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1. Inleiding
2018 was het jaar waarin Festival Cement van zes naar negen dagen programma groeide. Het
leverde een mooi en uitgebalanceerd festival op. Er kwam een uitvoeriger contextprogramma,
waarbij initiatieven zoals De Troffel, De Werfplaats, BLOK Cement, de Dag Dramaturgie en de
Dag Scenografie hun waarde bewezen. Er stonden vier Cement Producties op de planken en
twee coproducties. Het thema Wereldverbeteraarschap liep als een verbindende draad door het
festival.
Het NRC was erbij en schreef: “Het jonge-makersfestival Cement is al jaren een van de
spannendste theaterfestivals van de lage landen. De potentie van het festival werd vroeger
enigszins beknot door het feit dat het in 1999 is ontstaan als samenwerking tussen twee
productiehuizen, waarvan de eigen output een stempel op het programma drukte. Sinds het
aantreden als artistiek directeur van Leonie Clement in 2013 heeft Cement zich ontwikkeld tot
een rijk productie- en presentatieplatform voor jong talent, waar je jaar na jaar de ontwikkeling
van nieuwe vormen, stijlen en stromingen kan volgen, van studentenwerk tot (inter)nationale
doorbraak.”
Bij Festival Cement draait alles om de maker. De jonge makers van theater, dans en
performance zetten we centraal in alles wat we doen. We leveren maatwerk. We weten in welke
ontwikkelingsfase het talent zich bevindt, omdat we ze in lange lijnen van drie tot vier jaar
volgen en begeleiden. Daardoor zijn we in staat om op het juiste moment de juiste context te
scheppen en een volgende ontwikkelingsstap te stimuleren. We doen dat op drie terreinen: 1)
presenteren op het festival 2) ontwikkelen binnen Cement Producties en 3) verdiepen op het
contextplatform. We hebben daarin een eigenzinnige koers kunnen bepalen en kunnen stellen
dat we daarmee een deel van de nieuwe generatie theater- en dansmakers hebben begeleid
naar een plek in het huidige veld.
Met trots presenteerden we tijdens de afgelopen editie vier Cement Producties en twee
coproducties. Belinda van der Stoep & Eva Line de Boer maakten Frozen Beauty. We hebben
Eva intensief begeleid in haar autonome lijn als maker en haar werk verkoopt inmiddels aan alle
toonaangevende vlakkevloertheaters. Emilie Pos maakte samen met een groep van vier
bevriende acteurs I am So Many People, een voorstelling over vriendschap en de vorming van
identiteit. De voorstelling werd na Cement geselecteerd voor ITs Festival 2018 Amsterdam.
Sanne Nouws maakte Het beste idee voor iedereen, haar tweede Cement Productie. De
voorstelling speelde na Festival Cement nog op Oerol en op Theaterfestival Boulevard. Marijn
Graven maakte in coproductie met Het Zuidelijk Toneel haar tweede Cement Productie Narziss
I Hildegard I Goldmund en toonde daarnaast dit jaar ook nog haar afstudeerwerk De
Louteringsberg op Festival Cement. Met Marijn werken we de komende jaren verder samen met
Het Zuidelijk Toneel, ondersteund door PLAN en Frascati.
In dit verslag blikken we uitgebreid terug op het afgelopen jaar.
Bestuur en directie Stichting Cement.
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2. Doelstellingen en resultaten
Festival Cement heeft als missie het zichtbaar maken en helpen ontwikkelen van jong
professioneel podiumkunsttalent. De visie luidt als volgt: wij scheppen een omgeving waar
jonge makers en publiek hoogkwalitatieve, uitgesproken theatrale ervaringen delen in een sfeer
die ongepolijst en intiem is. Daarnaast willen we dat talent en vakgenoten ons platform vinden
voor het verknopen van netwerken en het op maat begeleiden van makers.
In 2018 werkten we aan de hand van de volgende doelstellingen:

Het presenteren van een selectie van jonge makers aan publiek
In de selectie hebben we 23 jonge makers de kans gegeven hun voorstelling te tonen aan
zowel vakpubliek als regulier festivalpubliek. Met trots presenteerden we op de afgelopen editie
vier Cement Producties en twee coproducties.
Met de Cement Producties en de coproducties zijn we in de gelegenheid om (financiële)
impulsen te geven aan makers die we willen presenteren. Door de festivalvorm krijgen de
makers de kans om hun werk te presenteren en met het publiek in dialoog te gaan. Festival
Cement brengt vakpubliek en festivalbezoekers samen.

