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 VOORWOORD 
 
28 juli 2019. Venetië. Het is 00.30 uur. Een groep mensen heeft net 
vier uur lang naar onze voorstelling Club Club Gewalt 5.0 PUNK gekeken. 
De directeur van de Biënnale zakt voor ons op zijn knieën en wij staan 
er moe en een beetje ongemakkelijk omheen. Eigenlijk moeten we 
afbouwen, maar van alle kanten worden we van onze werkzaamheden 
gehouden door kunstenaars van onze eigen leeftijd van over de hele 
wereld, die ons vertellen dat ze zoiets nog nooit gezien hebben en ons 
vragen ons hoe we dit als collectief gemaakt hebben.

Zomer 2019 waren we met twee werken uitgenodigd op de Venetië 
Biënnale: Yuri, a Workout Opera en Club Club Gewalt 5.0 Punk. Na afloop 
van het festival krijgen we een laaiende recensie in de New York Times en 
worden later door dezelfde krant uitgeroepen tot ‘The Best of European 
Theater’ van 2019. 

“THEIR WORK LOOKS LIKE NOTHING ELSE ON 
THE EUROPEAN STAGE, AND WITH ANY LUCK, 
AN INTERNATIONAL CAREER BECKONS.”
- The New York Times

Naast hoe - uiteraard - vleiend de ontvangst in Venetië voor ons was, 
voelden we vooral een groot belang van onze thema’s en onze vormtaal 
bij mensen onze eigen generatie. Dat voelen we niet alleen in Venetië, 
maar ook als we in Rotterdam spelen, op festival Down The Rabbit Hole 
of wanneer we na onze première een nacht dansen met ons publiek.

We zijn rasperformers. Wij moeten spelen voor publiek. Daarvoor hebben 
we allerlei plannen en allerlei plekken. Voor publiek dat we al hebben 
opgebouwd en voor publiek dat nog nooit van ons heeft gehoord. We zijn 
ambitieus omdat we weten dat we iets hebben toe te voegen. Met onze 
werk maken we de komende jaren ruimte voor meerstemmigheid. Voor 
Polyphonic Stories. Omdat we denken dat de wereld gebaat is bij radicaal 
tegenstrijdige perspectieven en andersoortige verhalen. Met deze 
aanvraag stellen we deze plannen en ambities aan jullie voor. ENJOY.

1 https://www.nytimes.com/2019/08/02/theater/venice-theater-biennale.html
2Say whut: https://www.nytimes.com/2019/12/19/theater/best-theater-europe.html
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 AMIR VAHIDI 
MAKER/PERFORMER

 RICK MOUWEN 
ZAKELIJK LEIDER

 GERTY VAN DE PERRE 
MAKER/PERFORMER 

 LOULOU HAMELEERS 
MAKER/PERFORMER 

 ROBBERT KLEIN 
MAKER/PERFORMER 

 SUZANNE KIPPING 
MAKER/PERFORMER 

 SANNA ELON VRIJ 
MAKER/PERFORMER 

 ANNE VAN DE WETERING 
DRAMATURG 

 CLUB GEWALT:  
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 PROFIEL 
Elevatorpitch
Wij zijn Club Gewalt, een muziek- en performance-collectief uit Rotterdam. We creëren, componeren, produceren 
en performen onze eigen voorstellingen, waarbij muziek altijd het uitgangspunt is. Gefascineerd door popcultuur, 
opera en de belevingswereld van de millennial, creëren we universums waar conventies uit verschillende genres en 
disciplines elkaar kruisen en een nieuwe zintuiglijke ervaring vormen: van apocalyptische clubavonden tot r&b-opera’s, 
van een feministische punkband tot een bewerking van Monteverdi.

Ok, boomer
We zijn millennials: een generatie die is opgegroeid met het internet 
en gewend is aan snelle, afwisselende en constante input. Als 
millennials, of slashies, willen we ons niet definiëren als één ding. 
We hoppen van baan naar baan en verkennen de wereld via onze 
nieuwsgierigheid en Wikipedia. Wij vreten kunst en cultuur dwars door 
disciplines, genres en podia heen. Voor ons is de club net zo belangrijk 
als het museum. Onze adoratie is net zo goed gereserveerd voor 
hedendaagse poplegende FKA Twigs als opera-bigshot Robert Wilson. 
We zijn volwassen geworden op het internet. Onze gehyperlinkte 
inspiratiebronnen zijn daarom eindeloos. Onze generatie staat op 
het punt om een wereld te erven die in brand staat. Een wereld die 
wordt gedomineerd door heteronormatieve, witte en patriarchale 
machtsstructuren en waarvan de aardkorst drastisch is beïnvloed 
door menselijke activiteiten. Onze generatie is next in line om een 
verantwoordelijkheid te nemen in het constructief vormgeven van de 
maatschappij en de wereld. Wij doen dat middels onze kunst.

