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VOORAF
2020 was een veelbewogen jaar voor de Tekstsmederij.
Naast de uitbraak van de corona pandemie en de
implicaties van de overheidsmaatregelen om de
pandemie in te perken, hebben er twee belangrijke
ontwikkelingen plaatsgehad. Oprichter en artistiek
leider Timen Jan Veenstra besloot om zijn werkzaamheden bij de Tekstsmederij te stoppen om zich
te richten op zijn eigen schrijverschap en een verdiepende vervolgstudie. Daarbij ontvingen we in augustus een negatieve beoordeling van de Gemeente
Amsterdam voor het kunstenplan 2021-2024. Met het
wegvallen van structurele financiële ondersteuning,
is besloten om de organisatie in 2021 geleidelijk af
te bouwen. In ‘blik vooruit’ (p.10) gaan we in op de
overwegingen die ten grondslag liggen aan dit besluit
en de wens om dit proces op een constructieve wijze
vorm te geven.
2020 was eveneens het laatste jaar van de beleids
periode 2017-2020 waarin de Tekstsmederij deel
uitmaakte van het gemeentelijke meerjarig-kunstenplan. De twee belangrijkste doelstellingen geformuleerd in het kunstenplan zijn a.) een langlopend,
intensief ontwikkeltraject aan te bieden voor schrijvers en b.) een diversiteit aan te brengen in het tableau
aan schrijvers dat wij faciliteren. Beide doelstellingen
zijn de afgelopen vier jaar voorop blijven staan en de
organisatie is in staat gebleken hier op flexibele en
eigenzinnige manier vorm aan te geven.
Vier jaar Tekstsmederij: een grote groep nieuwsgierigen die wij ontmoette via taalkunst, een iets
kleinere, maar evenzo diverse groep schrijvers die
wij meer intensief begeleidde en een steeds breder
gedragen noodzaak in het kunstenveld om de veelzijdigheid van taalkunst te vieren, in verschillende
disciplines vormen en stijlen.

het einde van het jaar werd aan oprichter en voormalig artistiek leider van de Tekstsmederij Timen Jan
Veenstra, de Boyer-Trofee uitgereikt – een trofee die
onregelmatig wordt toegekend aan iemand die zich
inzet voor de Nederlandse toneelschrijfkunst.
In dit bestuursverslag wordt allereerst teruggeblikt
op de creatieprocessen die hebben plaatsgevonden.
Vervolgens zoomen we in op de wijzigingen in de
organisatie om uiteindelijk te eindigen met een blik
op de toekomst. Dit verslag reflecteert op de artistieke processen die hebben plaatsgevonden in 2020.
Sommige van deze processen zijn op het moment van
schrijven nog niet afgerond. De corona pandemie
heeft de beoogde presentaties in 2020 onmogelijk
gemaakt, deze zullen in aangepaste vorm plaatshebben in de eerste maanden van 2021. Een beschrijving
van deze presentaties is in dit verslag meegenomen
om de processen van de schrijvers recht te doen en
inzicht te geven in de uitgestelde activiteiten.

Het afgelopen jaar hebben we zes beginnende schrijvers begeleid in het ontwikkelen van een theatertekst.
Wij ontmoetten zo’n dertig geïnteresseerde jonge
creatieven in verschillende workshops en inspiratie
weekend, we keken over stadsgrenzen heen en vooruit in de tijd en we waren online hoorbaar in de Tekstsmederij Podcast. We startten een co-creatieproces
in de vorm van een estafette, een tekst waar gerenommeerd én beginnend talent samenwerkten. Aan
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Omdat bijna alle schrijvers bijna een heel jaar nodig
hadden voor hun onderzoek, besloten we de teksten
gebundeld te presenteren in ons programma Word in
Progress (gepland december 2020). Smita en Stokely
hebben hun proces vroegtijdig moeten beëindigen.
Voor beiden was de combinatie van andersoortige
werkzaamheden en de corona pandemie aanleiding om te concluderen dat het proces van schrijven
op dat moment te intensief was. De tekst van Julia
Akkermans is gepresenteerd in een publieke lezing
in december. De overige teksten zullen in de eerste
maanden van 2021 worden gerepeteerd en gepresenteerd – en petit comité én via audio.