Voorstellingen produceren en als coproducent optreden
In 2018 hebben we vier Cement Producties geproduceerd en twee voorstellingen
gecoproduceerd (zie hoofdstuk 4: Overzicht activiteiten). De Cement Producties van 2018
kenmerkten zich door een herkenbare en uitgesproken, persoonlijke signatuur. Ze verhielden
zich actief tot de actualiteit en hedendaagse kwesties in vorm en/of thematiek. Ook in 2018
bevonden de geselecteerde makers zich in de fase tussen afstuderen en het punt waarop ze
hun signatuur stevig hebben kunnen doorontwikkelen. We hebben gezien dat ze zichzelf actief
bevragen op hun kunstenaarschap, discipline en op de lijnen in hun ontwikkeling. Zo komen ze
tot een eigen handtekening. Ze zijn steeds op zoek naar de beste omstandigheden en
samenwerkingen om hun werk te ontwikkelen en verder te brengen en ze zijn bewust op zoek
naar verbinding met en opbouw van publiek.

Onderzoek, experiment en conceptontwikkeling faciliteren
We maken ruimte voor ‘agendaloos’ werken en ontwikkelen. De Werfplaats is een
experimenteerruimte waarin een losse coalitie van makers, die elkaar nog niet kennen, uit
verschillende disciplines samenkomen. Na de introductie van de Werfplaats in 2017 en een
Werfplaats #2 tijdens Theaterfestival Boulevard, stelden we in 2018 met een nieuwe groep van
vijf kunstenaars de Werfplaats #3 samen. Zij werkten zes dagen met elkaar en iedere avond
van het festival openden ze de deuren van hun atelier voor publiek.
Door het jaar heen maken Festival Cement, Theaterfestival Boulevard en Theater Artemis
onderzoek en presentatie mogelijk in de Broedplaats ’s-Hertogenbosch. We zetten middelen
in om nieuwe wegen met makers uit te proberen. Soms alleen als partner en soms in
coproductie met andere partijen. In 2018 werkten we met onder anderen Twan van Bragt, lonne
Gosling, Guus Diepenmaar, Marie Pien, Zarah Bracht, Guilherme Miotto, Lotte Boonstra en Bart
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van de Woestijne. We hebben in totaal zes broedplaatspresentaties georganiseerd. Binnen de
Broedplaats vallen ook de Bossche activiteiten van Theater Na de Dam.
De Troffel is onze stimuleringsprijs ter waarde van € 7.500 voor een voorstellingsconcept. De
prijs werd gewonnen door Siona Houthuys en Berten Vanderbruggen met hun concept voor No
Coincidence, No Story dat in 2019 te zien zal zijn op het festival. De Troffel blijft een
onverminderd belangrijk instrument voor Cement en we hopen jonge makers op deze manier te
blijven stimuleren om hun ideeën gestalte te geven. Met vier van de acht makers die pitchten,
werkten we verder. Drie makers vonden hun weg naar de selectie van 2019 en één maker
mocht onderzoek doen in de Broedplaats. Het viel dit jaar op dat er meer inzendingen uit
Vlaanderen waren en dat de dans duidelijk was ondervertegenwoordigd.

