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unieke zaken 
 

 

Lang voor de mens piramides bouwde speelde hij muziek op een uitgeholde boomstam 

Lang voor hij een atoombom maakte, danste hij rond een kampvuur 

Lang voor hij handel ging drijven maakte hij grottekeningen  

Lang voor de mens ging voetballen vertelde hij verhalen 

 

Wij zijn de verhalenvertellers van nu 

 

Wij maken voorstellingen die helder en toegankelijk zijn 

Wij maken voorstellingen waar verbeelding en zeggingskracht samenvallen 

Wij maken voorstellingen die prikkelen, uitdagen, ontroeren, verrassen en je laten lachen 

Wij maken voorstellingen waarmee we toeschouwers, groot en klein, deelgenoot maken van 

onze passie 

 

(met dank aan Peter de Graef) 

 

 

 

 

beknopt beleidsplan 

2013 - 2016 
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1 – KORTE TYPERING 
 Missie  

Unieke Zaken wil mensen verwonderen en meenemen op reis naar werelden vol fantasie.      

 

  Hoofddoelstelling  

Toeschouwers een bijzondere theaterervaring geven en prikkelen, ontroeren, verrassen, laten lachen, uitdagen en 

aanzetten tot nadenken.  

  

 Kernactiviteit  

Het bedenken, ontwikkelen en spelen van kwalitatief hoogwaardige mimetheatervoorstellingen die zowel jong als 

oud aanspreken.  

 

2  - ARTISTIEKE VISIE EN SIGNATUUR 

Artistieke visie 

Onze vorm van mimetheater is uitermate geschikt om kinderen te bereiken. De veelheid aan elementen (handeling, 

objecten, muziek, beweging, toneelbeeld en - spaarzame - tekst) gebruiken we gelijkwaardig naast en door elkaar. 

Dat levert fantasieprikkelende producties op die de kijkers aanzetten tot nadenken over zichzelf, de anderen en de 

wereld. Door de grotendeels visuele en fysieke benadering hebben onze producties een directe zeggingskracht, 

helderheid en herkenbaarheid.  

 

Deze visie vormt vanaf de start van ons gezelschap de leidraad voor onze plannen en zorgt altijd weer voor nieuwe 

vertaalslagen, frisse ideeën en innovatieve samenwerkingsrelaties. Onze werkwijze is degelijk, ambachtelijk en 

gestoeld op nieuwsgierigheid.  

 

Tot en met 2012 

Ons werk laat zich kenmerken door situatiegebonden vertrekpunten. Het gros van de voorstellingen is gebaseerd 

op eigen, oorspronkelijke ideeën. Ook hebben boeken, schilderijen en films ons geïnspireerd.  Onze producties 

waren energiek en verrassend van vorm, 'levende plaatjesboeken' als het ware waarin we de kinderen 

'meesleuren'. Dit zijn en blijven belangrijke artistieke elementen. 

 

Sinds 2010 is een verschuiving opgetreden door producties te maken met de personages en hun verhalen (en niet 

de omstandigheden waarin ze verkeren) als vertrekpunt. Tekstgebruik heeft het vergemakkelijkt om inhoud over te 

brengen. De personages hebben een 'stem' gekregen. Dit doet geen afbreuk aan het belang van energie en vorm, 

wel geeft het ons meer ruimte voor poëzie en stilte, voor melancholie en ontroering, voor het stellen van 

levensvragen. Tekst is niet de 'drager' van een productie maar de 'vertellingen' zijn wel herkenbaar(der) - en 

daarmee persoonlijker - voor het publiek. Dit komt de zeggingskracht ten goede. 

 

2013-2016 

De 'nieuwe' elementen (persoonlijk, intern, ontroering, inhoud), die we aan de 'oude' (situatie, extern, object, 

vorm) toevoegen, bevallen ons zo goed dat we deze in de komende periode verder gaan uitwerken en in volle 

breedte en diepte gaan onderzoeken. De combinatie creëert een artistieke meerwaarde, die in al onze producties 

en activiteiten tot uiting gaat komen. 

