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BÜHNENBIEST BELEIDSPLAN 2018 
 
 
 
 
Introductie 
 
Bühnenbiest is een stichting, opgericht in 2013 en gevestigd in Amsterdam, 
en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58180427. 
Het bestuur wordt gevormd door een voorzitter, secretaris en 
penningmeester. De stichting heeft als doel danstheater te maken voor een 
breed publiek. Choreografe Kathrin Gramelsberger maakt multidisciplinair 
danstheater, waarbij zij per project nauw samenwerkt met verschillende 
artiesten. Onder andere werkt zij samen met visual artist Anne Verheij, 
spokenword artist Sjaan Flikweert, muzikant Felix Hildenbrand, acteur Arthur 
Kneepkens en dramaturge Joyce Crawfurd. De stichting ontwikkelt mobiele 
projecten voor verschillende doelgroepen waarbij zowel gebruik wordt 
gemaakt van het theater als ook de openbare ruimte.Veel van de projecten 
focussen zich op mensen die weinig tot nooit in aanraking komen met dans. 
Bühnenbiest brengt de voorstellingen naar hen toe - op plekken als 
buurthuizen, scholen, bejaardentehuizen en festivals. Een belangrijk 
onderdeel van de projecten is participatie. Er wordt nooit alleen 
gepresenteerd, het publiek gaat ook zelf aan de slag in workshops die 
worden gegeven door Bühnenbiest. 
 
 
1. INHOUDELIJK 
 
1.1 Doelstellingen 
 
Bühnenbiest is een jonge stichting die een eigen taal ontwikkelt bestaande 
uit dans, muziek en tekst. Het uitgangspunt is hierbij altijd dans. 
Voor choreografe Kathrin Gramelsberger is dans een lichaam, een lichaam 
dat een verhaal vertelt, een verhaal zonder woorden. Ze creëert dans die 
onder je huid kruipt, je doet bewegen, je emoties los maakt bij zowel 
performer en zijn publiek. 
Gramelsberger gaat de uitdaging aan om haar dansprojecten naar ongewone 
plekken te brengen waaronder buurtcentra, basisscholen, ateliers of 
bejaardenhuizen - Bühnenbiest brengt professionele dans naar de mens. 
“Het leven is een podium dus laat je eigen Bühnenbiest uit zijn kooi.“ 
 
 
1.2 Doelgroepen 
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Stichting Bühnenbiest maakt projecten voor jong en oud. De doelgroepen 
verschillen per project. Kenmerkend voor alle projecten is dat er veelal 
gebruik wordt gemaakt van publieksparticipatie, er wordt nooit alleen 
gekeken, maar deelnemers gaan ook zelf aan de slag. Het verschil tussen de 
verschillende projecten zit hem in de thema’s en locaties waar Bühnenbiest 
mee werkt. Ze streven ernaar om voorstellingen te maken waarin iets te 
ontdekken valt voor zowel jong als oud. 
 
   
Overzicht van projecten in 2018 en hun beoogde doelgroepen 
 
1) Masker af!   
Participatieproject in samenwerking met het Kaj Munk College 
Doelgroep scholieren tussen 12-16 jaar   
 
2) Stadt uit mijn verhalen  
Doelgroep 60+ uit bejaarden- en verzorgingstehuizen  
 
 3) Kriebels in mijn bil  
Doelgroep van 3 – 7 jaar schoolgaande kinderen 
 
4) DO NOT TEMPT ME  
Open podia, theater- en straattheater festival publiek 
 
5) Nieuw Participatieproject  
Participatieproject in samenwerking met het Kaj Munk College 
Doelgroep scholieren tussen 12-16 jaar  
 
6) Doodgewoon 
Beeldend kunstproject voor rond ongeveer 3.000 studenten in 
geesteswetenschap.  
 