Taal en bondgenootschap vinden
We hebben in 2018 een vervolgstap gezet om met publiek en makers een taal te vinden voor
wat we ervaren (hebben). In 2017 wonnen LIPS&KNOBEL als eerste scenografenduo de
stimuleringsprijs De Troffel. In het juryverslag werd gesproken over ‘de emancipatie van de
scenografie’. In navolging hiervan organiseerden we in 2018 de eerste Dag Scenografie, waar
makers en bezoekers discussieerden over vragen als “Werken we niet in een te sterke
regisseurscultuur waarbij het makerschap van ontwerpers en andere disciplines wordt
onderschat? Hoe zou het werken als de scenografie uitgangspunt wordt?” Daarnaast is de Dag
Dramaturgie georganiseerd waarbij de deelnemers werden uitgedaagd om samen tot
gemeenschappelijke waarden te komen. Er kwamen 32 dramaturgen uit Nederland en
Vlaanderen samen om onder begeleiding van Rekto:Verso een waardebepaling te maken van
hun vak. Het leidde tot een nieuw ‘platform dramaturgie’ dat nu tweejaarlijks samen blijft komen:
in Vlaanderen op Het Theaterfestival en in Nederland op Festival Cement.
Bij de Meet-Up, ook nieuw in 2018, werd gereageerd op actuele ontwikkelingen binnen het
thema Wereldverbeteraarschap. De Meet-Up sluit dusdanig goed aan op de hoofddoelstelling
van Festival Cement om een breed discours te vormen, dat dit onderdeel ook in 2019 wordt
geprogrammeerd.
In 2018 ging ook een nieuwe groep van jonge creatief producenten/zakelijk leiders van start: De
Metselarij #2. Met een groep van circa twintig personen zijn we gestart met een doorlopende
agenda. Elke vier tot zes weken zijn er bijeenkomsten die al naar gelang de behoefte van de
groep ingevuld worden, waaronder intervisie en masterclasses.

Reflectie en kritiek faciliteren
Met zelfstandig opererend hoofdredacteur Filip Tielens maakten we iedere dag een
Festivalkrant vol interviews, achtergrond en context. Het leverde zoveel geschreven kapitaal
en reflectie op dat we besloten de kranten te bundelen als festivalverslag. Voor 2019 staat
dezelfde ‘oogst’ op het programma, maar dan in een speciale uitgave die nog meer recht doet
aan de content: het makersboek.
In 2018 nodigden we drie Festivalgasten uit: schrijver, dichter, cabaretière en illustrator Joke
van Leeuwen, scenograaf en beeldend kunstenaar Jozef Wouters en regisseur en artistiek
leider van Theater Artemis Jetse Batelaan. Alle drie bezochten ze zoveel mogelijk
voorstellingen en gingen in gesprek met de makers tijdens verschillende makerslunches. De
opkomst onder de makers was hoog. Hun feedback en reflectie op de afzonderlijke
voorstellingen en algemene thema’s werd hoog gewaardeerd.
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In Het Schrijfverblijf, nieuw in 2018, werd jong schrijftalent gevraagd zich gedurende het hele
festival op te houden in de schrijfkamer in de Verkadefabriek. Zij schreven samen een
estafetteverhaal en beschouwden de voorstellingen die ze zagen. Van de pennenvruchten werd
elke dag een podcast gemaakt.
Het publiek kon met een Bordje Cement aanschuiven bij de Tafelrede van een spreker die een
betoog of ode gaf, of een voorstel deed als aanvulling op een voorstelling van die avond. De
gasten waren Joke van Leeuwen, Jozef Wouters, pastoraal werker Yuri Saris, psycholoog en
relatietherapeut Petra van der Heiden, dramaturg Jasper Delbecke, programmamaker Evanne
Nowak en filosoof Tomas Serrien.

Brugfunctie tussen Nederland en Vlaanderen vervullen
De afgelopen jaren zien we onze relevantie op de grens van het Nederlands taalgebied
toenemen. Ook in 2018 was ongeveer de helft van de selectie Vlaams. Het Vlaamse vakpubliek
van programmeurs en producenten weet zijn weg steeds beter te vinden naar ons podium. Zij
komen primair voor de selectie, maar inmiddels heeft het contextprogramma, waar de
ontwikkeling van de sector wordt geagendeerd, een zo mogelijk nog grotere aanzuigende
werking. Voor specifiek deze rol is Festival Cement dit jaar voor het eerst gesteund door
Vlaams-Nederlands Huis deBuren. In kritiek en reflectie is Rekto:Verso in 2018 een belangrijke
partner geweest.