 

De komende jaren krijgen een heldere, terugkerende structuur. Belangrijkste artistieke ambitie is en blijft het 

maken van spannende voorstellingen waarin we de inspirerende samenwerking met een aantal regisseurs en 

spelers voortzetten. We zien verder uit naar onze nieuwe gasten. We maken jaarlijks één nieuwe productie en 
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nemen er één in reprise. Jaarlijks spelen we ongeveer 100 openbare en schoolvoorstellingen in het reguliere circuit 

(theaters en scholen).  

 

Een nieuwe artistieke uitdaging zijn het realiseren van projecten voor stad en regio, en het opzetten van een 

inhoudelijke (integrale) relatie met de twee adoptiescholen in Alkmaar.  

We ontwikkelen BUZZ, een meerjarig theaterproject in een bus die naar de scholen toegaat. Per jaar spelen we dit 

ongeveer 45 keer. Tenslotte ontwikkelen we jaarlijks een kortlopend theaterproject in samenwerking met steeds 

een andere culturele partner in Alkmaar (15 voorstellingen per jaar). 

 

Per jaar dus 160 activiteiten waarmee we naar verwachting 16.000 mensen bereiken. 

 

 

3 -  PLAATS IN HET VELD / BIJDRAGE AAN PLURIFORMITEIT 

Unieke Zaken is een van de weinige mimegezelschappen in Nederland en neemt hierdoor een bijzonder positie in 

binnen het jeugdtheater. Het overgrote deel (80%) van onze regisseurs / spelers is opgeleid als mimespeler. 

 

Mime is van oudsher de basis van waaruit we werken. Onze voorstellingen laten zich typeren door humor, 

inventiviteit en speelsheid. We maken intensief gebruik van het decor en de requisieten. Het toneelbeeld 

ontwikkelt mee met de totstandkoming van een productie. Ritme en dynamiek zijn essentieel, reden waarom we 

veel muziek en geluid gebruiken. Van onze muziek is 50% speciaal gecomponeerd en 50% bestaande muziek. Bij 

40% van onze producties zetten we levende muziek in (zo ook bijvoorbeeld bij WEG, onze nieuwe theaterproductie 

in 2014 en KERSTMIS BIJ DE IVANOVS, het samenwerkingsproject met Artiance in 2013).  

 

Met dit profiel heeft Unieke Zaken een eigen gezicht binnen het jeugdtheatercircuit in Nederland. Geografisch 

bekleedt Unieke Zaken een unieke positie. Vanaf de start is het gezelschap het enige ten noorden van de lijn 

Haarlem - Purmerend dat zich met professionele theaterkunst bezighoudt. Het gezelschap is stevig geworteld in de 

stad Alkmaar en onderhoudt jarenlange relaties met lokale instellingen en organisaties. Unieke Zaken heeft een 

eigen pand met theaterzaal, kantoren en werkplaats. 

 

Tot nu toe hebben wij 24 producties uitgebracht die 2.850 keer zijn gespeeld en ruim 400.000 bezoekers hebben 

getrokken. In de periode 2009-2011 heeft Unieke Zaken jaarlijks gemiddeld 155 voorstellingen gegeven, wat 

overeenkomt met die van de jeugdtheatergezelschappen in de BIS. Door onze korte lijnen en organisatorische 

flexibiliteit zijn we in staat veel te spelen. We hebben opgetreden in de vestigingsplaats (Alkmaar), de regio (Noord-

Holland) en de rest van Nederland en Vlaanderen. Dit zetten we voort in de periode 2013-2016. 

 

Extra aandacht in de nieuwe periode krijgen de stad (met elk jaar een locatieproject) en de regio (een bijzonder 

scholenproject). Met een tournee van 100 voorstellingen door heel Nederland (theaters, scholen), het busproject 

met 45 voorstellingen langs scholen in de regio en het locatieproject met 15 voorstellingen in onze vestigingsplaats, 

onderstreept Unieke Zaken zijn (geografische en sociaal-culturele) rol op deze drie niveaus. 

 

Substantiële samenwerkingsverbanden in de periode 2013-2016 gaan we aan met de volgende Alkmaarse partners:  

 BS De Prinsenhof en BS De Kring. Twee adoptiescholen die we gebruiken om onze activiteiten en educatief 

materiaal uit te proberen.  

