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MISSIE MAN || CO 
MAN || CO wil moderne dans toegankelijk maken voor een groter publiek. 

Om de voorstellingen laagdrempelig te houden kiezen zij voor een theatrale 
inslag. Behalve in theaters, spelen de voorstellingen van MAN || CO ook op 

locatie, tijdens (zomer)festivals en muziekfestivals. Hierdoor treedt het 
gezelschap buiten de gebaande paden van de danswereld en bereikt het 

een nieuw, divers publiek dat meegenomen wordt in kwalitatieve 
theaterervaring. 

MAN || CO speelt en maakt als collectief. Samen zorgen de vijf 
professionele dansers voor de open uitstraling en onderscheidende 

huisstijl, waar de kijker zich snel bij betrokken voelt. 
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WAT IS MAN || CO? 
 
ONTSTAAN MAN || CO 
MAN || CO is een danscollectief opgericht door Moreen Beentjes, Lisa Feij, Susan 
Hoogbergen, Sjifra IJpma en Roma Koolen. Allemaal afgestudeerd aan de opleiding 
Moderne Theaterdans (MTD) aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) 
tussen 2012 en 2015. De paden van de dansers kruisten elkaar letterlijk in de gangen van de 
school en na het afstuderen tijdens kleine en grote projecten in verschillende 
samenstellingen. De bewondering voor elkaars performance, gedachtengoed en fysicaliteit 
trok ze naar elkaar toe. In 2015 besloten ze daarom samen de voorstelling “26. Het huis van 
de kennis van de neef van de bakker.” te ontwikkelen voor het zeecontainer programma van 
Over het IJ Festival. 
 
De artistieke ideeën werden als collectief omgezet in beweging, waarbij duidelijk werd dat de 
dansers aan elkaar gewaagd zijn. Het inzicht van de één fungeerde als katalysator voor het 
idee van de ander. Dit gold voor zowel beweging, lijn van de voorstelling, kostuums en kijk- 
ervaring. Uit deze bijzondere chemie is het collectief MAN || CO geboren. Met als missie het 
toegankelijk maken van moderne dans voor een groot publiek. Van november 2015 t/m 
maart 2017 heeft MAN || CO via Stichting Zwerfkei Leegstandsbeheer en dankzij 
Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans via Cultuur+Ondernemen gebruik kunnen maken van 
het kunstENhuis op het Westergasterrein in Amsterdam. Door deze onbeperkte toegang tot 
repetitie- en presentatieruimte heeft MAN || CO in korte tijd meerdere voorstellingen kunnen 
maken, een stijl weten te ontwikkelen en een achterban aan zich weten te binden.  
 
TOEGANKELIJKHEID 
Op dit moment merkt MAN || CO dat er een tendens bestaat voor het niet begrijpen van 
moderne dans. Het gevoel dat het alleen voor diegene bedoelt is die thuis is in de wereld van 
kunst en cultuur. Dat is niet gek. We leven in een wereld die men wil duiden in woorden. 
Moderne dans, met haar abstracte en visuele kunstvorm, doet dat niet. Dit creëert een 
afstand naar mensen die gewend zijn om alles in woorden te duiden. Juist in de abstractie 
kan je als kijker geconfronteerd worden met dat wat je bezighoudt. Herinneringen, gevoelens 
en observaties gedetailleerder aanwezig laten zijn. Het is heel mooi om je even te begeven 
in een omgeving waar geen eenduidige betekenis aan hangt. Ambiguïteit maakt dans juist zo 
interessant. Het neemt het oordeel weg en maakt plaats voor de ervaring.  
 
Naast deze filosofie bestaat ook het gedeelte van esthetiek en plezier. MAN || CO stelt 
zichzelf constant de vraag hoe de ervaring van het publiek zal zijn en of het simpelweg mooi 
en/of leuk is om naar te kijken. Er van uitgaande dat mensen extra genieten als ze een 
dieperliggende laag kunnen vinden in dat wat ze meemaken. MAN || CO ziet het als haar 
taak om die ervaring goed vorm te geven. De vijf dansers willen een voorstelling neerzetten 
waarvan ze weten dat iedereen hiervan zal genieten. Ongeacht het niveau of achtergrond 
van de kijker. Grote prioriteit is daarom dat het toneelbeeld visueel sterk is en de dynamiek 
spannend. Daarnaast moet er juist ook gelachen en verrast worden.  
 
