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Adres:
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KVK:
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Voor meer informatie en projecten:
www.stichtingnanoek.nl
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1.

STICHTING NANOEK

1.1.

DOELSTELLINGEN

De doelstellingen van Stichting NANOEK zijn:

•

Het produceren van muzikaal theatrale voorstellingen op het snijvlak van populaire
cultuur en klassieke kunst om tot vernieuwing van het genre musical/muziektheater
te komen
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

•

o Een bijdrage te leveren aan talentontwikkeling in de sector door het verbinden
van (jonge) creatieven aan ervaren makers, zodat deze gezamenlijk een
(nieuwe) impuls kunnen geven aan het genre.
o Het ontwikkelen van nieuwe concepten die in relatie staan tot muzikaal
theatrale uitingen
De Stichting heeft geen winstoogmerk.

•

Bovenstaande is een samenvatting van de doelstellingen. Voor het volledige overzicht
verwijzen wij u naar de oprichtingsakte d.d. 2 juni 2020
1.2

MISSIE

Stichting NANOEK, opgericht in juni 2020 met Anouk Beugels als initiator en artistiek leider,
richt zich op het ontwikkelen van nieuwe eigentijdse en relevante musicals in en vanuit de
stad Rotterdam. Het doel is meer ruimte creëren voor experiment binnen dit genre en hierbij
jonge
componisten
en
schrijvers
te
betrekken
en
ondersteunen.
Stichting NANOEK wil hiermee te onderstrepen dat musical een kunstvorm is die van
hoogwaardige artistieke kwaliteit kan zijn en die bovendien inhoudelijk gelinkt is aan de
actualiteit.
1.3

CONTEXT

Stichting NANOEK gelooft in de kracht van musicals als interdisciplinair kunstwerk dat een
groot publiek kan bereiken, verwarren en ontroeren. Echter, zoals de Raad van Cultuur al
aangaf, zijn er op dit moment weinig ontwikkeltrajecten om nieuwe verhalen en nieuwe
vormen tot uiting te laten komen in musicals iets dat resulteert in een aanbod met (te) weinig
diversiteit.
NANOEK is van mening dat er meer nieuw en actueel Nederlands musicalrepertoire zou
moeten worden ontwikkeld.
Hiervoor is volgens NANOEK een investering nodig in ‘makers’ die op hoogwaardig niveau deze
vertaalslag kunnen maken. Voor het ontwikkelen van een nieuw geluid binnen het
Nederlandse musical werkveld zijn, in onze beleving, jonge makers nodig met kennis van en
affiniteit met dit genre. Tevens dienen zij te beschikken over een intrinsieke motivatie om
deze ook te emanciperen, zowel in zijn vorm als in de inhoud.
Om dit doel te bereiken heeft NANOEK haar eigen (artistieke) voorwaarden opgesteld.
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1.4

VISIE, KERNWAARDEN en WERKWIJZE

Verhaal:
Er wordt een actueel en maatschappelijk relevant verhaal verteld.
Artistiek team:
Het ontwikkelen van nieuwe concepten en repertoire voor musical vraagt volgens stichting
NANOEK om een team waarin de routine en de artistieke discipline van het genre zijn geborgd
en waarbij met een open vizier en zonder (stijl specifieke) dogma’s naar de maatschappij en
het genre wordt gekeken. Dit team zal, met Anouk Beugels als artistiek leider, per productie
worden samengesteld.
Makers:
Op dit moment is er geen opleiding die studenten opleidt musicals te schrijven, componeren,
choreograferen en regisseren. Deze talentontwikkeling neemt stichting NANOEK op in haar
doelstellingen, geïnspireerd door dergelijke ontwikkeltrajecten in landen als Engeland en de
Verenigde Staten. We kiezen voor artistieke high-potentials. Spelers/makers vanuit het
musical discours die beschikken over een uitzonderlijk creërend talent en daarnaast
gemotiveerd en kundig zijn om het genre te analyseren en te veranderen. Deze makers
hebben inzicht in en intrinsieke motivatie voor het genre.
Cast:
Ambachtelijk hoogwaardig spel is een absolute voorwaarde, eigenheid is onderdeel van de
expressie en zang is een middel en geen doel op zich. Er wordt met groot respect omgegaan
met alle ambachten die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een musical. Hiermee breken
we een lans voor kwaliteit boven bijvoorbeeld louter bekendheid. Daarnaast pleiten we voor
een casting die gaat over ‘verbeelding’. Dus kiezen we voor acteurs/zangers die niet per se de
leeftijd of het uiterlijk hebben van de omschreven personages, maar degene die deze het best
kunnen verklanken en verbeelden.
Voor allen/alles geldt:
Om een dynamische en uitdagende werkomgeving te creëren, stellen we een groep samen
die elkaar aanvult vanuit verschillende achtergronden en disciplines/ opleidingen. Van belang
is dat iedereen een open manier van communiceren nastreeft, flexibiliteit hoog in het vaandel
heeft, een teamspeler is, het belang van het product vooropzet en verantwoordelijkheid
neemt voor het eigen aandeel en geheel.
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2.