CREATIE PROCESSEN
SCHRIJVERS IN ONTWIKKELING
Het jaar 2020 startte met zes schrijvers, twee van
hen gekoppeld aan een regisseur. Vijf schrijvers –
Smita James, Stokely Dichtman, Marthe van Bronkhorst i.s.m. Sanne Smits, Julia Akkermans en Nedra
Arsenovic Kenzari – begonnen met het schrijven van
een volledige eerste versie van een theatertekst. Daan
Borrel, i.s.m. regisseur Loek Bakker, koos voor het
traject van een regiesessie (mei), waarna ze in september alsnog een langer durend schrijfproces startte.
Er bestond een grote mate van diversiteit tussen
de ervaring en de stijl van de smeders. Stokely is van
origine spoken word artist, Marthe psycholoog. Julia
is geschoold actrice, Nedra werkzaam in een ngo en
Daan is voornamelijk thuis in het proza schrijven en
de journalistiek. Allen droegen ze een heel eigen type
bronmateriaal aan, om in het traject te onderzoeken.
Dit werd o.a. zichtbaar in de tussentijdse presentatie
die Stokely en Julia in De Nieuwe Liefde organiseerden. Waar Julia vanuit een historische en inhoudelijke bron vertrok, deelde Stokely met de toehoorders
meer vormelijke inspiraties. Daan en Loek werkten
op basis van interviews en Nedra poogde, door middel van het schrijven van haar tekst ‘De Filantroopjes’
om haar eigen dubbelzinnige gedachtes en gevoelens
over ontwikkelingshulp te onderzoeken.
De schrijvers die in 2020 aan een theatertekst hebben gewerkt, geven gezicht aan de investering die we
de afgelopen jaren deden om in contact te raken met
schrijvers met een breed geschakeerd tableau aan
achtergronden en ervaring. De keuze om in grote
mate maatwerk te bieden, heeft vervolgens de mogelijkheid geboden om voor al deze schrijvers een ontwikkeling te borgen. Deze laatste groep is een zeer
gewaardeerde uitkomst van drie jaar investeren in
zichtbaarheid en toegankelijkheid.

SAMENWERKINGEN IN
TALENTONTWIKKELING
Naast de begeleiding van bovengenoemde smeders
groep organiseerde we voor de tweede keer een
workshop- en masterclassreeks voor het programma
#Nieuwe stukken, een initiatief van het Fonds Podiumkunsten en het Letterenfonds. Het #Nieuwe stukken programma bood ons, naast de kennismaking
met een inspirerende groep van tien schrijvers, de
mogelijkheid om met de vijf partners – El Hizjra,
Theater Zuidplein, Rose Stories, Nowhere en Bijlmer
parktheater – te werken aan een meer structureel en
duurzame infrastructuur voor schrijvers. #Nieuwe
Stukken kon op een prettige manier fungeren als
wederkerige kennismaking voor schrijvers met de
visie en organisatie van de Tekstsmederij. Twee van
de schrijvers van het #Nieuwe stukken programma
droegen bij aan de Tekstsmederij estafettetekst en
schrijfster Nedra Arsenovic Kenzari startte na afronding van #Nieuwe Stukken met het schrijven van
een tweede avondvullende theatertekst bij de Tekst
smederij.
In 2020 werkten we eveneens verder aan het programma in Groningen, samen met het Grand
Theatre en NoordWoord. In Groningen is taalkunst
in een grote verscheidenheid aan vormen aanwezig
in de stad, veeleer geborgd in initiatieven en (ontwikkel)programma’s voor prozaïsten en dichters. Het
podium van de stad (Grand Theatre) ziet echter een
redelijk grote kloof, tussen de taalkunst en hun eigen

Ik ben heel dankbaar dat ik dit jaar zoveel heb
kunnen leren via de Tekstsmederij! En ook mijn
grote complimenten voor hoe goed alles altijd is
geregeld, met welke zorg alles gedaan wordt. Dat is
heel bijzonder om mee te maken. DA A N B O R R E L
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podium, met andere woorden, de taalkunst richt
zich nog niet op de theatrale context. Het samenwerkingsprogramma ‘De Tekstsmederij in het Noorden’
was een eerste onderzoek om dit gat te dichten en
schrijvers te verleiden op het schrijven van teksten
voor theater te onderzoeken. Een compilatie van dit
programma is hier te vinden (duur: 1.30 min).