Music was my first love 
We maken muziektheater, onze primaire discipline is muziek. We zijn een groep van zes geschoolde zangers, 
afgestudeerd aan Conservatorium Codarts, afdeling muziektheater. Wij – een sopraan, twee mezzo’s, een alt, een 
tenor en een bariton – zingen en spelen al meer dan tien jaar intensief samen. En we zijn hier echt kaulo goed in. 
Ook spelen we instrumenten. We rammen of beroeren de toetsen, drums, gitaar en cello. Daarnaast zijn er sterke 
songwriters, componisten en producers in ons collectief. Onze muzikale en vocale skills zijn breed inzetbaar - van pop 
tot klassiek.

“CLUB GEWALT IS EEN ROTTERDAMS MUZIEKTHEATER/OPERA-SEXTET DAT ALS 
ENFANT TERRIBLE DE NEDERLANDSE OPERAWERELD WAKKERSCHREEUWT MET 
EEN COMBINATIE VAN CONCEPTUELE SCHERPTE, MILLENNIAL MELIGHEID EN 
WAANZINNIG ZANGVAKMANSCHAP.”
- De Dansers, dansgezelschap uit Utrecht 

We zijn gevormd door Rotterdam, de stad waar we allemaal wonen en waar we ons werk maken. Rotterdam is 
een stad waar je veel zelf moet doen: een harde stad, met hoge gebouwen, een kicke nachtleven en uitgesproken 
kunstenaars. De stad voedt ons en wij voeden de stad. Wij houden huis bij Time Window, een kunstenaars-enclave 
waar verschillende podiumkunstenaars repetitie- en werkruimte huren. 

3 De discussie over hoge en lage kunst voeren we al lang niet meer
4 We luisteren Kendrick Lamar, Mac DeMarco, LCD Soundsystem, Frank Zappa en Nina Hagen. We gaan naar de club om te dansen op plaatjes van Jetti Steffers of 
Black Madonna en gaan naar de opera voor Madame Butterfly in regie van Robert Wilson. In het concertgebouw komen we voor Gustav Mahler en Philip Glass. We 
zingen koorstukken van Tomás Luis de Victoria, Monteverdi en David Lang. Op Instagram volgen we Jameela Jamil, Patti Smith, Alexandria Ocasio-Cortez, Greta 
Thunberg, Diet Prada, RuPaul, The New Yorker, en The Black Archives. We vergapen ons aan fantasie, absurditeit, daadkracht, subversiviteit en muzikaal ambacht. 
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  POSITIE 
Opera-, musical- en muziektheaterpioniers. 
Onze radicale herdefiniëring van opera en musical valt op in het Nederlandse theaterlandschap. Onze stijl is jong, 
aantrekkelijk en scherp, maar door onze vakkundige muzikale opleiding aan het conservatorium zijn onze vocale en 
compositorische kwaliteiten bijzonder on point. We experimenteren met een compromisloze muzikale dramaturgie, 
zonder daarbij ons publiek kwijt te raken. We hebben humor, een tool om de wereld luchtig te benaderen en toch 
scherp te blijven. Maar muzikaal zijn we dead serious: ambachtelijkheid en aandacht in compositie en uitvoering is iets 
waar we nooit op inleveren. We blazen een klassieke opera nieuw leven in door het met midi-electro trips te bewerken 
tot Braziliaanse carnavalsbanger, maar zingen vervolgens ook zeer zorgvuldig a capella het quintet Lamento d’Arianna 
van Monteverdi. Hierin zit onze aantrekkingskracht en onze vernieuwing. Muziek is nooit een saus. Het is de kern. 
 
We zijn een stem die het Nederlandse muziektheaterlandschap actief mee vormgeeft. In zowel 2017 als 2018 werden 
we genomineerd voor de BNG Theaterprijs, waarbij we werden geprezen voor onze unieke muzikale handtekening. 
We nemen regelmatig deel aan interviews en panels om te reflecteren op dit landschap, onze plek daarin en de 
toekomst ervan. We zijn een aanspreekpunt voor jonge makers zoals bijvoorbeeld Dieheleding en The Performance 
Bar die in onze werkwijze een voorbeeld zien in hoe muziekcompositie een onderdeel is van een collectief werkproces. 
Researcher en componist Falk Hübner interviewde ons voor zijn boek waarin hij het Nederlands muziektheater 
schetst. Ook het sectoradvies van de Raad voor Cultuur noemt ons als opvallend collectief binnen een generatie 
nieuwe theatermakers met onze hybride werkpraktijk en de manier waarop we ons manifesteren op verschillende 
soorten podia en festivals.