INSPIRATIE 
De voorstellingen die MAN || CO maakt, komen voort uit onophoudelijke gesprekken die ’s 
ochtends bij binnenkomst al intens worden gevoerd. Thema’s vloeien voort uit fascinatie, 
onbegrip en het willen analyseren van sociale verhoudingen en eigen ervaringen. Om grip te 
krijgen op de eigen gedachten, worden deze omgezet in een onderzoek. Daarbij worden 
verschillende bronnen geraadpleegd om zoveel mogelijk informatie te verschaffen rondom 
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hetzelfde thema. Deze bronnen bestaan vaak uit het lezen en bekijken van kunst uit andere 
disciplines. 
 
Er is een enorm verlangen om verhoudingen vorm te geven, herinneringen te prikkelen en 
om gevoelens ter discussie te blijven stellen. Input vanuit de achterban, die aangeleverd 
wordt via gesprekken met het publiek na afloop van een voorstelling, vormen een belangrijk 
deel van het maakproces. “De angst om vergeten te worden” en “de relativiteit van waarheid” 
zijn thema’s die MAN || CO vorm heeft gegeven in de voorstellingen van 2015 en 2016. Deze 
thema’s werden als onderlaag in een luchtige setting aangebracht. Door gebruik van 
theatrale elementen, frisheid en herkenbare menselijke bewegingen komen deze 
onderwerpen op humoristisch en kwetsbare wijze naar voren. 
 
WERKWIJZE 
MAN || CO werkt collectief. De vijf oprichters en tevens dansers dragen gezamenlijk de 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van voorstellingen en artistieke visie.  
Jonnie & Roos theaterzaken voeren de zakelijke en productionele taken uit. Deze 
samenwerking zorgt ervoor dat MAN || CO zich volledig kan richten op de artistieke 
ontwikkeling. MAN || CO valt onder Stichting MANCO bewegingstheater die onder toezicht 
staat van een vijfkoppig bestuur. Door adviezen van de bestuursleden met ieder hun eigen 
expertise wordt er bijgedragen aan de professionalisering van het collectief.  
 
Voor het maakproces van THE WINNER EFFECT, met hoofdthema MACHT, wordt zeven 
weken van drie repetitiedagen per week uitgetrokken. In de eerste vijf weken neemt iedere 
danser één week de leiding. De leiding hebben houdt in: het bedenken van opdrachten, 
improvisaties sturen, het ontwikkelen van een specifieke scène, bestaand materiaal onder de 
loep nemen en leiding uit handen geven waar nodig blijkt.  
Deze methode “week - leiding” is gekozen om richting te geven aan de eerste fase van het 
onderzoek. Om de kracht van collectiviteit te behouden wordt er aan het eind van elke 
repetitiedag feedback gegeven. Zo krijgt de week-leider input van het collectief en wordt er 
gezamenlijk een richting bepaald voor de volgende dag.  
In de tweede fase van het onderzoek - de zesde week en de montage week -, wordt het 
leiderschap sneller afgewisseld. De nadruk wordt gelegd op collectief schaven en 
beslissingen maken om de dynamiek van de voorstelling te bevorderen.  
 
Er wordt door MAN || CO op verschillende manieren feedback van buiten het collectief 
ingewonnen. Bestuurslid Timothy Persent geeft feedback door een observerende rol aan te 
nemen tijdens het bijwonen van repetities. Door het organiseren van Open kunstENhuizen 
wordt het maakproces opengesteld voor publiek (zie kopje Open kunstENhuis). Hierbij wordt 
de dialoog met het publiek aangegaan en input ontvangen.  
Daarnaast wordt nu gezocht naar een jonge dramaturg met een frisse kijk die aansluit bij de 
MAN || CO - stijl. Dit om de lijn van de voorstellingen scherp in beeld te krijgen, sterke punten 
aan te zetten en een heldere taal te ontwikkelen om de MAN || CO - beeldtaal onder 
woorden te brengen. Herkenbaar voor MAN || CO zijn de functionele en doelgerichte 
menselijke handelingen, expressie, strakke zichtlijnen en theatraliteit. Het publiek wordt 
meegenomen en verleid door de dansers maar tegelijkertijd ook misleid. Een conflict tussen 
toelaten en controleren. 
 