Bühnenbiest pleegt directe aquisitie bij hun verschillende doelgroepen. Denk 
daarbij aan het persoonlijke contact met bijvoorbeeld activiteiten 
begeleiders, ckv docenten en programmeurs. 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Terugblik en toekomst 
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In 2018 realiseerde stichting Bühnenbiest twee projecten, het duet  DO NOT 
TEMPT ME en cultuurparticipatie traject Masker af! en een 
kennismakings/performance avond Bühenfeast!  
In het maakproces van DO NOT TEMPT ME stonden de samenwerking 
tussen livemuziek en dans centraal. Waarbij de dansers zich open stelden 
om ook muziek te creëren en de muzikant ook als beweger werd ingezet. 
Met dit project wil Bühnenbiest verschillende theater - en straattheater 
festivals benaderen.  
Het participatie traject Masker af! startte in december 2017 en werd in 
februari 2018 afgerond. Masker af! is een project waar jongeren en profs 
elkaar ontmoeten, in gesprek  gaan, elkaar stimuleren en in gelijkwaardigheid 
maken, zowel on als off stage! 
 
Onze kennismakings - en performance avond Bühnenfeast stond in het 
teken van kunst meemaken en delen onder het genot van heerlijke afrikaanse 
hapjes en een drankje. Zodoende konden alle genodigden kennis maken met 
het werk van stichting Bühenbiest. Dit wil dit soort avonden in toekomst 
vaker organiseren.  
 
 
1.4 Projecten 2018 
 
1) Masker Af! - participatieproject 
Masker af! is een project waar jongeren en profs elkaar ontmoeten, in 
gesprek  gaan, elkaar stimuleren en in gelijkwaardigheid maken, zowel on als 
off stage! 
In dit innovatieve participatieproject werden de jongeren van het Kaj Munk 
College meegenomen in de wereld van danstheater. Zij ontmoeten een 
choreografe, vier professionele dansers, een scenograaf, een marketing 
expert en een theatertechnicus met wie zij de voorstelling Masker af! 
creëerden. Vijf weken lang werd er aan de voorstelling gewerkt. De jongeren 
en professionals inspireerden elkaar en creëerden samen de choreografie, 
het toneelbeeld, het lichtplan, de kostuums. Tot aan de marketingcampagne 
werd alles gezamenlijk geproduceerd. Uniek hierbij is dat de jongeren vanaf 
het begin betrokken werden bij alle disciplines die te maken hebben met een 
professionele voorstelling. Masker af! was op 15 februari 2018 in Theater De 
Meerse te zien. 
 
 
 
 
 
Credits 
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Choreografie en concept Kathrin Gramelsberger 
Dansers Sjaan Flikweert, Hanna de Vos,  

Maarten Krielen, Jeffrey de la  
Fuente 

Workshop organisatie Regina Wesche (CKV docent Kaj 
Munk) 

Scenografie Marina van der Heiden  
Lichtontwerp Desiree van Gelderen 
Marketing Kim Tawjoeram 
 
Doel project 
Dit is een participatieproject met meerdere doelen. 
- Scholieren in contact brengen met hedendaagse dans/ 

danstheater. 
- Er wordt een gesprek aangegaan tussen professionele 

choreografe- dansers en scholieren. 
Belangrijk hierbij is het gesprek tussen profs en scholieren en het 
geïnspireerd worden door de ander. De kinderen zijn van begin af aan 
betrokken bij het maakproces van een danstheatervoorstelling, ze creëren 
zelf choreografieën samen met de dansers maar ook voor de dansers en 
omgekeerd. Danstheater is het medium waarin wij de kids willen motiveren 
om naar elkaar te kijken en luisteren zonder oordeel maar met een eigen 
mening! Geen voorgekauwde standaard antwoord. Niet dat vind ik mooi of 
niet maar meer wat raakt mij, vindt ik belangrijk? Wat wil ik via de 
voorstelling naar het publiek communiceren? Door de betrokkenheid bij het 
hele maakproces hoopt Bühnenbiest een nieuwe generatie  danstheater - 
publiek te stimuleren. 
 