PHONETIC STORIES
In 2019 startte het Phonetic Stories programma dat
we samen met Asko | Schönberg arrangeerden als
onderdeel van een innovatie-plan binnen het Innovatie budget van het Amsterdams Fonds voor de Kunst.
Vijf schrijvers en vijf componisten onderzochten verschillende wijze om tot een artistieke creatie te komen
waarin klank en taal samenkomen. De publieke
presentatie van het programma hebben we door de
Covid-Pandemie meermaals moeten annuleren. Uiteindelijk hebben we het project in december via een
interne presentatie afgerond. Het onderzoeksproces
is zeer vruchtbaar gebleken, met twee belangrijke uitkomsten:
• We onderzochten de noodzakelijke randvoorwaarden die wenselijk zijn om een nog onbekend
proces van samenwerken vorm te geven. De wijze
waarop het project is vormgegeven – met zeer
weinig inhoudelijke kaders – borgde artistieke
vrijheid. Over het algemeen werd deze vrijheid als
prettig en motiverend ervaren. Achteraf hebben
we geconcludeerd dat iets meer aandacht had
mogen zijn gegeven aan het proces van groepsvorming en samenwerken.
• We beoogden ‘nieuwe’ vormen van kunstcreaties te creëren en geen uitvoering van bestaande
wetten, codes en genres. Op dit punt heeft het
programma opgeleverd wat we beoogde, namelijk kunstuitingen waarbij verklanken van taal en
het verwoorden van klank op verschillende wijze
invulling heeft gekregen. Tien professionals gaven
aan dat ze zichzelf binnen dit programma ontwikkeld en artistiek uitgedaagd te hebben.
Onderzoeker Ninke Overbeek van het lectoraat Performatieve Maakprocessen (HKU) liep mee tijdens
dit onderzoek. Zij legde verslag van dit proces waarin
taal, klank en betekenis elkaar ontmoeten. Ninke
onderzocht hoe de makers spraken over hun proces,
en wat een focus op metaforen daarover inzichtelijk
kan maken. Deze uitgave is te verkrijgen bij de International Theatre & Film Bookshop.
DE ESTAFET TETEKST
Toen in maart de corona pandemie losbarstte vroegen wij ons als organisatie af wat we nog wél konden
betekenen in een stilgelegd werkveld. Twee vragen
waren daarbij leidend; ‘op welke manier kunnen we
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onderzoek naar schrijfprocessen blijven voortzetten?’ en ‘kunnen we opdrachten verschaffen nu veel
opdrachten van schrijvers zijn geannuleerd of uitgesteld?’ We besloten tot een co-creatieproces in de
vorm van een estafette. De schrijfregels waren eenvoudig; alles mag, behalve klieren in de tekst van
je voorganger. Jibbe Willems, Mohamed Aadroun,
Rosita Dameri, Maarten van Hinte, Nedra Arsenovic
Kenzari, Esther Duysker en Lot Vekemans gingen de
uitdaging aan. Iedere schrijver schreef ongeveer tien
pagina’s in maximaal drie weken tijd.

De afgelopen jaren hebben we gezocht naar een
vorm om workshops aan te bieden voor een brede
groep geïnteresseerden. Voor 2020 stond op het programma deze workshops te continueren, maar ook
om deze, samen met partner de Tolhuistuin, op alternatieve wijze vorm te geven. Idee was dat we daadwerkelijk Amsterdam Noord in zouden trekken, en
specifiek gemaakte workshopprogramma’s zouden
initiëren. Het samenkomen was hierin een belangrijk element. Met het sluiten van openbare plekken
hebben we een workshop online georganiseerd, maar
al snel bleek dat dit niet de vorm was om onze doelstellingen mee te bewerkstelligen. We hebben in 2020
geen alternatief programma ontwikkeld. Het inspiratieweekend hebben we wel naar een online omgeving
verplaatst, omdat daarvoor al een groep samengebracht was alvorens werd aangekondigd dat publieke
samenkomsten wederom werden verboden.

Gedurende het schrijfproces ontstond er een wonderlijke én waardevolle tekst. Dat voedde ook onze
wens dit onderzoek voort te zetten en op de vloer de
speelbaarheid en de eigenheid te onderzoeken. We
vroegen regisseur Timothy de Gilde om dit onderzoek aan te gaan. Hij besloot de tekst te onderzoeken
in de vorm van een muzikaal hoorspel. Ook deze presentatie is helaas komen te vervallen, we onderzoeken momenteel de mogelijkheid om het hoorspel alsnog te tonen aan publiek tijdens een Literaire Zondag
van de Nieuwe Liefde. De tekst is integraal te lezen op
de website van de Tekstsmederij.