In elke voorstelling van MAN || CO wordt publiek tot een actieve houding verleidt. Hierin 
speelt de samenwerking met Sanne Lips (scenograaf) en Daniel van Loenen (componist) 
een sleutelrol. Vanaf de eerste repetitieweek zijn zij bij het maakproces betrokken. Muziek, 
scenografie en choreografie worden gelijktijdig ontwikkeld met de dialoog als uitgangspunt. 
De input die MAN || CO ontvangt en geeft werkt als katalysator voor het ontwikkelen van een 
krachtige beeldtaal die wordt gevormd door beweging, muziek en vormgeving.  



	 5	

 
Het toegankelijk maken van moderne dans voor een groter publiek wordt gerealiseerd door 
het organiseren van Open kunstENhuizen, het zorgvuldig uitkiezen van uiteenlopende 
speelplekken en het integreren van herkenbare onderwerpen en theatrale elementen in de 
abstracte kunstvorm dans. 
 
OPEN KUNSTENHUIZEN 
De band en interactie met publiek is voor MAN || CO van groot belang. Om het publiek op de 
hoogte te houden en de achterban uit te breiden worden er Open kunstENhuizen 
georganiseerd. Een Open kunstENhuis is een middag waarin het maakproces wordt 
blootgelegd en de dialoog met het publiek wordt aangegaan.  
Deze openstellingen zijn ontstaan in de voormalige repetitieruimte het kunstENhuis te 
Westergasterrein Amsterdam. Er zijn daar in 2016 zes edities gehouden met in totaal 250 
bezoekers. Ondanks dat MAN || CO deze repetitieruimte heeft verlaten, wordt de naam Open 
kunstENhuis nog steeds gebruikt.   
 
Een Open kunstENhuis vindt één keer in de twee maanden plaats op een zaterdag- of 
zondagmiddag. Het programma begint met een korte presentatie van het werk waar MAN || 
CO op dat moment mee bezig is. Dit kan variëren van ‘work in process’ tot een geheel af 
product. Vervolgens wordt er met het publiek de dialoog aangegaan waarin meer 
achtergrondinformatie over het maakproces wordt gegeven. Er is ruimte om vragen te 
stellen, opmerkingen te maken en feedback te geven.  
 
Een belangrijk onderdeel van het Open kunstENhuis is de input die MAN || CO van het 
publiek ontvangt. Door het laten zien van inspiratie materiaal en het stellen van specifieke 
vragen komt het publiek met associaties, herinneringen en verhalen die aansluiten op het 
thema waar MAN || CO op dat moment mee werkt. Deze input vormt een grote inspiratiebron 
voor het verdere maakproces van de voorstelling. De middag wordt afgesloten met een 
borrel waar ruimte is om de dialoog met dansers en crew op laagdrempelige manier voort te 
zetten.  
 
Naast het organiseren van Open kunstENhuizen wordt dit doel ook op een andere manier 
nagestreefd: door het zorgvuldig uitkiezen van speelplekken. Er wordt gekozen voor een mix 
aan speelplekken op muziekfestivals, theaterfestivals, buitenfestivals, in de openbare ruimte 
en in vlakke vloer theaters. Hierdoor heeft MAN || CO in haar korte bestaan een groot publiek 
bereikt dat nog nooit in aanraking was gekomen met moderne dans.  
 
 
 

‘’Spannend is ook het voortdurende oogcontact dat de dansers met hun publiek 
zoeken. Dan weer verleidelijk, dan weer afkeurend, dan toch weer verleidelijk. Zo 

worden wij, zittend op onze stoelen, toch onderdeel van de theatrale setting.’’ 
 

Sander Janssens, Theaterkrant 
 

	

	

	

 



	 6	

ORGANISATIE 
 

Na de professionaliseringsslag van het afgelopen 
jaar is het personeelsbestand uitgebreid. Het team 
van MAN || CO heeft haar vorm gevonden. Per 1 
januari 2017 is de organisatorische structuur 
versterkt door een vaste samenwerking met Jonnie 
& Roos Theaterzaken. Op zowel organisatorisch 
als op artistiek vlak is gebleken hoe belangrijk de 
vaste samenwerkingspartners zijn voor de ambities 
en dromen die MAN || CO nastreeft. Het is een 
kleine organisatie, met de dansers uit het collectief 
als harde kern, sterk team en als drijvende veer in 
het creatieve maakproces. Deze 
samenwerkingspartners geven optimaal ruimte, 
ondersteuning en kritische feedback die een jong collectief nodig heeft. 
 