Investeren in onze relatie met kunstvakopleidingen
Podiumkunstvakstudenten gebruiken Festival Cement als oriëntatie op hun toekomstig
werkveld. Onderdeel van het contextprogramma is BLOK Cement, waarin uitwisseling en
samenwerking tussen derde- en vierdejaars kunstvakstudenten van verschillende opleidingen
centraal staat. In 2018 vond alweer de derde editie van BLOK Cement paats, onder leiding van
Florian Hellwig. Door de uitbreiding van BLOK Cement naar drie dagen kon een verdiepingsslag
op meerdere niveaus worden gemaakt, zowel qua aantal voorstellingen en workshops als ook
inhoudelijk-artistiek, bijvoorbeeld op reflectieniveau. ArtEZ Arnhem heeft deelname vast in het
curriculum opgenomen.
Met Toneelacademie Maastricht hebben we sinds 2017 een vaste samenwerking. We
produceren, met steun van VIA ZUID, jaarlijks één afstudeervoorstelling van de regieopleiding.
Het was mooi om te zien dat er dit jaar zoveel studenten waren die met hun concept de plek
wilden bemachtigen.
Fontys Drama Academie bezocht het festival met 80 studenten als studiereis. Ze kregen een
driedaags programma op maat met voorstellingen, workshops en ontmoetingen met makers.
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3. Overzicht activiteiten
Festival Cement 2018 vond plaats van 16 tot en met 24 maart 2018. Het festivalhart was de
Verkadefabriek, het contextprogramma was grotendeels gelokaliseerd in het Werkwarenhuis.
De voorstellingen speelden op diverse locaties in de stad.

3.1 De selectie
De selectie van Festival Cement 2018 bestond uit het werk van 23 makers. De selectie was een
mix van Nederlands en Vlaams werk. Er gingen zes voorstellingen in première en zes
voorstellingen beleefden hun Nederlandse première. Er waren vier Cement Producties en twee
coproducties te zien. Al deze werken vormden samen een uitspraak over in onze ogen
belangwekkende ontwikkelingen binnen het werk van een nieuwe generatie
podiumkunstenaars. De selectie bestond uit de volgende werken:
●

Bára Sigfúsdóttir - Being

●

Bart van de Woestijne - Voor we mensen werden

●

Belinda van der Stoep & Eva Line de Boer - Frozen Beauty – Cement Productie première

●

De Vlieg - Zoetstof

●

Elysia Mc Mullen & Evangelos Biskas V - In search of a title

●

Emilie Pos - I'm so many people - Cement Productie - première

●

GRAVen - De Louteringsberg

●

Hannah de Meyer - Levitations

●

House of Nouws - Het beste idee voor iedereen – Cement Productie - première

●

Joey Schrauwen - Introspector

●

Judith Clijsters - Bored to Death

●

Karlijn Hamer - ZOG

●

LIPS&KNOBEL - A LITTLE UPSET- coproductie - première

●

Mardulier & Deprez - Open Atelier

●

Marijn Graven - Narziss | Hildegard | Goldmund - Cement Productie - première

●

Marjolein van der Meer - Grimm

●

Maxim Storms - Brother Blue

●

Michiel Deprez & Pieter Visser - Fase

●

Rita Hoofwijk - While waiting

●

Robbert&Frank Frank&Robbert - Don't we deserve grand human projects that
give us meaning en Ga weg, leed van de wereld

●

Silke Huysmans & Hannes Dereere - Mining stories

●

Wild Vlees - Study for figure - coproductie - première
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Binnen de Turbulentie, een selectie van studentenwerk van verschillende kunstvakopleidingen,
speelden drie voorstellingen, meer dan de doelstelling (één voorstelling):
●

Turbulentie I: Tim Schouten + Hendrik Kegels

●

Turbulentie II: Zineb Fallouk + Ira Melkonyan & Jimmy Grima

●

Turbulentie III: Booi Kluiving + Silke van Kamp & Mees Walter

3.2 Cement Producties
Voor het vierde jaar op rij produceert Stichting Cement zelf een deel van het werk dat op het
festival te zien is. De doelstelling van twee à drie Cement Producties is gerealiseerd: voor het
eerst kwamen er vier Cement Producties tot stand, één meer dan in de voorgaande jaren.
We hebben vier makers intensief begeleid in de conceptontwikkeling en monitoring van het
maakproces. Daarnaast schreven we samen met de makers aanvragen en begeleidden we de
makers op zakelijk en publicitair vlak. De voorstellingen kwamen tot stand in Pand18.