Al voor de corona pandemie uitbrak lagen er plannen op tafel voor een podcast-serie. In 2020 zijn in
totaal zes afleveringen gemaakt van ‘Tekstsmederij
– de podcast’ (te luisteren op spotify). In de podcast
gaat host Yahmani Blackman in gesprek met allerlei
betrokkenen bij taalkunst en theater, van schrijvers
tot mogelijkmakers en van beginnende tot gerenommeerde talenten. De podcast beoogt het brede spectrum van mogelijkheden inzichtelijk te maken en
heeft daarmee naast een functie om content te bieden
ook een functie om de smeders een platform te geven
en/om hun proces te delen.
Op het Theaterfestival organiseerden we het programma Word in Progress, een gesprek over (de toekomst van) de taalkunst. Onder leiding van Manu
van Kersbergen ontleedden bezoekers en taalkunstenaars actuele vraagstukken voor schrijvers en hun
praktijk. Met het gesprek zochten ze naar manieren
om meer gezamenlijkheid aan te brengen in de praktijk van schrijvers. Dean Bowen, Yücel Kopal en Lot
Vekemans, deelden hun ambities en ook hun eigen
vraagstukken. De drie gasten waren na afloop dermate enthousiast dat we nu met elkaar spreken over
mogelijke vormen om uitwisseling en onderzoek te
continueren.
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Waar we op het gebied van marketing en communicatie voortvarend begonnen met een relatief intensieve interactie tussen de smeders en de organisatie,
gooide de coronacrisis al snel roet in de opgezette
strategie. Het moeten cancelen van de eindpresentatie van Phonetic Stories in Paradiso noord was de
eerste teleurstelling van velen die nog zouden volgen.
Hoewel we in eerste instantie poogden om de geformuleerde strategie met aanpassing te voltooien, hebben we uiteindelijk besloten de ruimte die ontstond
aan te grijpen om op hernieuwde wijze zichtbaarheid
te geven aan de programma’s en processen.
De volgende activiteiten hebben online plaatsgevonden:
• Digitale smedersbijeenkomsten
• Phonetic Stories’s, presentatie in maart in de
vorm van een online interview met host Yahmani
Blackman en alle deelnemers. Het gesprek is verwerkt in vijf afzonderlijke video’s, deze zijn hier
te bekijken.
• Het smederstraject opgezet in samenwerking met
NoordWoord en Grand Theatre Groningen had
weliswaar een publieke presentatie ter afronding,
maar de capaciteit was beperkt. Daarom hebben
we voor de deelnemers een eigen video gemaakt
en een compilatie voor onze eigen kanalen.
• We maakten zes podcast opnames, die we opnamen bij Salto Studio’s.
• De estafettetekst bood gedurende de coronacrisis
online – doorlopende – content via website en
socials.
Gedurende het jaar werd duidelijk dat promotie van
activiteiten veel onrust met zich meebracht, vanwege de onzekerheid van de steeds wisselende overheidsmaatregelen. We hebben er toen voor gekozen
content-based communicatie te ontwikkelen, welke
niet activiteit gebonden was. Een manier om dit te
doen was de estafette tekst die continuïteit bood en
lezers prikkelde naar onze social mediakanalen terug
te keren. Een andere vorm was om unieke portretten van de smeders te schieten door theaterfotografe Anne van Zantwijk. Een serie zwart-wit foto’s
met eigen tekstinbreng die verwerkt zijn in een serie
ansichtkaarten (offline!) en posters.
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ORGANISATIE & FINANCIËLE IMPLICATIES
Voor de organisatie veranderde er relatief weinig in
coronatijd. Artistiek leider (tot oktober), zakelijk leider en communicatiemedewerker hadden het gehele
jaar eenzelfde type en omvang aan werkzaamheden
als andere jaren het geval is geweest. Voor de productieleider zijn een aantal taken weggevallen, hier zijn
in goed overleg financiële afspraken over gemaakt.

ORGANISATIE
Een belangrijke wijziging in de organisatie was het
vertrek van artistiek leider Timen Jan Veenstra per
oktober 2020. Zijn vertrek viel samen met een wezenlijk toekomst vraagstuk na het wegvallen van structurele financiering. De onzekerheid over de toekomst
van de stichting heeft het bestuur, in samenspraak
met zakelijk leider Marijke Schaap, doen besluiten
geen opvolger te werven voor de functie van artistiek
leider. Het laatste kwartaal is op projectbasis ondersteuning gevonden voor een aantal artistiek-inhoudelijke taken voor de lopende activiteiten.

Voor de gewenste (live) ontmoeting met publiek,
heeft Corona wel veel implicaties opgeleverd. De presentaties van Phonetic Stories is twee keer geannuleerd. Het Word in Pogress weekend (december) is
eveneens gecanceld. Toen op 14 december de theaters
opnieuw moesten sluiten besloten we dit programma
niet halsoverkop te digitaliseren. Bij de Tekstsmederij is de code dat werk nooit af is, onvolkomenheden
zijn regel. Daarbij (en daarover) staat het gesprek met
de bezoekers centraal. Deze kwaliteiten zagen we niet
zomaar vertaald in een digitale variant. Dit betekende
een mogelijke verschuiving naar 27 en 28 februari
2021 (dit weekend hadden we eerder al als sluimerdatum aangewezen), maar we besloten geen nieuwe
verplichtingen aan te gaan vanwege de durende onzekerheid. Financieel is het volgende afgesproken met
alle betrokkenen: de gewerkte dagen worden betaald
+50% van de geannuleerde dagen. Dit betrof zowel
repetities als de presentatiedagen. Bij het eventueel
opnieuw plannen van een Word in Progress weekend zouden opnieuw financiële afspraken worden
gemaakt. Half januari besloten we het weekend van
februari niet te produceren.