HET BESTUUR 
Vanaf 25 januari van dit jaar is MAN || CO georganiseerd in Stichting MANCO 
bewegingstheater. Hiervoor is een vijfkoppig bestuur toegetreden die haar taken onbezoldigd 
uitvoert en voldoet aan de eisen voor goed bestuur opgesteld door Cultureel- Ondernemen.  
Zij worden door de dagelijkse leiding van de stichting op de hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen die plaatsvinden.  

VOORZITTER ||  
BEPPIE BLANKERT 
Danspioneer. Werkt sinds 1969 als 
danser en choreograaf bij verschillende 
dansgezelschappen in Nederland, 
Denemarken, New York, Atlanta en 
Wales. Ze is artistiek leider van Beppie 
Blankert Dansconcerten en is meester in 
de rechten (Universiteit van Groningen). 

SECRETARIS ||  
MARGA DOUMA – ALTA 
Dansdocent | choreograaf. Marga is 
sinds 1986 werkzaam  als freelance 
danser, docent en choreograaf. Tien jaar 
lang was ze Artistiek Leider van de 
Dansopleiding van het Art & 
Entertainment College Amsterdam. In 
2012 behaalde zij haar Master of 
Education in Arts aan de AHK. 	
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PENNINGMEESTER ||  
THOMAS VAN DER HEIJDEN 
Afgestudeerd in Small Business & Retail 
management. Thomas werkt momenteel 
als freelancer, adviseert en helpt 
bedrijven met hun commerciële 
activiteiten. Hij is onlangs zijn eigen 
bedrijf, tickr.io, gestart. Een innovatieve 
tech start-up dat per medio 2017 live 
gaat.	

ALGEMEEN BESTUURSLID ||  
TIM PERSENT 
Danser bij Leine en Roebana sinds 
1994, ex-directeur bij ITS Festival 
Amsterdam. In een kwart eeuw dat hij op 
de Nederlandse planken stond bouwde 
hij een indrukwekkend oeuvre op. In 
2004 ontving hij de Gouden Zwaan voor 
zijn hele oeuvre, de belangrijkste en 
meest prestigieuze Nederlandse 
dansprijs. 
	

ALGEMEEN BESTUURSLID ||  
BOW EVERS 
Cultuurmarketeer. Na een historie als 
muzikant, artistiek leider van de 
deBeschaving en publiciteitsmedewerker 
bij de Melkweg en Over het IJ Festival is 
hij inmiddels meer dan zeven jaar 
freelancer in de culturele sector. Hij is 
tegenwoordig als werkzaam online 
marketeer bij o.a. We Are Public.	
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HET ARTISTIEKE TEAM 

 
  

DANSER || MOREEN BEENTJES 
Afgestudeerd in 2015 MTD 
Heeft tevens de opleiding Dans aan het Art & 
Entertainment college afgerond. Werkte 
eerder met Jan Fabre, Krisztina de Chatel, 
Tabea Martin en Jos Baker. Tijdens haar 
opleiding volgde ze het keuzevak 
interdisciplinair lab en in 2016 was ze 
programmeur van het studentenfestival 
Stukafest Amsterdam. Zij geeft dansles aan 
kinderen in de leeftijd van 5 t/m 12 jaar.  

DANSER || LISA FEIJ 
Afgestudeerd in 2012 MTD 
Ze werkte eerder samen met Project Sally, 
Krisztina de Chatel en Het Wat. In 2013 
reisde ze af naar Nepal om daar danslessen 
te geven en maakte ze in samenwerking met 
het lokale Mandala Theatre een theatrale 
dansvoorstelling. Momenteel is ze ook 
werkzaam als bedrijfsleider bij Stichting 
Splendor Amsterdam.  

DANSER || SUSAN HOOGBERGEN 
Afgestudeerd in 2014 MTD 
Tijdens haar vierde studiejaar heeft ze stage 
gelopen bij Dance Journey program (Masa 
Israël) van de Kibbutz Contemporary Dance 
Company in Israël. Ze werkte o.a.met 
Liat Waysbort, Michaël Wälti, Clara Amaral, 
Lisa Vereertbrugghen, Niels Weijer en meer.  
Op dit moment werkt ze tevens als danser bij 
het internationale gezelschap Bite the Bullet 
Dance Company in Bern, Zwitserland.  