WIJZE WERVING VAN GELDEN EN BEHEER VERMOGEN

Stichting NANOEK ontvangt haar inkomsten door middel van eigen inkomsten (onder meer
uitkoopsommen en entreegelden), subsidies en giften.
Stichting NANOEK heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het
vermogen. Zie hiervoor Organisatie
3.

ORGANISATIE

3.1

Dagelijkse leiding

Artistiek Leider en oprichter
Zakelijk leiding en productie
Hoofd Communicatie/Concept/Commercie
3.2

Anouk Beugels
Norma Schiphof
Mabel Nummerdor

Bestuur

Voorzitter

Astrid Rose

Penningmeester

Lara ter Braak

Secretaris
Algemeen lid

Fay Muller
Roderick Muller
auf der Heijde
Nataly van Driel

Algemeen lid

Head of Marketing and Communications
Conservatorium van Amsterdam
Onderwijsondersteuner Master of Arts
Therapies, Codarts Rotterdam
Casting Director Post Castelijn Casting
Programmeur Koninklijk Theater Carré
Programmanager Flex Pro-Ministerie
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Stichting NANOEK hanteert de Governance Code Cultuur & Code Culturele Diversiteit. Het
bestuur wordt gevormd door ervaren professionals met affiniteit voor theater.
Activiteiten bestuur
(a) Vergaderen
Het bestuur komt minimaal tweemaal per jaar samen voor een bestuursvergadering.
Hiervan worden notulen opgemaakt.
(b) Activiteiten
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:
1. Het opzetten en begeleiden van de projecten;
2. Het selecteren van bestemmingsdoeleinden.
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(c) Financiën
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij
horen zijn onder meer:
1.
2.
3.
4.

Jaarlijks een begroting opstellen;
Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;
Beheren van de gelden;
Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen.

Vergoeding bestuursleden
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.
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3.3

COMITÉ VAN AANBEVELING

3.4

RAAD VAN ADVIES
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4.

RESULTATEN

4.1

Besteding van het vermogen

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting NANOEK
1.
De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te
compenseren.
2.
De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde
buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit
gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.
4.2

PROJECTEN

De inspanningen van Stichting NANOEK leiden tot inspirerende nieuwe werken van (jonge)
creatieve makers die de randen van het genre opzoeken (en bij voorkeur er overheen durven
kijken), die zonder aarzeling het experiment aan durven gaan en verhalen vertellen die tot op
heden ‘onverteld’ blijven. Verhalen van onder meer jongeren en van bevolkingsgroepen die
we nu te weinig niet in het theater zien en horen. Verhalen die in Nederland wel degelijk leven
en spelen, gemaakt door makers die niet kunnen wachten om deze over het voetlicht te
brengen en dat bovendien voor een publiek dat er beslist is, maar nu de weg naar het theater
soms lastig weet te vinden aangezien het toch niet ‘over hen’ gaat.
De discussie over ‘wat precies musical is (en kan zijn)’, zal verder kunnen worden gevoerd, op
een hoger niveau en bovendien via een artistieke insteek en op basis van concrete resultaten.
Dit geldt zowel voor makers als het publiek. De producties zullen leiden tot het omverwerpen
van onze collectieve aannames over deze genres, en een uitnodiging zijn om het hokjes
denken los te laten.
In de periode 2021-2022 worden voor drie nieuwe musicals libretti en composities
ontwikkeld. De werktitels zijn: ‘Lokroep’, ‘Storm’ en ‘Niet Antigone’.
LOKROEP is een artistiek onderzoek naar de nuances, spanningen en politiek van de #MeToobeweging. Hierin zal worden gezocht naar de mogelijkheid om de complexiteit van dit discours
te vangen en te duiden in een ‘concept musical’.
NIET ANTIGONE is een hedendaags antwoord op de tragedie van Sophocles. Een componist
en een schrijver bewerken het drama en de personages vanuit het oogpunt van de jonge
vrouw. Een nieuw gecomponeerde muziektheatervoorstelling die speelt met de conventies
van het genre musical.
Met STORM onderzoekt de stichting de mogelijkheid van een musical over vergeten
historische vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis, inclusief de voormalige koloniën, die
draait om de vraag: wie zijn er op een voetstuk gezet, en vooral: wie niet? Qua vorm wordt de
optie van een ‘song-cycle’ onderzocht.
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AANVULLEND MATERIAAL
Trailer lezing LOKROEP, De Balie Amsterdam, 21 juni 2021
https://www.youtube.com/watch?v=Wo21tEzL93Y
Interview met Anouk Beugels, Theaterkrant.nl, 13 april 2021
https://www.theaterkrant.nl/nieuws/anouk-beugels-de-dwang-van-succes-enkaartverkoop-gaat-ten-koste-van-verbeelding/
O. 2021 Podcast over LOKROEP, 4 augustus 2021
https://www.youtube.com/watch?v=cZqQiyTie90&t=0s
Zie voor de meest recente informatie:
www.stichtingnanoek.nl
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