Doelgroep 
De Leerlingen, leraren en ouders van het Kaj Munk college 
 
Middelen 
Workshops, repetities en maakproces worden in het Kaj Munk college 
gegeven 
 
Presentatie Doelstellingen 
Twee voorstellingen op een dag in Theater De Meerse in Hoofddorp. Op 15 
februari. Alle leerlingen 270 van het 4de schooljaar zullen komen kijken. Wij 
streven er ook naar om ook zoveel mogelijk ouders uit te nodigen. Ongeveer 
400 mensen in totaal. 
 
 
 
2) Stad uit mijn verhalen - voorstelling 
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Een cultureel project bestaande uit workshops in combinatie met een 
voorstelling voor Senioren. Gebaseerd op de pilot Amsterdam, stad uit mijn 
verhalen. 
 
Credits: 
Concept en choreografie Kathrin Gramelsberger  
 
Muziek Felix Hildenbrand 
 
Tekst Sjaan Flikweert 
 
Spel Arthur Kneepkens 
 
Film Anne Verheij 
 
Doel project 
Met deze voorstelling gaan wij op tour door Nederland. 
 
 
Doelgroep 
Volwassenen vanaf 75 jaar. Ouderengroepen van verzorgings- en 
bejaardentehuizen.  
 
Het doel hierbij is: 
1. Het stimuleren van het gesprek tussen kunstenaars en ouderen, met als 
doel een tweezijdige inspiratie. 
2. Het creëren van een eigen artistieke taal samen met de doelgroep.  
3. Beroering- door het persoonlijke contact met onze doelgroep brengen wij 
een positieve verandering in de ouderen te weeg. 
 
Middelen 
Repetitieruimte bij de Datschool. 
Zakelijk advies: Marieke van Delft.  
Dramaturgisch advies Monique Masselink. 
Dramaturgisch advies Joyce Crawfurd. 
 
Presentatie doelstellingen 
Met dit project gaan wij 9 voorstellingen door heel Nederland spelen. Wij 
verwachten per voorstelling rond de 50 á 60 mensen te bereiken (afhankelijk 
van de capaciteit van de instelling). Met het spelen van 9  voorstellingen 
bereiken wij in totaal 540 ouderen.  
 
 
3) Kriebels in mijn bil - voorstelling 
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Een interactieve danstheatervoorstelling voor jonge kinderen rond het thema 
niet stil kunnen zitten. 
 
Credits 
 
Concept en choreografie  Kathrin Gramelsberger 

Dans  Hanna de Vos,  

Jeffrey de la Fuente,  

Pearl Derchot 

Regie en dramaturgie Joyce Crawfurd 

Pedagogisch advies Désiréé van der Elst 

Illustratie Els Crawfurd 

Flyer Anne Verheij 

Doel project 
Deze voorstelling heeft veel in Amsterdam en omstreken gespeeld en zal op 
zondag 26 mei voor het laatst in het Zimhic theater in Utrecht te zien zijn.   
 
Doelgroep 
Kinderen vanaf 3 jaar of groep 1 en 2 op basisscholen. 
 
 
Middelen 
Repetitieruimte bij de Datschool. 
 
4) DO NOT TEMPT ME - voorstelling 
In deze voorstelling wisselen kwetsbaarheid, tederheid, kracht en 
explosiviteit elkaar af. Met live muziek als bondgenoot volg je drie individuen 
en hun verwoede pogingen om samen te zijn. Met DO NOT TEMPT ME wil 
Bühnenbiest een eigen taal creëren bestaande uit: verhalende lichamen, live 
muziek en theatraliteit. De rollen van muzikant en dansers wisselen elkaar af 
en zijn tegelijkertijd met elkaar verweven.  
 