Internationaal momentum
In 2019 werden we uitgenodigd voor het BAM Festival in Berlijn en de Biënnale in Venetië, waar we gespot 
werden door de New York Times. Op beide festivals presenteerden we niet alleen ons werk, maar werden we ook 
gepresenteerd als experts in het maken van experimenteel muziektheater. Het Fast Forward programma van het 
Fonds Podiumkunsten benaderde ons voor een mogelijke ondersteuning bij het uitrollen van onze internationale 
ambities. Ook zij zien onze potentiële internationale zeggingskracht en het momentum dat we hebben om deze nu uit 
te bouwen. 

5 Een prijs die jaarlijks tijdens het Nederlands Theater Festival wordt uitgereikt aan de meest veelbelovende theatermakers tot 35 jaar. 
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Collectiviteit
De afgelopen jaren hebben we onze eigen artistieke organisatie vanaf de grond af opgebouwd. We vonden niet 
direct aansluiting bij bestaande disciplines, genres of instellingen. Op zowel artistiek als organisatorisch vlak zijn we 
daarom buiten de lijntjes gaan kleuren. Dit konden we doen door ons te verenigen in de vorm van een collectief. 
Samenwerken is onze basishouding: met andere kunstenaars, podia en instellingen. We zijn zelfstandig, maar niet 
alleen. Deze werkwijze is in eerste instantie geboren uit noodzaak en overleving, maar zelfstandigheid en solidariteit 
zijn inmiddels belangrijke kernwaarden van onze artistieke praktijk geworden. Dit wordt breder gedragen: we zijn 
onderdeel van een generatie van makers en collectieven die zich actief bemoeit met het discours over alternatieve 
organisatievormen in de kunsten, fairpay en het belang van representatie.

Ook op artistiek vlak vieren we collectiviteit. Als tijdelijke megacollectieven maakten we eerder performance-avond-
manifestatie Broadcast Away Teevee op Down The Rabbit Hole en eenmalige happening Boulevard of Broken 
Scenes in ITA (met o.a. BOG., Urland, Nineties Productions, Wunderbaum en de Warme Winkel). In mei 2020 gaat 
Landverhuizers, een productie van Orkater, in Rotterdam in première, waarvoor we een groot ensemble vormen met 
Rotterdamse makers, waaronder Gery Mendes, Ryan Djojokarso en Yannick Hiwatt.

6 Ook het motto van Time Window. 
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 ARTISTIEKE 
 UITGANGSPUNTEN 
2021 - 2024 MISSION STATEMENT | WHY 

Als we ons willen voorbereiden op een duurzame en inclusieve wereld met meer gelijkwaardigheid, dan moeten we 
ons verplaatsen in perspectieven van andere mensen, andere culturen, andere dieren, andere schepsels en zelfs 
stormvloedkeringen!

Deze opdracht geven wij in verschillende gedaanten en op verschillende wijzen vorm. Op het toneel, in de concertzaal, 
op popfestivals, locatie en online. Daar waar ons publiek ons wil en kan zien en nieuw publiek kennis met ons kan maken. 
Samen met hen oefenen we een andere houding; een polyfonische houding. Het ambacht dat we hierbij inzetten 
bestaat uit onze muziek, stem en performance. Rooted in Rotterdam, reaching out to the planet.

 Onze ambities voor de komende vier jaar: 

#1. Werk maken. Beter worden. Indruk maken. Publiek bereiken.
#2. Onze geuzennaam “sletjes van de opera”7 adapteren en als rebelse pioniers 
      de grenzen van muziektheater, opera en musical opzoeken en openbreken.
#3. Kunstherbivoren8 van alle generaties, en de nieuwe generatie 
       kunstliefhebbers in het bijzonder (en ook zeker zij die nog niet wisten dat ze 
       dat waren) bespelen, verwarren en ontroeren. 
#4. De organisatie van Club Gewalt verder verduurzamen en bestendigen,  
       zodat we onze ambities kunnen verwezenlijken en onze slagkracht vergroten.
#5. Ons internationaal speelcircuit verder uitbouwen en buitenlandse 
      coproductiepartners aantrekken (en ja we zorgen voor een compensatie 
      van de ecofootprint).