House of Nouws - ‘Het beste idee voor iedereen’
Met Het beste idee voor iedereen maakte Sanne Nouws haar tweede Cement Productie.
Sanne werkt in een meerjarig traject en is opgenomen binnen de structuur van PLAN. Dit was
de eerste voorstelling die ze realiseerde binnen de Nieuwe Makersregeling van Fonds
Podiumkunsten.
De voorstelling speelde na Festival Cement nog op Oerol, binnen het programma Lanfantaal,
en op Theaterfestival Boulevard. De voorstelling wordt op maat opnieuw vormgegeven: op
Oerol in de context van het Fries als ‘vreemde taal’ en op Theaterfestival Boulevard zal een
gebarentolk de zesde taal in de voorstelling spreken en vertegenwoordigen.

Emilie Pos - ‘I am So Many People’
Emilie Pos studeerde in 2018 af aan de Toneelacademie Maastricht als regisseur. Samen met
VIA ZUID kozen we haar concept voor I am So Many People uit de acht regieconcepten van de
Toneelacademie, waardoor ze de kans kreeg de voorstelling bij Festival Cement te maken. De
voorstelling werd geselecteerd voor ITs Festival 2018 in Amsterdam.

Marijn Graven - ‘Narziss | Hildegard | Goldmund’
Marijn Graven maakte in coproductie met Het Zuidelijk Toneel haar tweede Cement Productie
en toonde daarnaast dit jaar ook nog haar afstudeerwerk De Louteringsberg op Festival
Cement. Met Marijn werken we de komende jaren verder samen met Het Zuidelijk Toneel,
ondersteund door PLAN en Frascati.

Eva Line de Boer en Belinda van der Stoep / Frozen Beauty
Met Eva produceerden we de afgelopen jaren, gesteund door PLAN en binnen de Nieuwe
Makersregeling van Fonds Podiumkunsten, vier Cement Producties, waarvan Frozen Beauty
kadert binnen het curriculum van de Master Theater in Maastricht.
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3.3 Coproducties
We coproduceerden twee voorstellingen. We waren betrokken bij de conceptontwikkeling en de
totstandkoming van deze producties vanaf de montage tot aan de première op het festival.
1. Wild Vlees / Study for figure
2. LIPS&KNOBEL / A little Upset

3.4 Contextprogramma
BLOK Cement

De Werfplaats #3

Dag Dramaturgie

Tafelredes

De Metselarij

Festivalkrant

Festivalgasten

Dag Scenografie (NIEUW)

Makerslunches

Meet-Up (NIEUW)

De Troffel

Schrijfverblijf (NIEUW)

