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Hoofdpunten uit het beleidsplan 2013-2016 

 

Inleiding 

Voor het beleid vanaf de periode 2013-2016 is de Rotterdamse Schouwburg een verregaande 

samenwerking aangegaan met partners Ro Theater, Productiehuis Rotterdam en Wunderbaum onder de 

naam Theater Rotterdam. In het volgende treft u de belangrijkste doelstellingen van deze coalitie aan. 

Missie 

De missie van Theater Rotterdam is het versterken en verbreden van het publieke en maatschappelijke 

draagvlak voor kwaliteitspodiumkunsten in Rotterdam. Het (her)winnen van het hoofd en het hart van het 

publiek en een gezond, dynamisch theaterklimaat zijn daarom de speerpunten van ons beleid.  

Dat betekent in de eerste plaats dat we een breed en compleet kwaliteitsprogramma van toneel, dans, 

muziektheater, opera, jeugdtheater en festivals presenteren. 

Daarnaast produceren we een aansprekend, herkenbaar en complementair aanbod aan eigen producties.  

Tot slot nemen we de verantwoordelijkheid voor een gezond en vernieuwend theaterklimaat in 

Rotterdam, door binnen een allesomvattende, effectieve ketensamenwerking jonge makers volop de 

gelegenheid te geven zich te ontwikkelen tot de toneelleiders van de toekomst. 

Doelstellingen 

1. De vaste kern van theatermakers vormt samen met de programmamakers van de Rotterdamse 

Schouwburg het inhoudelijke hart van de organisatie.  

2. Theater Rotterdam wordt inhoudelijk aangestuurd door het artistiek team.  

3. Theater Rotterdam presenteert een breed en compleet publieksgericht kwaliteitsprogramma van 

toneel, dans, muziektheater, opera, jeugdtheater en festivals.  

4. Produceert een aansprekend, herkenbaar en complementair aanbod aan eigen voorstellingen voor 

de Rotterdamse, landelijke en internationale markt. 

5. Neemt verantwoordelijkheid voor de talentontwikkeling in Rotterdam. 

 

Theater Rotterdam wil zijn doelen bereiken door onder andere: 

 Het opzetten van een bruisende, flexibele ketenorganisatie waarbinnen talent volop de gelegenheid krijgt 

zich te ontwikkelen van de kleine zaal tot en aan de grote zaal, letterlijk vanaf ‘de straat’ in Rotterdam tot 

aan de internationaal gevestigde zalen. 

 Het tot stand brengen van een geïntegreerd programma-aanbod van zowel gastproducties als eigen 

producties vanuit één artistiek team waarin zowel theatermakers als programmamakers vertegenwoordigd 

zijn en die publieksbereik als een gezamenlijke verantwoordelijkheid zien. 

 Te streven naar programmering van kwaliteitstheater op het huidige niveau en het bezoekersaantal te doen 

toenemen. 

 De eigen producties op een prominente en zichtbare wijze centraal stellen in de programmering.  

Bijvoorbeeld door het organiseren van evenementen rond dit oeuvre, het creëren van vaste tradities (‘mei-

premières’) en het mogelijk maken van seriebespeling met aankleding van gebouw in bijpassende sfeer 

(familieproducties). 
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 Meer ruimte in de programmering te creëren voor bijzondere projecten, kansrijke hernemingen en 

stadsprojecten of verhuringen. Door niet alle zalen al een jaar van tevoren vol te programmeren ontstaat 

er ruimte voor kansen die nu door de seizoensbrochure-cyclus onmogelijk zijn. Wij hebben de ambitie het 

theater van deze tijd en de toekomst te zijn en willen meer dan ooit experimenteren met 

uitgaansconcepten en presentatiewijzen.  

 Het genereren van artistieke kruisbestuiving, inspiratie en wisselwerking door te werken met één artistiek 

team van theatermakers, dramaturgen en programmeurs, dat altijd tijdelijk kan worden uitgebreid met 

(internationale) gasten in residentie. 

 Theater te maken in, voor en over de stad, op locatie en in de eigen gebouwen, waarbij de verschillende 

zalen flexibel kunnen worden ingezet ten behoeve van productie en presentatie. 

 Het organiseren van festivals, events op en aan het Schouwburgplein of andere prominente plekken in de 

(binnen)stad; het organiseren van een Theater Rotterdamweek rond een thema, het aanbieden van op 

maat gesneden avonden en evenementen voor uiteenlopende doelgroepen. 

 Het creëren van nieuwe tradities met als doel de sociale cohesie in de Rotterdamse binnenstad te 

versterken. 

 Mee te werken aan belangrijke momenten in de stad, zoals de opening van het nieuwe Rotterdam Centraal 

Station, de opening van de Maasvlakte of een nieuw gebouw. 

 Samenwerking te zoeken met andere culturele instellingen, de creatieve industrie van Rotterdam, met 

denkers, musea en galerieën en door aansluiting te zoeken bij festivals als De Parade en een nieuw te 

realiseren multicultureel festival.  

 Het testen van nieuwe ideeën, producties en concepten binnen het eigen laboratorium, 

 Het organiseren van thematisch opgezette evenementen en contextprogramma’s in samenwerking met 

Rotterdamse instellingen op en voorbij het grensvlak van kunst en cultuur. 

 Actief in te spelen op voor Rotterdam urgente thema’s als ‘leefbare binnenstad’. 

 Radio- en tv uitzendingen van o.a. TV Rijnmond te faciliteren vanuit eigen huis, maar tevens door zelf 

televisie en radio te maken. 

 De functie ‘huiskamer van Rotterdam’ verder vorm te geven en ruimte te bieden aan (wijk)initiatieven die 

nu in het gedrang dreigen te komen, zoals activiteiten voor ouderen, maar ook door try-outs van nieuwe 

producties te tonen in de  Locale Culturele Centra. Verder wordt onderzocht of gepensioneerde 

Rotterdammers een vrijwillige functie ambiëren als ‘host’ van de gebouwen om het publiek met nog meer 

gastvrijheid en service tegemoet te kunnen treden. 

 Het organiseren van programma’s in samenwerking met de Erasmus Universiteit en RRKC rond 

maatschappelijke thema’s als arbeid, censuur en internet, revolutie, zorg en wonen met medewerking van 

internationale sprekers en de media.  

 

 

 