EFFECTEN COVID-19 PANDEMIE
FUNCTIE VAN DE TEKSTSMEDERIJ
Toen in maart de ernst van de Covid-19 pandemie
zichtbaar werd, beseften we dat de organisatie een
beroepsgroep vertegenwoordigt die – anders dan
vele andere podiumkunstenmakers – in zekere mate
in staat is een creatieproces in de context van een
lockdown to continueren. Hoewel interactie en live
inspiratie bij een schrijfproces gewenst is, is het geen
noodzakelijke voorwaarde om aan een tekst te werken. Ook de coaching kon online of in de buitenlucht
doorgang hebben.
In de ontstane situatie zagen we een grotere verantwoordelijkheid dan louter het contineren van
bestaande schrijfprocessen. We ontwikkelden het
eerdergenoemde co-creatie project vanuit de ambitie
als opdrachtgever te fungeren en artistiek onderzoek
te blijven voeden. Dit project heeft een groot deel
van de corona periode als vehikel gediend om met
elkaar verbonden te blijven. Het plezier dat het voor
schrijvers en meelezers opleverde is in corona tijd
van onschatbare waarde gebleken.

FAIR PRACTICE, DIVERSITEIT
EN INCLUSIE EN GOVERNANCE
CODE CULTURAL
FAIR PRACTICE
Het onzekere speelveld dat ontstond toen de Corona
pandemie en de maatregelen van de overheid een
allesomvattende invloed bleken te hebben, leverde
teleurstellingen en de nodige implicaties op. Tegelijkertijd was, meer dan ooit, zorgvuldigheid in com-

In het pittige afgelopen jaar behoorden de Tekstsmederij-momenten tot de vrolijk makende en
inspirerende. LO E K D E B A K K E R
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municatie en handelen van cruciaal belang. Het
stimuleerde ons om in het hier en nu, fair, naar de
ontstane situatie te kijken en vanuit de bestaande
parameters te handelen. Dit betekende dat we tijd en
financiële middelen hebben geïnvesteerde in mensen, ook waar er geen directe presentatie tegenover
kon staan. Ook is meer aandacht gegaan naar begeleiding van smeders processen die in de ontstane
situatie behoeftig waren aan intensieve coaching.
De in 2019 ingezette koers om met vaste tarieven
te werken, hebben we in 2020 doorgevoerd. Hierbij heeft openheid van zaken, juíst ook bij de door
corona ingegeven wijzigingen op een overeenkomst,
prioriteit gehad. Van veel betrokkenen hebben we
positieve reacties gekregen op de wijze waarop we de
situatie formeel en informeel benaderd hebben.

De wijziging in directie én de negatieve waardering voor het meerjaren kunstenplan, maakte het
noodzakelijk voor het bestuur van de stichting om in
het tweede helft van 2020 dichter bij de organisatie
betrokken te zijn en twee extra vergadering in te lassen. In deze vergaderingen is stapsgewijs onderzocht
wat de verschillende ideeën en perspectieven waren
op de ontstane situatie.
De wijzigingen in activiteiten en financiën die
ontstonden door de coronapandemie, zijn tussentijds voorgelegd en geaccordeerd door het bestuur.
Hierbij werd op prettige manier inzichtelijk dat er
een overeenkomstige visie bestond over de functie en
verantwoordelijkheden van de stichting en de wijze
om adequaat te handelen. Met het vertrek van artistiek leider Timen Jan Veenstra is de dagelijkse leiding
in handen gekomen van Marijke Schaap. Het proces
van structuurwijziging heeft in een wederkerige dialoog en onderlinge afstemming tussen Schaap en het
bestuur vorm gekregen.

DIVERSITEIT EN INCLUSIE
De afgelopen vier jaar hebben we ingezet op het
ondersteunen van een zo divers mogelijke groep
schrijvers – divers in achtergrond, stijl en genre. De
investering die we hebben gedaan om in contact te
raken met autodidacte schrijvers is terug te zien in
de schrijvers die we in 2020 gefaciliteerd hebben. De
relaties die we opgebouwd hebben met de partners
van het #Nieuwe Stukken programma is hierbij van
waarde geweest. De kennis die deze organisaties hebben met het begeleiden van niet geschoolde makers
en onze kennis op het gebied van talentontwikkeling
in schrijverschap, heeft gezorgd een zeer vruchtbare
en inspirerende voedingsbodem.