3.5 Overzichten
Prestaties

2018

2017

Duur in dagen

9

6

Aantal activiteiten kernprogrammering

118

76

Aantal overige activiteiten

74

33

Totaal aantal activiteiten

192

109

Totaal aantal bezoekers

8.942

6.098

Totaal aantal bezoeken kernprogrammering

4.991

3.514

Totaal aantal bezoeken overige activiteiten

3.951

2.584

Totaal aantal bezoeken

8.942

6.098

Waarvan betaalde bezoeken

4.991

3.514

Waarvan niet betaalde bezoeken

3.951

2.584
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4. Organisatie en bestuur
4.1 Organisatie
In de organisatie van Stichting Cement hebben in 2018 de volgende wijzigingen
plaatsgevonden: er is gedurende het hele jaar een hoofd marketing (0,6 FTE) werkzaam
geweest en er is een assistent directie/producent Cement Producties aangesteld.
Laatstgenoemde functie is goed bevallen en blijft behouden. Voor de functie van hoofd
marketing kijken we in 2019 naar een andere invulling en verdeling van de taken over de
afdeling.
In 2018 bestond de organisatie van Stichting Cement gedurende het hele jaar uit een artistiek
directeur (0,8 FTE), een zakelijk directeur (0,8 FTE), een hoofd marketing (0,6 FTE) en een
assistent/producent (0,5 FTE). Op projectbasis zijn voor de organisatie van Festival Cement
2018 een dramaturg/programmamaker, een medewerker marketing, een stagiair marketing, een
hoofd festivalproductie, een technisch producent, een assistent producent, een coördinator
vrijwilligers & ambassadeurs en een coördinator productiekantoor aangetrokken. Tijdens het
festival was een tiental technisch medewerkers actief en tientallen vrijwilligers.
Er werd heel 2018 kantoor gehouden in Pand18 aan de Sint Josephstraat 18 in ’sHertogenbosch.
Fair practice
Goed werkgeverschap speelt een belangrijke rol bij Festival Cement. In 2018 hebben we veel
aandacht besteed aan fair practice, met name aan de Fair Practice Code, zowel voor de makers
als voor de eigen organisatie.
Naleving Wet Normering Topinkomens
De bezoldiging van de directie- en bestuursleden van Stichting Cement over 2018 voldeed aan
de grenzen die de WNT stelt aan topfunctionarissen binnen de publieke en semi-publieke
sector. De directie ontvangt de volgende salarissen:

Functies
duur dienstverband
omvang dienstverband
gewezen topfunctionaris?
Dienstbetrekking

zakelijk directeur
1/1 -31/12
0,8
nee
onbepaalde tijd

artistiek directeur
1/1 -31/12
0,8
nee
onbepaalde tijd

Individueel WNT maximum

€

143.200,00

€

143.200,00

Bezoldiging
beloning
belastbare onkostenvergoedingen
beloningen betaalbaar op termijn

€
€
€

40.387,20
3.230,98

€
€
€

40.387,20
3.230,98

Totaal bezoldiging
Toelichting op overschrijding

€
n.v.t.

43.618,18

€
n.v.t.

43.618,18
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4.2 Bestuur
Het bestuur van Stichting Cement bestaat uit de volgende onbezoldigde leden:
Naam
Functie
Eerste benoemingstermijn
Lopende benoemingstermijn

S. Van Triest (Sebastiaan)
Voorzitter
30-06-2015
eerste

Naam
Functie
Eerste benoemingstermijn
Lopende benoemingstermijn
Afgetreden:

W.L.F. van Herwijnen (Wilbert)
Penningmeester
11-05-2012
tweede
22-01-2018

Naam
Functie
Eerste benoemingstermijn
Lopende benoemingstermijn

H.G.J. Tuunter (Herma)
Algemeen bestuurslid
11-05-2012
tweede

Naam
Functie
Eerste benoemingstermijn
Lopende benoemingstermijn
Afgetreden:

J.J. Kuyvenhoven (Joop)
Algemeen bestuurslid
01-12-2013
eerste
11-06-2018

Naam
Functie
Eerste benoemingstermijn
Lopende benoemingstermijn

R. Rijken (Renate)
Algemeen bestuurslid
01-02-2014
eerste

Naam
Functie
Eerste benoemingstermijn
Lopende benoemingstermijn

I.N. Chronis (Iwana)
Algemeen bestuurslid
05-09-2018
eerste

In 2019 wordt een nieuwe penningmeester aangesteld.
Code Cultural Governance
Er is heel 2018 voldaan aan de Code Cultural Governance. Het bestuur is vier keer
bijeengekomen voor een bestuursvergadering op 22 januari, 11 juni, 5 september en 26
november.
Code Culturele Diversiteit
Stichting Cement omarmt de gedachte achter de Code Culturele Diversiteit. Diversiteit speelt
als criterium bij de kwaliteitsbeoordeling voor de selectie van Cement geen doorslaggevende
rol. Terugkijkend kunnen wij constateren dat de selectie van 2018 een cultureel divers palet aan
makers vertegenwoordigde. In het personeelsbestand is diversiteit een uitdaging. In het
betrekken van partners en kijkgroepen voor het festival besteedt Cement nadrukkelijk aandacht
aan diversiteit en inclusiviteit.
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