7 Interview met Vincent Kouters naar aanleiding van Life, oh Life. https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/met-carnavalskrakers-en-verkleedacts-zet-club-gewalt-
muziektheater-op-zijn-kop~b4cce0d9/
8 We schrijven hier expres geen omnivoren, omdat we een vegetarisch collectief zijn. 
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“CLUB GEWALT STAAT VOOR MUZIEK-THEATER-OPERA VAN DEZE TIJD. MET 
INTELLECT EN KUNDE MAKEN ZIJ THEATER DAT UITDAAGT EN RAAKT. HET ZIJN 
GROTE WOORDEN MAAR ZIJN ZIJ NIET DE AMADEUS VAN DEZE TIJD? BRUTAAL, 
JONG, PROVOCEREND EN ZEER GETALENTEERD. ZIJ STAAN IN DIT BESTEL SYMBOOL 
VOOR DE KRACHT VAN DEZE GENERATIE: SNEL, SCHERP, GETALENTEERD. 
RADICALE KUNST!” 
-  Romana Vrede, actrice bij Het Nationale Theater, winnares Theo d’Or 2018

 POLYPHONIC STORIES | HOW 

Als Club Gewalt bouwen we aan een nieuwe wereld door deze te 
verbeelden. De komende jaren willen we met ons werk ruimte maken 
voor meerstemmigheid. Daarom noemen we het verhaal dat we de 
komende jaren willen vertellen Polyphonic Stories. 

We hebben ons hiervoor laten inspireren door de filosofie van onder 
meer Donna Haraway. In haar boek Staying with the Trouble7 stelt zij dat 
we als mens onze wereld vormgeven op basis van verhalen. Verhalen 
waarin we onszelf een rol geven. Zowel de inhoud als de vormtaal van 
deze verhalen biedt een kader waarbinnen we als mens kunnen bewegen 
en denken. Haraway’s filosofie roept ons op om een houding aan te 
nemen die zich bewust is van hoe verhalen onze denkbeeld sturen: als 
we zien welke verhalen en welke kaders ons wereldbeeld vormen, zien we 
ook de begrenzingen ervan en kunnen we onze blinde vlekken lokaliseren 
en veranderen. 

Als diehard muziekfanaten koppelen we dit idee aan het muzikale principe van de polyfonie: muziek die bestaat 
uit meerdere melodieën tegelijkertijd, al dan niet in verschillende registers. In tegenstelling tot muziek waarin één 
melodie de boventoon voert en akkoorden deze melodie op harmonieuze wijze ondersteunen, zijn de melodieën bij 
polyfonie gelijkwaardige stemmen. Zo ontstaat een gelaagde textuur: stemmen zijn afwijkend maar vullen elkaar toch 
aan. Harmonie op basis van verschil.

Met Polyphonic Stories bevechten we onze neiging om de wereld vanuit een 
eenduidige waarheid te benaderen. Met ieder werk dat we maken, trainen 
wij met ons publiek een houding waarin we verschillende stemmen en 
verhalen als onafhankelijk en gelijkwaardig beschouwen. Dit zien we terug in 
onderstaande aspecten van ons werk: 

•  Thematisch – polyperspectiviteit: we duiken in verhalen van niet-
dominante stemmen in onze samenleving (zoals queer, feministisch, niet-
menselijk) en proberen deze op onconventionele wijze te vertellen. 
 
• Vormelijk  – polymorf: ons werk is multidisciplinair/polydisciplinair. We 
beschouwen de verschillende disciplines waar we mee werken (muziek, 
performance, tekst, beeld) als onafhankelijke stemmen die een beroep doen op verschillende lagen van de ervaring en 
de betekenis. 
 
• Methodisch – polycratie: als collectief vormen we een polycratie, een heerschappij van velen. We maken artistieke 
keuzes en bepalen richting met een groep van verschillende en gelijkwaardige stemmen. 
 
• Vocaal – polyfoon: We zijn een collectief van zes aan het conservatorium geschoolde stemmen die al meer dan tien 
jaar samen zingen en elkaar vocaal uitdagen. Zes persoonlijkheden die een geheel vormen, zonder hun individuele 
identiteiten op te offeren.
 

9 Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene, Durham: Duke University Press, 2016.
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 WERKMETHODE 
Als polyfone kunstenaars hebben we een hybride (of polyforme) werkpraktijk. Ons werk manifesteert zich soms als 
opera, soms als band en soms als een locatieproject. Ieder met eigen kenmerken, presentatiecontext en publieken. 
Qua belang zijn ze gelijk aan elkaar – Club Gewalt is de verzameling van deze delen. 

Onze werkpraktijk verdelen we in een ritme van twee cycli van twee jaar. In de eerste fase van elke cyclus (grofweg 
2021 en 2023) ontwikkelen we een groot nieuw werk, waarmee we touren langs Nederlandse theaters. Deze 
producties zijn productioneel en artistiek het zwaarst. In de volgende fase (grofweg 2022 en 2024) maken we relatief 
kleinere creaties, vaak in een kleinere bezetting. Deze fase biedt ruimte voor ontwikkeling en onderzoek en om onze 
voorstellingen internationaal te verkopen en te spelen.