Credits 
Concept/choreografie Maarten Krielen, Kathrin Gramelsberger 
Compositie/Muziek Felix Hildenbrand 
Scenografie   Anne Verheij 
 
Doel voorstelling 
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Met DO NOT TEMPT ME willen wij een nieuw idioom vinden door dans, 
livemuziek en theatraliteit met elkaar te vermengen.  
Daarnaast melden wij DO NOT TEMPT ME  bij open avonden en festivals 
aan. Uiteindelijk willen wij kijken of wij dit stuk tot een volwaardige 
voorstelling kunnen uitwerken. 
De voorstelling is al voor het hongerige wolf festival en  
Theater Avenue in Nijmegen geboekt.  
 
Middelen 
Repetitieruimte bij de Datschool.  
 
Presentatie doelstellingen 
Met DO NOT TEMPT ME willen wij bij open podia, theater- en straattheater 
festivals door heel Europa spelen.  
 
 
 
5) Nieuw Participatieproject  
Na het succesvolle project Masker af! wil het Kaj Munk College ook in 
2018-2019 een participatietraject met stichting Bühnenbiest aangaan. Over 
de precieze toedracht wordt op dit moment onderhandeld.  
 
 
 
 
6) Doodgewoon 
Dit een beeldend kunstproject waarin samenwerkingspartner Anne Verheij en 
haar moeder Alida Verheij initiatiefneemsters zijn. Kathrin zal in het beeldend 
kunstwerk een performance choreograferen en uitvoeren. Dit project is nog 
in ontwikkeling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ORGANISATORISCH 
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 2.1 Tijdschema 
 
PROJECT  DATUM  ACTIE  LOKATIE 

Masker af! 
 

januari, februari 
2018 

repetities  Kaj Munk College 

 
 

15 februari  
 

voorstelling  Theater De 
Meerse 

Kriebels in mijn 
bil 

mei, september 
oktober 2018 

voorstellingen  Door Nederland 

Stad uit mijn 
verhalen 

Mei, juni en 
september 2018 

voorstellingen  Door Nederland 

DO NOT TEMPT 
ME 
 

Januari- 
december 

acquisitie + 
voorstellingen 

Verschillende 
locaties in Europa 

  vanaf juni 2018  voorstellingen 
 

in Nederland 

Doodgewoon  oktober   repetities  Amsterdam 

  half november - 
31 januari 

tentoonstellingen 
+ perforance 

Amsterdam 

Participatieproje
ct 

December 2018- 
februari 2019 

workshops, 
repetities en 
voorstellingen 

Kaj Munk College 

 
   
 
2.2 Verdere plannen 
 
Ontwikkel aanvraag 
Kathrin wil in maart een aanvraag voor het ontwikkelbudget bij het AFK 
indienen. Als dat gehonoreerd wordt zal zij drie verschillende onderzoeken in 
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2018-2019 ondernemen. Samenwerkingspartners zijn hierbij verschillende 
Bühnenbiest kunstenaars.  
 
Bühnenbiest Borrel Bühnenfeast 
Ook in 2018 wil stichting Bühnenbiest weer de borrel/open avond 
Bühnenfeast organiseren.  
 
 
3. FINANCIËN 
De uitvoering van de projecten wordt geïnitieerd en, na instemming en onder 
auspiciën van het bestuur, uitgevoerd door de kunstenaars waarbij de 
betaling per project plaats vindt. Alle medewerkers nemen als zelfstandig 
werkende het werk aan waarbij een zogenaamde VAR-verklaring wordt 
gehanteerd. In 2018 wordt deze verklaring gewijzigd in overeenkomsten per 
project. 
De inkomsten zijn subsidies, financiële bijdragen van fondsen en inkomsten 
uit entreegelden of verkoop van voorstellingen, en in de toekomst giften. 
Subsidies en/of financiële bijdragen van fondsen worden aangevraagd op 
basis van een projectbegroting. De inhoud van het project is een belangrijke 
factor welk fonds dit is. 
De organisatie heeft geen kosten in huisvesting, organisatie en personeel. De 
enige kosten zijn bank- en verzekeringskosten. 
Stichting Buhnenbiest heeft geen eigen vermogen. 
Jaarlijks wordt door een extern administratie bureau een jaarrekening (Balans 
en Winst- en Verliesrekening) opgemaakt. 
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