TOELICHTING KWANTITATIEVE
PRESTATIEAFSPRAKEN
In 2020 hebben we het belangrijkste gedeelte van
onze kerntaak – talentontwikkeling – ondanks de
coronapandemie kunnen organiseren. Een methode
van de Tekstsmederij is om teksten in ontwikkeling
te presenteren aan publiek en hierover met hen in
gesprek te gaan. De uitwisseling met publiek heeft in
mindere mate kunnen plaatsvinden door de sluiting
van publieke plekken.
De volgende programma’s hebben in 2020 plaatsgehad:

GOVERNANCE CODE CULTUUR
In de samenstelling van het bestuur heeft geen wijziging plaatsgevonden, deze werd in 2020 gevormd
door Maarten Lammers (voorzitter), Ellen Tjon a
Meeuw (penningmeester) en Manu van Kersbergen
(algemeen lid).
Aantal
deelnemers

Live Presentatie /
bijeenkomst

Online Presentatie / bijeenkomst

Smederstraject
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4

0

# Nieuwe Stukken

10

1

1

In het Noorden

4

2

2

Phonetic Stories

10

0

1

De estafettetekst

7

Workshop

13

Inspiratieweekend

16

Word in Progress – TF

28

Podcast

11

1
1

1
1

1
5

10

Opmerking

+uitgave boek

2021 EN VERDER
BLIK VOORUIT

AFRONDING
SCHRIJFPROCESSEN 2020

Met het wegvallen van de meerjaren financiering van
de Gemeente Amsterdam is de uitgangssituatie voor
de stichting drastisch gewijzigd. Voor de toekomst
zien we geen perspectief om de bestaande praktijk te
continueren op basis van projectsubsidies. De aard
van onze kerntaken – langdurige talentontwikkelingstrajecten – behoeft een financiële en organisatorische zekerheid, die duurzamer is dan projectgelden. Deze zekerheid kan niet zomaar op andere wijze
worden gegarandeerd.
We vinden het echter noodzakelijk om niet halsoverkop te stoppen. In het eerste halfjaar van 2021
wordt besloten of er een vorm mogelijk is, om de nalatenschap van de Tekstsmederij te borgen en waarmee
een continuering van de missie van de Tekstsmederij – ruimte bieden aan taalkunstenaars die schrijven
voor de performatieve context – mogelijk is.

De annulering van Word in Progress maakt dat drie
van de vier teksten nog niet voor publiek/toehoorders te horen is geweest. Ook de estafettetekst/het
hoorspel is nog niet te zien en te beluisteren geweest.
De onzekerheid over het verloop van de pandemie
heeft ons doen besluiten om ook in 2021 geen Word
in Progress-weekend (met een bundeling van alle
presentaties) te organiseren.
Met de smeders hebben we afgesproken dat zij in
maart of april met acteurs drie dagen gaan repeteren
aan de tekst, op de laatste dag komen er vijf gasten
(professionals) en gaan we met elkaar in gesprek over
de tekst. We maken een audio opname van goede
kwaliteit die de smeder kan gebruiken om te laten
horen aan geïnteresseerden, programmeurs en collega’s.
Voor de estafettetekst/ het hoorspel bestaat een
grote wens om te presenteren met live publiek, gezien
de visuele enscenering van het hoorspel. We onderzoeken momenteel de mogelijkheid om deze te presenteren op 1 van #de literaire zondag in Felix merites (mei of juni).

11

TOELICHTING
OP DE JAARREKENING
ALGEMEEN

ACTIVA

De begroting 2020 die is opgenomen in de jaarrekening, betreft de begroting die we in de loop van
2020 hebben ingediend, nadat duidelijk werd dat
de Corona maatregelen op lange termijn invloed
zouden hebben op de bedrijfsvoering.
Na het indienen van de begroting zijn er twee wijzigingen geweest die van invloed zijn op de jaarrekening
• We besloten het innovatie traject in 2020 af te
ronden zonder dat een publieke presentatie heeft
kunnen plaatsvinden. In de begroting zijn verkapitaliseerde partnerbijdrage nog niet opgenomen,
deze zijn wel meegenomen in de afrekening. Dit
betreft o.a. kosten voor productieleider (Asko |
Schönberg ) en voor verslaglegging door HKU
lectoraat Performatieve maakprocessen.
• Het Word in Progress programma in December is
geannuleerd als gevolg van de Corona maatregelen. Sommige kosten zijn reeds gemaakt, anderen
konden we tijdig annuleren.

Vooruitbetaalde kosten en overige vorderingen:
bijdrages van Lira, De Versterking en AFK worden
verstrekt na akkoord op afrekening. De tussentijdse
wijzigingen i.v.m. de corona maatregelen zijn tijdig
gecommuniceerd en eerder goedgekeurd dor de subsidienten
Het nog te factureren bedrag betreft een uitkoop
voor Phonetic Stories van November Music Festival
(2.000,-) minus een aantal daar tegenoverstaande
gemaakte kosten (865,-)

PASSIVA
Na vier jaar kunstenplan is het bestemmingsfonds
AFK volledig ingezet voor de activiteiten die in het
meerjarenplan van de Stichting over vier jaar verspreid zijn ontwikkeld. Dit bestemmingsfonds rond
na vier jaar af op een bedrag van 0,-.
De algemene reserve zijn gelijk gebleven. We hebben
in 2020 niet hoeven interen op de algemene reserve.