Collectief werken is voor ons een ongoing experiment met hiërarchie. We dragen een gezamenlijk artistieke 
verantwoordelijkheid voor het product, maar experimenteren wel met wie op welk moment in het proces zeggenschap 
heeft. Eindregie besteden we uit om aan het einde van een creatieproces scherpe artistieke keuzes te kunnen maken. 
Een belangrijk onderdeel van ons werkproces is het componeren van muziek: onze componisten Robbert, Amir en 
Suzanne brengen muzikale schetsen in tijdens het repetitieproces en aan de hand daarvan bepalen we gezamenlijk 
verder richting. Hiervoor vragen we regelmatig coaching van externe componisten.

Klankbord
We hebben een vast klankbord van theatermakers, componisten, regisseurs en kunstenaars. Zij volgen ons werk en 
geven advies over onze artistieke activiteiten, proces, artistieke organisatie en strategie. 

• Barbara van Lindt: voormalig directeur DasArts en nu directeur Kaaitheater. Betrokken als coach waarbij ze 
  ons heeft begeleid in de Club Gewalt Academy - een reflectie- en ontwikkeltraject dat we voor onszelf hebben 
  ontworpen.
• Sophia Brous: performer, componist, en als artist-curator verbonden aan Pioneer Works10. Ambassadeur van ons 
  werk in New York, Londen en Melbourne en rolt onze internationale ambities mee uit.
• Bianca van der Schoot: theatermaker en performance-regisseur. Betrokken bij ons als eindregisseur.
• Mara van Vlijmen: actrice en theatermaker bij de Warme Winkel. Bij ons betrokken als eindregisseur, eerder al voor 
  YURI.
• Joep van der Geest: muzikant, acteur en regisseur. Bij ons betrokken als eindregisseur, eerder al voor Life, oh Life.
• Henry Vega: componist van elektronisch minimal music en nieuwe opera.
• Hajo Doorn: kuitenbijtertje van de Nederlandse podiumkunstensector. Voor ons een artistiek en organisatorische 
  sparringpartner. 
• Tobias Kokkelmans: dramaturg van de Operadagen Rotterdam.
• Marcel Sijm: opera-regisseur en enfant terrible.
• Ryan Djojokarso: choreograaf en interdisciplinair regisseur.

 ANNE 

TEKST
LIBRETTO

COMPOSITIE/
MUZIKALE 

DRAMATURGIE

SCENOGRAFIE/
STAGING

 SANNA 

 ROBBERT 

 AMIR 
 SUZANNE 

LOULOU

 EXTERNE ONTWERPERS 
 (KOSTUUM, DECOR, LICHT) 

 EXTERNE MUZIKALE 
 COACHING EN 
 COMPONISTEN 

 EXTERNE 
 TEKSTSCHRIJVER 

 GERTY 

10 https://pioneerworks.org/about/
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 ACTIVITEITEN 

Hieronder een schematische weergave van onze 21-24 planning. Dit betreft alle creatie- en speelperiodes in 
Nederland. 

We maken een onderscheid in drie verschillende soorten werken: cultopera’s, performancebands en X Rotterdam-
projecten. De X Rotterdam-projecten betreffen locatie projecten in Rotterdam; gezien hun artistieke en zakelijke 
experimentele karakter, vragen we hiervoor geen bijdrage aan bij het Fonds Podiumkunsten. Om wel een volledig 
beeld van onze activiteiten en ritme te geven, lichten we deze kort toe.

Als begeleiding bij de activiteiten hebben we een Spotify-lijst gemaakt, waarin de muzikale referenties zijn 
opgenomen.11

CG X WA-
TERGRENS

11 https://open.spotify.com/playlist/0md6BrmySoZiHu6VmKOvQj?si=X8JQTQSyTmOeRKi6wlgHmw
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 ZAKELIJKE VISIE EN SAMENWERKING 
We zijn een zelfsturend collectief met een brede artistieke reikwijdte. We maken opera’s, brengen een kerstalbum 
uit en hebben net een eigen amateurkoor opgericht (waarvoor we in no-time veertig aanmeldingen binnen kregen). 
We zijn gewend om onze handen uit de mouwen te steken en vinden ondernemen fun. Als collectief dragen we 
gezamenlijk verantwoordelijkheid voor hoe we ons organiseren. Met behulp van digitale-tools als Slack en Google 
Drive – werken we flexibel en efficiënt. We opereren met een minimale overhead en steken onze energie en tijd in 
marketing en sales. Onze zakelijke ambitie ligt voor de komende jaren in het opzetten van een soepele ‘machine’ die 
onze groei als (inter)nationaal opererend gezelschap kan ondersteunen.

