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Bestuur
Het bestuur bestaat het gehele jaar uit Désiree Hoen als secretaris en Marja Ringers als
penningmeester. De functie van voorzitter is vacant.

Activiteiten
In 2017 bestaan de voornaamste activiteiten van de Stichting Circusdrome uit het optreden op
(straat)theaterfestivals met de voorstellingen Teatro Metamorfoso, Morna het meisje in de
vissenkom, Bombardo de levende kanonskogel en Maharadja de Oriëntaalse wonderdokter.
Daarnaast worden de tenten, wagens en decoraties verhuurd op festivals en bedrijfsfeesten.

Nieuwe voorstelling
Tijdens het Hemelvaartweekend op Schiermonnikoog worden er vier try outs gepresenteerd van
een nieuwe voorstelling met Jordi, Douwe en het duo Musa. De een uur durende voorstelling
bestaat uit 4 circuskarakters die met elkaar acrobatieken, balanceren, jongleren en live muziek
maken. In augustus wordt de nieuwe voorstelling gepresenteerd op de Pitch van Festival Spoffin
in Amersfoort en in december via een mailing. Er komen enthousiaste reacties met betrekking
tot samenwerking van de Theaterwerkplaats Diepenheim en Festival Simmerdeis van
Schouwburg de Lawei in Drachten. In het voorjaar van 2018 wordt besloten niet verder te gaan
met de samenwerking in verband met ziekte van Salim Musa en hun drukke agenda.

10-jarig jubileum in Spanje
Ter ere van het 10-jarig jubileum van Circusdrome is er voor 2017 een aanbod gemaakt met de
vier voorstellingen in een pakket. Het betreft de vier straatvoorstellingen die Circusdrome de
afgelopen 10 jaar maakte. Deze worden tegelijkertijd gespeeld met gastacteurs. Met steun van
het Fonds Podiumkunsten reist Circusdrome in september met 9 acteurs naar Spanje en
presenteert het jubileumaanbod op de festivals Cir&Co in Avila en Enclave de calle te Burgos.

Verkoop en bouw woonwagen
De in december 2016 verkochte woonwagen wordt in 2017 vervangen. Er wordt door Jordi en
Douwe een begin gemaakt met de opbouw van een platte kar tot een woonwagen van 5 meter
lang. De wagen kan in de toekomst gebruikt worden voor onder andere het vervoer van de
pagodetent.
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Carnivale banners
De banners met rariteiten uit vervlogen tijden van Carnivale worden geschikt gemaakt voor de
verhuur. Er worden 4 vrijstaande frames met verlichting gemaakt, waar de banners in kunnen
hangen. In 2017 worden de banners op verschillende evenementen verhuurd.

Publiciteit
Er wordt besloten de huisstijl van Circusdrome te verfrissen. Hilbert Geerling ontwerpt een
nieuw logo en een bijpassende huisstijl. In het najaar van 2017 worden de website en andere
reclame uitingen van Circusdrome aangepast.

Decoratiepakketten
Om de verhuur van verschillende materialen aantrekkelijker en praktischer te maken, wordt er
een aantal decoratiepakketten ontwikkeld. Hierbij wordt een combinatie van een aantal
decoraties aangeboden voor een aantrekkelijke prijs.

Promotie
Om de voorstellingen en decoraties te promoten worden in 2017 vier digitale nieuwsbrieven
verstuurd. Verder worden de zomerpreview van Vereniging van Buitentheater Festivals
Nederland en Strtfstvl in Utrecht met een eigen stand bezocht. Op het Strtfstvl is tevens de
Maharadja te zien.

Toelichting op de financiën
Doordat de inkomsten flink zijn gestegen kon er € 6.000 op de lening bij Douwe van Oven
worden ingelost. Er wordt verwacht dat het overige deel in 2018 kan worden ingelost. Ook de
crediteurenpost is flink teruggedrongen. De inkomsten uit overige activiteiten zijn inkomsten uit
verhuur. Om inzicht te krijgen in de inkomsten en uitgaven uit verhuur moeten deze nog
losgekoppeld worden van overige uitgaven zoals afschrijvingen, huur, stallingskosten, promotie,
onderhoud en reparaties. Het project Spanje is apart in de administratie opgenomen. De
inkomsten en uitgaven zou je ook over de vier voorstellingen kunnen verdelen. Als je het
resultaat van de vier voorstellingen en het project Spanje optelt, dan is er een positief resultaat
uit voorstellingen van € 7.059 behaald. Dit totaal zegt meer dan het resultaat per afzonderlijke
voorstelling. Bij de verkoop van een combinatie voorstellingen wordt er één factuur verzonden
en wordt deze factuur bij één bepaalde voorstelling geboekt. We zouden afzonderlijke facturen
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per voorstelling moeten sturen of de facturen in de administratie uitsplitsen in delen en die bij
verschillende voorstellingen moeten boeken.
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Data

Plaats

Evenement

Voorstelling

12-13/02

Utrecht

Strtfstvl

Maharadja

27/04

Hilversum

Koningsdag

Metamorfoso

27/04

Amsterdam

Bredewegfestival

Maharadja

26-27/05

Schiermonnikoog

Schiermonnikoog

Circusdrome

28/05

Duisburg

Kinderkulturfestival

Maharadja

05/06

Zandvliet

Vrijetijdscentrum de Schelde

Bombardo

07-10/06

Don Benito

Extremagia

Metamorfoso

15-18/06

Vorden

Mañana Mañana

Metamorfoso

15-18/06

Vorden

Mañana Mañana

Bombardo

24/06

Bolsward

Bolstjurrich

Bombardo

07-09/07

Vlissingen

Onderstroom

Morna

28-29/07

Lienz

Olala

Morna

04/08

Ameland

Roggefeest

Maharadja

05/08

Koudekerk aan den Rijn

Trekkertrek

Maharadja

10/08

Meppel

Meppeler Donderdag

Maharadja

17-21/08

Groningen

Noorderzon

Maharadja

02/09

Capelle aan de IJssel

Festival Smaack

Morna

07-10/09

Avila

Cir&Co

Metamorfoso

07-10/09

Avila

Cir&Co

Maharadja

07-10/09

Avila

Cir&Co

Morna

15-17/09

Burgos

Enclave de Calle

Metamorfoso

15-17/09

Burgos

Enclave de Calle

Maharadja

15-17/09

Burgos

Enclave de Calle

Morna

15-17/09

Burgos

Enclave de Calle

Bombardo

03/11

Assen

*** besloten ***

Metamorfoso

30/11

Beringen

CC Beringen

Metamorfoso

27-30/12

Den Haag

Carnivale

Metamorfoso
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