Toelichting kengetallen
Het percentage eigen inkomsten is 2 procent hoger
dan begroot. Reden hiertoe is dat de partnerbijdrage
van het innovatieproject (HKU lectoraat Performatieve maakprocessen en Asko | Schönberg) in de afrekening zijn opgenomen, deze zijn in de jaarrekening
terug te vinden onder sponsoring.

De gealloceerde bestemmingsreserve die na 2019
bepaald was, is geheel ingezet voor de toen bepaalde
doelstellingen. Er is opnieuw een bedrag besloten
van 22.600,- euro voor de uitgestelde activiteiten van
2020. Dit betreft honoraria en productiebudget om
de in 2020 ontwikkelde programma’s in Q1 en Q2 van
2021 te presenteren en/of af te ronden.
OVERIGE SCHULDEN
Dit betreft een aantal honoraria van derden voor
activiteiten aan het einde van december 2020, waar
de factuur in 2021 voor is verzonden.
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EXPLOITATIEREKENING

ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL
Begeleiding extern: is een hoger bedrag dan begroot,
deels vanwege een meer fair betaling en deels vanwege intensievere begeleiding vanwege corona. Er
zijn minder kosten voor acteurs vanwege de annulering van programma. Enkele van deze kosten zijn
meegenomen in de bestemmingsreserve, omdat in
2021 deze programma’s alsnog plaatshebben.
De publiciteitsmedewerker heeft coördinerende
taken overgenomen na het vertrek artistiek leider.
Het bedrag voor Productieleider is een substantieel hoger bedrag dan begroot vanwege de eerdergenoemde partnerbijdrage vanuit Asko | Schönberg

EIGEN INKOMSTEN
Recette:
We hebben 1 programma kunnen realiseren op basis
van recette en we hebben 2.000,- uitkoop van November Music Festival – ondanks annulering – toch kunnen factureren.
Deelnemersbijdrage: is lager uitgevallen dan begroot,
vanwege de annulering van een programma.
Sponsorbijdrage: de sponsorbijdrage betreft ook
de partnerbijdrages. De partnerbijdrage van Asko |
Schönberg en HKU Lectoraat voor Phonetic Stories
zijn niet meegenomen in de begroting, maar wel in
de afrekening.
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN
Subsidie AFK. De Structurele subsidie over 2020 is
63.655,- Het bedrag is opgehoogd met 10.000,- euro
projectgelden voor de afronding van het Phonetic
Stories programma.
Subsidie Letterenfonds: Van het letterenfonds ontvingen we aan het einde van het jaar een corona compensatie, gebaseerd op de begroting
Beheerslasten: geen bijzonderheden
ACTIVITEITENLASTEN
Voorbereidingskosten: De huur locatie is lager dan
begroot vanwege de annulering van het Word in Progress programma. De drukkosten zijn uiteindelijk
opgenomen door het HKU Lectoraat.
Uitvoeringskosten: Huur locatie wordt deels bepaald
door de partnerbijdrage van het Grand Theatre voor
de uitvoering van ons programma in het Noorden.
Overige lagere kosten zijn te verklaren door de annulering van het Word in Progress Festival.
PUBLICITEITSKOSTEN
Vanwege de gesloten publieke ruimtes hebben we
veeleer online communicatie acties uitgezet en geen
drukwerk besloten.
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TEN SLOTTE
In 2011 werd de Tekstsmederij opgericht door twee
jonge schrijvers, vastbesloten om op eigenstandige
wijze ruimte te claimen voor (door-)ontwikkeling
van en voor toneelschrijvers. Wat begon als een incidentele avond met het lezen van toneelteksten voor
publiek, ontwikkelde tot een organisatie die een
wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan een infrastructuur voor taalkunstenaars. Tien jaar lang is er gezocht
naar methoden en strategieën om de eigenzinnigheid
en intrinsieke kwaliteit van taalkunstenaars onder de
aandacht te brengen in een regie- georiënteerd werkveld. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen; naast een
divers tableau aan taalkunstenaars dat zijn kunstenaarschap heeft ontwikkeld, is er steeds meer aandacht voor nieuw Nederlands repertoire.
Maar nieuw Nederlands repertoire is er niet zomaar.
Nog steeds is de noodzaak groot om te investeren in
vernieuwing en de deur open te zetten voor eigengereide creatieven. We hopen van harte dat collega
organisaties de handschoen oppakken en gevolg
geven aan de missie om Taalkunstenaars ruimte en
ondersteuning te bieden om hun eigen stem te vinden.
Voor nu danken we iedereen die heeft bijgedragen
aan de activiteiten die we met de stichting hebben
kunnen ontplooien. Bovenal kijken we met groot
plezier naar de manier waarop de taalkunstenaars
die zich binnen de Tekstsmederij hebben ontwikkeld,
een weg vinden en hun eigen kunstenaarschap uitdragen. En we zijn ervan overtuigd dat – bij allen op
een eigen manier – een beetje van de Tekstsmederij
hierin verborgen ligt; nieuwsgierig, eigenzinnig en
uit liefde voor Taal.