 BESTUUR EN DAGELIJKSE LEIDING 
Stichting CLUB GEWALT is in april 2014 opgericht te Rotterdam. De organisatie hanteert een bestuursmodel. 
In het bestuur hebben zitting: Mike van Gaasbeek (voorzitter), Hans Blik (penningmeester) en Sabine Maertens 
(secretaris).

De dagelijkse leiding is in handen van het collectief, aangestuurd door de zakelijk leider en dramaturg. Zakelijk leider 
is Rick, in dezelfde functie ook werkzaam bij muziektheatergezelschap Touki Delphine. Dramaturg Anne is betrokken 
bij de artistieke conceptontwikkeling en maakt de koppeling tussen de bedrijfsvoering en de artistieke praktijk. De 
dagelijkse werkzaamheden zijn verdeeld over de zes makers en worden in samenwerking met de zakelijk leider en 
dramaturg uitgevoerd. Alle clubleden zijn poly-inzetbaar: Amir doet de verkoop, Suzanne is aanspreekpunt voor 
productie, Gerty en Robbert zijn richtinggevend in communicatie en marketing, Sanna is verantwoordelijk voor 
internationale ontwikkeling en fondsenwerving en Loulou is leider van het amateurkoor. Alle clubleden werken op 
freelancebasis. Voor projecten vullen we de organisatie aan met projectmedewerkers. Om onze bedrijfsvoering scherp 
te houden hebben we de Club Gewalt Academy opgericht, hiermee scholen we onszelf met begeleiding van externe 
experts (bijvoorbeeld Barbara van Lindt) op het gebied van artistiek onderzoek, organisatie en duurzaamheid.

Polycollaboratie 
Het gegeven van polyfonie passen we ook toe op onze stakeholders. We werken met meerdere partijen op 
gelijkwaardige basis samen en versterken zo hun en onze stem. Een samenwerking start op basis van artistiek 
verwantschap, maar wordt zakelijk ook uitgediept. Operadagen is onze partner in het presenteren van onze cultopera’s 
en het uitbouwen van ons internationale netwerk. Met WORM verkennen we de artisticiteit en het speelcircuit voor 
onze performancebands. Zij intensiveren in 2021-2024 hun rol als talentontwikkelaar voor dit genre en bieden ons de 
mogelijkheid om de CG-performancebands bij hen te prototypen. Daarnaast werken we voortdurend samen met Time 
Window om een netwerk van zelfstandige makers in de stad Rotterdam op te bouwen en te verstevigen. Naast deze 
structurele samenwerkingen, vinden we projectspecifieke samenwerkingen. Deze zijn te lezen in het activiteitenplan.

 SALES 
Nationaal
Onze verkoop doen we al sinds onze start zelf. Amir en Rick zijn als duo verantwoordelijk en zijn hier goed in. Amir 
onderhoudt het contact met programmeurs en bespreekt met hen het aanbod en de planning, Rick maakt vervolgens 
de financiële afspraak en stelt de contracten en facturen op. Daarnaast houdt Rick actief contact met zakelijk leiders 
van andere collectieven om te benchmarken over uitkoopsommen. Deze werkwijze heeft zich de afgelopen jaren 
bewezen: Life, oh Life speelde 29 voorstellingen.

“VANUIT EEN GROTE MUZIKALE REPERTOIREKENNIS (VAN MIDDELEEUWS VIA 
BAROK, KLASSIEK, HEDENDAAGS TOT MUSICAL EN HEAVY METAL) SNIJDT CLUB 
GEWALT DE BELANGRIJKE THEMA’S VAN DE MILLENNIAL-GENERATIE AAN (GENRES 
EN WAARHEDEN ZIJN VLOEIBAAR GEWORDEN) EN WETEN ZE JONG ÉN OUD 
AAN ZICH TE BINDEN.  DE VOORBIJE JAREN HEEFT OPERADAGEN ROTTERDAM 
INTENSIEF KUNNEN SAMENWERKEN MET CLUB GEWALT. VORIG JAAR KWAMEN DE 
EERSTE ECHTE GROTE INTERNATIONALE ERKENNINGEN EN IK KIJK ER DAN OOK 
NAAR UIT OM DEZE GEWELDIGE CLUB MEE NAAR EEN HOGER INTERNATIONAAL 
NIVEAU TE KRIJGEN. HUN FRISSE IDEEËN EN HUN ENERGIE VERDIENEN DIT.”
- Guy Coolen, Operadagen Rotterdam
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De verkoop van onze performancebands is in het verleden vooral op aanvraag gegaan en pakken we de komende 
jaren actiever aan. Hiervoor gaan we een samenwerking aan met boeker Marije van Veen (Hot Topic Agency) en zijn 
strategie-sessies gepland met Lisa Moree, die het management doet voor Jett Rebel. 

