voorstellingen, maar ook
door succesvolle voorstellingen zoals Ella! in reprise te nemen is de EIQ hoger uitgevallen.
De Andere Inkomstenquote (AIQ) bedraagt 67,9%

Continuïteit
Stichting Urban Myth is opgenomen in de Cultuurnota 2017 -2020 van de Gemeente Amsterdam
(AFK). Bij beschikking is er voor de periode 2017-2020 een subsidie verleend van € 122.000 per jaar.
Door het Fonds Podiumkunsten is een subsidie toegekend in het kader van de Deelregeling
meerjarige activiteitensubsidies 2017-2020 voor een totaal van € 810.000 verdeeld over vier jaar tijd.
Deze subsidietoekenningen zorgen voor continuïteit voor de activiteiten van de stichting.
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Risico's
Voor de dekking van haar begroting is Urban Myth afhankelijk van subsidies. Het ondernemingsplan
van Urban Myth richt zich op het produceren van muziektheater voor de grote zalen. Het bestuur
onderkent een aantal risico's voor de continuïteit:
1- Stichting Urban Myth is in 2001 opgericht door de artistiek leider Jorgen Tjon A Fong. Zijn
artistieke leiding en netwerk is de motor en kracht achter de producties. Deze afhankelijkheid maakt
de organisatie kwetsbaar, omdat hij moeilijk vervangbaar is.
2- De inkomsten van de stichting zijn mede afhankelijk van de boekingen bij de theaters. De stichting
heeft geen eigen verkoopafdeling maar is afhankelijk van het diversiteitbeleid van theaters. Urban
Myth besteedt de boekingen van de voorstellingen van haar producties uit tegen een provisie (%) en
is hierbij afhankelijk van het netwerk van deze verkoopkantoren.
3- De administratieve afhandeling bij theaters van voorstellingen (via borderel) zijn heel lang
waardoor de betalingen lang op zich wachten, terwijl de productie- en voorstellingskosten al
gemaakt zijn. Dit kan tot problemen met betrekking tot liquiditeit leiden.
4- Er zijn in 2017 voldoende grote zaal voorstellingen gerealiseerd (m.n. door de 1e grote zaal
productie We hadden liefde we hadden wapens). Dit is passend binnen de groeistrategie naar grote
zalen, maar onderprestatie blijft een risico voor de komende jaren door de inzet van veel
betrokkenen en het ver vooruitplannen van de cast, crew en de theaters.
De organisatie
Urban Myth bestaat op dit moment uit een artistiek leider (1,0 fte) in dienst en een zakelijk leider op
freelance-basis (0,5 fte). Zij bepalen gezamenlijk het beleid onder verantwoordelijkheid van een
bestuur op afstand. Ten opzichte van de vorige kunstenplanperiode betekent dit een uitbreiding van
0,6 fte (0,2 artistieke leiding en 0,4 zakelijke leiding). Er is voor 0,1 fte een freelancer voor algemene
productie- en PR-ondersteuning aangetrokken. Afhankelijk van de lopende producties wordt
expertise ingehuurd op het gebied van verkoop, marketing, productieleiding, techniek en
dramaturgie. Actrices, acteurs en muzikanten zijn niet in dienst maar worden ook op freelance-basis
ingehuurd. De wet DBA wordt bij het afsluiten van de contracten in acht genomen. Er wordt van
personeel, spelers, technische medewerkers en andere ingehuurde krachten veel gevraagd.
De kwaliteitseisen zijn hoog, de vergoedingen lang niet marktconform. Wel wordt steeds meer de
CAO podiumkunsten gevolgd. Er wordt een groot beroep gedaan op hun goodwill. Die goodwill is er,
omdat er geloof is in de producties van Urban Myth, de respons goed is en er veel waardering voor
de voorstellingen is. Maar we zijn ons er van bewust dat we met groei en kwaliteit een
professionaliseringsslag in gang kunnen zetten. De planning en organisatie van producties wordt al in
een vroeger stadium opgestart. Fondsenwerving wordt in een vroeger stadium opgestart.
De samenwerking met Art Support, die gestart is met de productie van We hadden liefde we hadden
wapens is goed uitgepakt en we kunnen hierdoor flexibel gebruik maken van hun bemiddeling in
technisch en productioneel personeel. In de komende periode zal vooral de samenwerking met deze
partners een synergievoordeel opleveren. Hierdoor houden we de organisatie klein en flexibel, zodat
we kunnen inspelen op financiële en organisatorische factoren.
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Code Cultural Governance
De Code Cultural Governance wordt door Stichting Urban Myth gevolgd, en heeft in 2017 geen grote
veranderingen voor Urban Myth betekend. De bestuursleden worden niet bezoldigd. Vacatures
worden indien nodig vacant gesteld. De WNT is niet van toepassing op de stichting.
De bedrijfsvoering is op orde en de controles in goede handen bij het accountantskantoor Kamphuis
& Berghuizen.

Code Culturele Diversiteit
Deze code is onderdeel van het DNA van stichting Urban Myth. De algemene doelstelling van Urban
Myth verwijst naar het belang van diversiteit in de culturele sector. Zowel op het toneel
(programmering) als daarachter (personeel) en in de zaal (publiek). In 2018 worden doelstellingen in
concrete beleidslijnen verder uitgewerkt met de theaters.
De samenwerkingspartners
In de voorbereidingen voor het nieuwe kunstenplan 2017-2020 is er met podium Mozaiek en
Nowhere uit Oost gesproken over talentontwikkeling. Er zijn afspraken gemaakt over vergaande
vormen van samenwerking op dat vlak. In 2017 heeft Podium Mozaïek de repetitieruimte voor Thuis
Ontheemd aangeboden. Nieuw is de samenwerking met Nowhere in Oost. Deze samenwerk inch is
voor Urban Myth anders uitgepakt dan verwacht.
De Stadsschouwburg Amsterdam waarmee al vergaande afspraken zijn gemaakt is eerste
gesprekspartner, maar de uitvoering van deze afspraken zijn vertraagd door de fusie met
Toneelgroep Amsterdam (TGA). In het nieuwe theater (afgekort ITA) is het de bedoeling dat er na de
fusie 75 meer voorstellingsdagen per jaar zullen komen voor de twee zalen die de Stadsschouwburg
te vullen heeft. Er komt een samenwerking met debatcentrum De Balie onder de naam 'Sign of the
times' en er komt een samenwerking met Frascati waarin geïnvesteerd wordt in schrijvers voor
stukken die bestemd zijn voor de Grote Zaal. De positie van Urban Myth als (klein) productiehuis
binnen de Stadsschouwburg Amsterdam is daarmee ook onzeker. Toch voegt Urban Myth wel een
andere kleur toe aan het palet van het belangrijkste toneelpodium van Nederland. En door het delen
van de kennis over de culturele diversiteit van de programmering van een theater kan Urban Myth
zich onderscheiden.

Namens het bestuur van Urban Myth,
16 april 2018

E.J. Paulina
Voorzitter Stichting Urban Myth

R. N.M. Duttenhofer
Zakelijk leider Stichting Urban Myth
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