14

BIJLAGE 1: OVERZICHT
COMMUNICATIEKANALEN
Datum

Evenement

Partner

Drukwerk

Social media Nieuwsbrief

Persbericht

28 mei

Online Workshop Toneelschrijven

Tolhuistuin

X

V

V

X

7 juni

Presentatie smederstraject
Groningen

Grand Theatre
X
Groningen en NoordWoord

V

V

V

12 juni

Presentatie Daan Borrel en
Loek de Bakker

Stip Theaterproducties X

V

V

V

25 juni

Presentatie Julia Akkermans en Stokely Dichtman

De Nieuwe Liefde

X

V

V

V

02 juli

Presentatie Phonetic Stories ASKO | Schönberg
video

X

V

V

X

03 sep

Word in Progress debat

ITA, NTF

X

V

V

V

2 t/m 4 okt

Online Inspiratieweekend

n.t.b.

X

V

V

V

03 dec

Presentatie Julia Akkermans

Stip Theaterproducties V

V

V

X

GRAFISCHE VORMGEVING
We hebben in 2020 slechts enkele keren samengewerkt met onze vaste grafisch ontwerper Studio Bassa te
Culemborg. Hij heeft het drukwerk voor de presentatie van PhoneticStories in Paradiso Noord ontworpen,
maar in verband met de maatregelen hebben we deze nooit kunnen verspreiden. Daarnaast is het online magazine afgerond.
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Resultaten 2020 bezoekers social media
Facebook
2.355
Twitter
853
Instagram
1.060
LinkedIn
2.128

SOCIAL MEDIA
De Tekstsmederij heeft ook in 2020 gebruik gemaakt
van diverse social mediakanalen. Hierop werden
actualiteiten gedeeld, oproepen gedaan, evenementen aangekondigd en foto’s gepubliceerd. Naast Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn, beheert de
stichting een eigen website met nieuws en agenda en
is er een nieuwsbriefbestand (831 leden).

In 2020 zijn er nauwelijks evenementen geweest en
dat zie je terug in de matige groei van de kanalen.
In onderstaande statistieken zie je meer informatie
over de doelgroepen en het bereik van de berichten
die geplaatst zijn.

FACEBOOK

Top 5 plaatsen van de herkomst van de bezoekers:
1. Amsterdam
2. Utrecht
3. Rotterdam
4. Den Haag
5. Groningen
16

INSTAGRAM

Podcast
Hierboven werd het medium “podcast” al even geïntroduceerd. Deze tool is in 2020 opgezet en heeft
geresulteerd in zes afleveringen, gepresenteerd door
Yahmani Blackman.
Dit medium is ontwikkeld als overkoepelend randprogramma van de diverse producties die de stichting organiseert met als leidend thema: De Staat van
de Theatertekst. Gedurende het jaar werd er op verschillende momenten gesproken over de status van
de taalkunstenaar, de thematieken en kwaliteit van de
huidige teksten, de ontwikkelingen in het veld gedurende corona en de visie op de schrijfkunst in de toekomst. De smeders kregen tijdens de uitzendingen
de kans om te vertellen over de status van hun eigen
werk en deelden inspiratiebronnen.
Alle podcasts zijn gepubliceerd op Spotify en Podbean (165 downloads).

We bereiken op dit moment voornamelijk vrouwen
in de leeftijd van 25-34 uit Amsterdam via de socials.
Deze doelgroep zien we ook terug in de zalen bij De
Tekstsmederij Presenteert en tijdens de andere evenementen. Een aantal van de berichten is gesponsord
uitgezet, dit zie je terug in de cijfers van het betaalde
bereik. We hebben dit ingezet op de momenten dat
er deelnemers voor het inspiratieweekend en de
onlinetraining geworven moesten worden en toen
we publiek zochten voor de verschillende presentaties. Omdat we maar een zeer beperkt aantal bezoekers hebben kunnen toelaten, is er summier gebruik
gemaakt van betaalde posts.
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30 maart