Doelstelling is om de speelcircuits en publiekscapaciteiten de komende vier jaar te laten stijgen. Van gemiddeld 25 
naar 35 speelbeurten per tournee voor de cultopera’s en naar eigen tournees van de performancebands van tenminste 
vijftien concerten per tournee.
 
Internationaal
Via de Operadagen hebben we toegang tot een internationaal circuit, dat de afgelopen paar jaar al kennis kon maken 
met ons werk. De positieve ontvangst tijdens de Venetië Biënnale en daaruit voortkomende lovende kritieken van 
o.a. de New York Times creëerden een stroomversnelling voor buitenlandse interesse. We zijn benaderd voor het Fast 
Forward programma en als onderdeel daarvan spreken we met festivalcurator Sophia Brous als mogelijk internationaal 
agent voor ons werk.

 OUTPUT 
Club Gewalt produceert veel. Van opera’s met theatertournees tot kleinschalige ad hoc-concerten. Voor 2021-
2024 staan drie nieuwe opera’s op de planning, drie CG-performancebands, twee stadsprojecten en minstens tien 
internationale speelbeurten van eerder en nieuw werk. Dit resulteert in gemiddeld veertig optredens per jaar en 
blijvende toegankelijkheid van onze CG X Rotterdam-projecten. Daarnaast blijven we streams generen op Spotify en 
via verschillende podcast platforms.
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 PUBLIEK 
Marketing deden we tot nu toe altijd zelf in samenwerking met MaartjeMerel19, een ontwerpduo (dat zowel 
zelfstandig als bij KesselsKramer werkt). Ze maken al sinds onze eerste voorstelling onze visuele identiteit. We hebben 
een herkenbare vormgeving die in kleur- en middelengebruik aansluit bij een jonge doelgroep. In 2019 werkten 
we voor het eerst samen met een project-marketeer voor de campagne van Life, oh Life. Ons online bereik is de 
afgelopen jaren flink gegroeid. We hebben een Facebookpagina met 2841 likes en op Instagram 2017 volgers. In 2018 
bezochten 7.849 mensen ons voorstellingen. In 2019 trokken we iets meer dan 10.000 mensen, 33 procent daarvan 
met de niet door onszelf geproduceerde voorstelling Who’s afraid of Charlie Stevens van Romana Vrede. 

 DOELSTELLINGEN 
• Meer publiek genereren voor onze cultopera’s. Van gemiddeld 3000 bezoekers per opera naar een 
  verdubbeling van dat aantal in de komende vier jaar.
• Meer publiek genereren voor de performancebands. Van gemiddeld 900 bezoekers per jaar naar een 
  verdubbeling van dat aantal in de komende vier jaar. 
• Een gemiddelde zaalbezetting van tenminste tachtig procent realiseren.
• Versteviging van onze positionering als opera- en muziektheaterpioniers met (inter)nationale uitstraling.
• Eind 2024 zijn we gegroeid naar een steady 10.000 bezoeken per jaar voor al onze verschillende 
  werken die we zelf produceren. 

 DOELGROEPEN 
Millennials zijn mensen van onze eigen generatie, 20 tot 40 jaar oud. Ze hebben een brede interesse in (club)cultuur, 
kunst en uitgaan. Ze luisteren podcasts, lezen VICE en maken actief gebruik van Instagram.
Theaterbezoekers op zoek naar nieuwe vormen van podiumkunsten zijn gemiddeld tussen de 35 en 65 jaar oud en 
zijn redelijk vermogend. Ze zijn geïnteresseerd in jong en vernieuwend werk, zijn lid van de VPRO en lezen zowel 
Geert Mak als Chimamanda Ngozi Adichie.

Muziekliefhebbers. Een groot publiek dat in zijn/haar/hen vrije tijd graag concerten en festivals bezoekt voor de live 
muziek. Ze vinden aansluiting bij ons werk door de vele verschillende muzikale genres en de live uitvoering daarvan.
Geïnteresseerden in duurzaamheid. Een groeiende groep mensen houdt zich actief bezig met vraagstukken rondom 
duurzaamheid en circulariteit. Met de thema’s die terugkeren in ons werk vinden zij aansluiting bij Club Gewalt. 

19 http://maartjemerel.com
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 STRATEGIE 
Om onze doelstellingen te bereiken hebben we een strategie opgezet waarbij we uitgaan van de nabijheid van ons 
publiek: fans, volgers en nieuw publiek. 