 Theater De Vest. Jaarlijks een première met speciale promotieactie. Partner bij viering 25-jarig bestaan 

Unieke Zaken in 2015. Het theater waar we jaarlijks een aantal theatrale rondleidingen verzorgen (een 

kijkje achter de schermen)  
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 Artiance [Centrum voor de Kunsten]. Locatieproject 2013 (Kerstmis bij de Ivanovs) en samenwerking in 

BUZZ-project. 

 StedelijkMuseumAlkmaar. Locatieproject KAAS in 2014.   

 Openbare Bibliotheek. Locatieproject in 2016 (nog nader te bepalen). 

 

 

4 – ONDERNEMERSCHAP 

a) Publiek en marketing 

De eindgebruikers van onze theatervoorstellingen zijn kinderen vanaf vier jaar, vanaf zes jaar of vanaf acht jaar; zij 

verkeren nog onder de hoede van volwassenen. Met onze marketing en publiciteit richten we ons daarom op de 

beslissers: ouders, verzorgers en leerkrachten, voor wie de voorstellingen ook meer dan de moeite waard zijn. Van 

alle voorstellingen die we spelen is 30% een openbare voorstelling en 70% een schoolvoorstelling. 

 

Het enthousiasme van de theaterprogrammeur, consulent en docent is een krachtig marketingmiddel op zich.  

PR-middelen die wij gebruiken zijn affiche, flyer, persbericht, foto's, filmpjes, interviews, recensies, direct-mails, 

trailers, website, sociale media. Het drukwerk wordt breed verspreid, onze eigen website helemaal opnieuw 

vormgegeven en actueel gehouden, en de sociale media worden ingezet. We benaderen de schrijvende en digitale 

media en de nationale, regionale en lokale omroepen voor vrije publiciteit, artikelen, interviews, presentaties en 

mini-optredens. Afhankelijk van de productie plaatsen we zelf advertenties of advertorials. 

 

Voor de scholen ontwikkelen we een - bij elke productie nieuw vormgegeven - lesbrief en muziek-cd. Specifieke 

acties stemmen we af op schoolrooster en curriculum. Bij de theatervoorstellingen zijn een Meet & Greet, 

voorgesprek, kijkje-achter-de-schermen en nagesprek adequate PR-instrumenten. Bij een première in Theater de 

Vest (Alkmaar) bedenken we - inmiddels een traditie - speciale promotieacties die andere theaters kunnen 

overnemen. De scholen en theaters plaatsen onze informatie, foto's en trailers op hun eigen websites, 

seizoensoverzichten, kalenders en andere marketingkanalen.  

 

Theaters en scholen kennen verschillende bezettingsgraden. De afnemer is primair verantwoordelijkheid voor de 

publiekswerving. Unieke Zaken kan ondersteuning verlenen als de kaartverkoop bij een theater achterblijft bij de 

verwachtingen.  Bij de schoolvoorstellingen is de bezettingsgraad vrijwel altijd 100%. 

 

Het bestaande netwerk voor de schoolvoorstellingen - met zijn vele koepelorganisaties en bemiddelingsinstanties - 

staat momenteel erg onder druk en is snel aan het veranderen. We moeten diepgaand onderzoek doen naar de 

verschuivingen (stad, provincie, land) en achterhalen welke instellingen blijven bestaan. Als een intermediair 

wegvalt, moet Unieke Zaken zelf de scholen gaan benaderen en, naast de verkoop aan de theaters, ook die aan de 

scholen (deels) in eigen handen nemen. Het onderzoek kost ruimte, tijd en menskracht; deze verkoopactiviteiten 

zullen de druk op de organisatie verhogen. 

 

Het regionale BUZZ-project is - in zijn hele hoedanigheid - al pure PR. De cultuur komt naar het schoolplein toe en 

creëert er een participatie- en ontmoetingsplek. Samen met de scholen en hun koepelorganisatie verzorgen we de 

informatievoorziening naar leerlingen en ouders toe. Het project zal - door de vorm, de beletterde bus, het 

reisgevoel, de brede spreiding - ruim aandacht krijgen in de regionale pers. 