Fans
Het dichtst bij ons staan fans. Publiek dat ons op de voet volgt. We hebben een levendige interactie met hen op 
sociale media en ze komen naar veel van onze events. In leeftijd varieert deze groep. Een deel is millennial, maar er 
zijn zeker ook fans die ouder zijn dan wij zelf. Onze ambitie is om onze fans beter te leren kennen en hen met affiliate 
marketing meer in te zetten als ambassadeurs.

Volgers
Volgers staan iets verder van ons af. Zij weten wie we zijn en wat we doen, maar zijn minder actief dan onze fans. Een 
volger heeft ons leren kennen op een festival of in het theater en heeft daar een positieve ervaring aan overgehouden. 
De vernieuwende aanpak en brede invulling van het begrip opera maakt dat we volgers hebben die eerder nog geen 
bezoeker waren van het genre. Onze ambitie is om de groep volgers uit te breiden en hen via remarketing dichtbij te 
houden. Uiteindelijk willen we ze natuurlijk inlijven bij onze fanbase! 

Nieuw publiek
We willen veel nieuw publiek bereiken. We zien veel groeipotentieel bij theater- en concertbezoekers en 
internationaal. Dit doen we door meer context aan ons werk te geven via hoogwaardige content marketing. De 
thema’s waarmee we aan de slag gaan nemen we inhoudelijk mee in onze communicatie (blog, opinie, artikelen) 
waarmee we een breder publiek bereiken dan alleen theaterbezoekers. 

 UITVOERING EN MIDDELEN 
We zetten de komende vier jaar flink in op marketing. We behouden de authentieke stijl in onze communicatie 
door veel zelf te blijven doen en continueren de samenwerking met MaartjeMerel. We trekken een vaste 
communicatiemedewerker aan voor 0,4 fte en kopen specifieke kennis is voor een (inter)nationale persbenadering. 
Onze social media-accounts groeien naar 10.000 volgers op Instagram en 8.000 op Facebook. Het 
marketingbudget beslaat 12,5 procent van de begroting.  

Middelen
We zetten de volgende middelen in, ingedeeld op nabijheid van publiek. Natuurlijk geldt voor sommige middelen dat 
ze voor meerdere groepen relevant zijn. 
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Contentmarketing gericht op nieuw publiek
• Voorstellingscampagnes. Offline en online. Posters, flyers, trailers, gifs, advertenties, getargete online campagnes.
• Perspromotor om meer aandacht te genereren in (inter)nationale pers. 
• Digitale content in samenwerking met (media)-partners. Bijvoorbeeld onze maandelijkse radioshow bij Operator  
  Radio, die ook als podcast te beluisteren is. 
• Online advertising getarget op onze vier verschillende doelgroepen.
• Influencer Marketing. Via ons eigen netwerk benaderen we micro influencers met een fanbase binnen onze 
  doelgroepen. 
• Internationale samenwerkingen met Komische Oper Berlin, Sophia Brous en Pioneer Works voor internationale 
  publieksopbouw. Via hun kanalen bereiken we een nieuw publiek.
• Exposure bij secundaire doelgroepen als fondsen, beleidsmakers, vakpubliek, collega’s en studenten. 
• Pop-up optredens op plekken waar onze doelgroepen te vinden zijn (popfestivals, museumnacht) bij wijze van 
  guerilla marketing. 
• Interdisciplinaire kunstprojecten in de openbare ruimte die blijvend beschikbaar zijn met onze X Rotterdam 
  producties.
• Toegankelijkheid. We speelden twee keer eerder met een doventolk voor doven en slechthorenden en maken dit een 
  vast onderdeel van onze speelreeksen. 
• Context. Workshops, inleidingen en nagesprekken creëren de juiste context bij ons werk. 

Remarketing gericht op volgers
• Onze tweemaandelijkse nieuwsbrief
• Posts en stories op social media-kanalen.
• Doorontwikkeling van de website naar een platform waarop we naast praktische informatie ook digitale 
  content kwijt te kunnen. 
• Publiek komt op verschillende manieren met ons in aanraking. We presenteren ons in verschillende vormen op 
  verschillende podia, of het nu in een klassieke theateropstelling is of onze Duitse punkband tijdens het eerste 
  Rotterdamse boekenbal.
• Onze muziek via online streamingplatforms zoals Spotify beschikbaar maken. 

Affiliate marketing toegespitst op fans
• Exclusieve events. 
• Club Gewalt fanclubdag. Een jaarlijkse meeting met fans om inzicht te krijgen in hun behoeftes. 
• Club Gewalt Koor. Koorleden zijn onze ambassadeurs en kunnen gebruik maken van speciale acties om mensen mee 
  te nemen. Het koor bestaat uit veertig leden die eens in de week samenkomen in onze repetitiekelder om muziek 
  van Club Gewalt te zingen. 
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