 

De locatieprojecten binnen de stadsmuren van Alkmaar vragen om een gevarieerde marketingaanpak, die telkens 

toegesneden is op de specifieke speelplek. We maken niet alleen publiciteit naar de volwassen begeleiders van de 

kinderen (ouders, opa's & oma's, familie, vrienden, oppasburen) toe, maar ook naar de bezoekers van de locatie, 
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toeristen, passanten en mensen die specifieke belangstelling hebben voor het aan de voorstelling gekoppelde 

thema. Naast de gangbare middelen - affiche, flyer, persbericht, foto's, website, sociale media - zetten we 

bijzondere acties op, in nauwe samenwerking met onze partnerinstelling en de gemeente Alkmaar. We benaderen 

organisaties, die een relatie met het thema hebben, om de informatie over onze productie te publiceren in hun 

huisorgaan, nieuwsbrief en website. We rekenen met deze lokatieprojecten op een win-win situatie. Door gebruik 

te maken van elkaars adresbestanden boren beide partijen een nieuw potentieel publiek aan. 

 

Al deze PR/marketing- en educatieactiviteiten zijn noodzakelijk om Unieke Zaken als eigenzinnig 

mimetheatergezelschap in de schijnwerpers te houden en het profiel te bestendigen van landelijk opererende 

kunstproducent met een sterke lokale en regionale binding. 

 

b) Financiering en bedrijfsvoering 

Unieke Zaken is een geolied, goedlopend cultureel bedrijf. Financieel gezond, administratief op orde, 

organisatorisch afgestemd. Uitgezonderd de periode 2001-2008, waarin het gezelschap meerjarensubsidie geniet, 

zijn de producties tot stand gebracht met incidentele subsidies. 

 

Sinds 2009 zijn we actief op zoek gegaan naar bijdragen en ondersteuning vanuit zoveel mogelijk verschillende 

hoeken. Gemeente Alkmaar, Fonds Podiumkunsten, SNS Reaal Fonds, VSBfonds, LIRA Fonds, Norma Fonds, Fonds 

Cultuurparticipatie en Prins Bernhard Cultuurfonds hebben ons gesteund. Een brede ondersteuning impliceert een 

brede maatschappelijke basis en geeft financiële veiligheid als een aanvraag onverhoopt niet wordt gehonoreerd. 

Deze lijn trekken we de komende jaren door; we streven naar een breed gespreide financiering van onze 

activiteiten. 

 

Voor de reisproducties (elk jaar een nieuwe en een reprise) door het land en de regionale en lokale activiteiten 

vragen we behalve bij het Fonds Podiumkunsten ondersteuning bij de Gemeente Alkmaar en private fondsen (in 

2013 en 2014: VSBfonds, SNS Reaal Fonds, TAQA Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds).  

 

Vanaf het begin hebben we onze verkoop altijd in eigen handen gehad. De programmeurs kennen ons dus goed en 

weten welke kwaliteit we leveren; we verwachten daarom eenzelfde verkoop (eigen inkomsten) te halen als 

voorheen.  In 2015 bestaan we 25 jaar. Dit gaan we groots vieren op diverse plekken in Alkmaar; niet alleen in onze 

eigen theaterzaal, ook in Theater de Vest. Om dit jubileumfeest mogelijk te maken gaan we actief op zoek naar 

sponsors in stad en regio. 

 

In de huidige situatie is de druk op de vaste medewerkers hoog. De voorgenomen versterking van de 

lokale/regionale binding, de integrale aanpak van de PR/marketing- en educatieve activiteiten en de intensivering 

van de fondsenwerving zijn alleen mogelijk bij personele versterking. Hiervoor willen we twee medewerkers 

(samen1,2 fte) aanstellen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat alle voornemens dan haalbaar zijn. 

c  Cultural Governance  

Alle 23 aanbevelingen Cultural Governance zijn in de bestuursorganisatie van Stichting UZ, de rechtspersoon 

waaronder Unieke Zaken opereert, geïmplementeerd. Binnen de bestuursvergaderingen is CG een regelmatig 

terugkerend vergaderpunt. 

 

 

5 – SPREIDING 

Onze voorstellingen worden al jarenlang goed gespreid over het hele land gespeeld, met de nadruk op de eigen 

provincie Noord-Holland.  Ook de komende jaren streven we naar een zo goed mogelijke spreiding.  