DANSER || SJIFRA IJPMA 
Afgestudeerd in 2013 MTD 
Volgde naast haar studie een cursus mime / 
fysiek theater en een semester sociologie 
aan de Universiteit van Amsterdam. Ze 
werkte eerder met: Theatergroep Dox, Itamar 
Serussi, Jeanine Durning, Jan Martens, 
Nanine Linning en Michaël Wälti.  
Op dit moment is ze tevens actief als danser 
bij het internationale gezelschap Bite the 
Bullet Dance Company in Bern, Zwitserland 
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HET ORGANISATORISCHE TEAM		

	
VASTE SAMENWERKINGSPARTNERS 
Vijf dansers vormen de harde kern en verzamelen per project een sterk team om zich heen 
die samen met hen invulling geeft aan het creatieve maakproces. De ontmoeting met 
kunstenaars uit verschillende disciplines vormen een vast onderdeel in het maakproces.  
Deze samenwerkingspartners geven optimaal ruimte, ondersteuning en kritische feedback 
die een jong collectief nodig heeft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DANSER || ROMA KOOLEN 
Afgestudeerd in 2013 MTD 
Heeft tijdens haar studie een semester 
gestudeerd aan Dance Conservatory 
Purchase College in New York en cursus 
anatomie. Werkte eerder met Jeanine 
Durning, Jan Martens, Nanine Linning en 
Hillary Blake Firestone. Met collectief Het 
Wat maakte ze meerder voorstellingen. Op 
projectbasis werkt ze samen met het 
scenografen-duo Lips & Knobel.  

PRODUCTIELEIDER ||  
ROOS RIETVELD 
In 2016 afgestudeerd aan de HKU. Hiervoor 
heeft zij een studie Cultureel Organiseren 
afgerond aan het ROC van Amsterdam. 
Tijdens haar opleiding heeft ze projecten 
uitgevoerd en werkervaring opgedaan bij: 
Theater Bellevue, Schweigman&, 
Zaantheater en La Caravane d’Utrecht. Voor 
Jonnie & Roos Theaterzaken werkt ze naast 
MAN || CO o.a. voor Vloeken in de Kerk en 
Theatergroep Azijn.  

ZAKELIJK LEIDER ||  
JONNIE PALING 
In 2016 afgestudeerd aan de HKU. 
Tijdens zijn opleiding aan de HKU heeft hij 
verschillende zakelijke projecten gedaan bij 
o.a. Het Huis Utrecht, Theater EA, Sharing 
Arts Society en het Platform Scenografie. 
Momenteel is hij zakelijk leider bij Vloeken in 
de Kerk en WE ARE MATERIAL en adviseur 
van verschillende theatermakers. 
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MARKETING & PROMOTIE 
 
DOELSTELLING 
MAN || CO zet met haar voorstellingen in op een grote groep mensen die ze in aanraking wil 
laten komen met haar voorstellingen. Dit wordt bereikt door de voorstellingen op landelijk 
niveau te spelen, wat zich vertaalt naar een speellijst met steden door het hele land.  
MAN || CO richt zich op de leeftijd van 14 t/m 65+, wat een grote en diverse groep bezoekers 
oplevert. De jongere generatie kent MAN || CO voornamelijk van haar online uitingen en 
herkenbare beelden, terwijl de oudere generatie zich op een festivalterrein bevindt en vanuit 
daar interesse krijgt voor MAN || CO. MAN || CO communiceert met haar eigen opgebouwde 
achterban voornamelijk via Facebook, Instagram en haar offline media. Voor de overige 
communicatie sluit MAN || CO aan bij de communicatie van de locaties waar zij spelen en 
sluiten daarbij aan door heldere communicatieteksten en de herkenbare MAN || CO beelden 
aan te leveren.  
 
DOELGROEP 
MAN || CO kent een groot en divers publiek wat zij via verschillende kanalen aan zich weten 
te binden. Het begint met de tiener die MAN || CO volgt op Instagram tot de 65+ die jaarlijks 
het theaterfestival bezoekt waar de voorstelling te zien is. De doelgroep van MAN || CO staat 
open voor een nieuwe ervaring en daarbij sluit de missie het toegankelijk maken van 
moderne dans goed aan. De jonge generatie kijkt na het zien van de voorstellingen tegen de 
dansers op, dit is mogelijk wat zij ook willen of een voorbeeld van hoe zij later willen zijn. 
Door de diversiteit aan dansers is er voor de tiener altijd wel één danser waar zij zich mee 
kan vergelijken. Dit resulteert in het volgen van MAN || CO op Instagram en een mogelijk 
bezoek aan een volgend optreden. Deze groep is nog niet in staat om het land door te reizen 
naar de voorstelling toe, waardoor zij MAN || CO daadwerkelijk tegen moeten komen in de 
omgeving waar zij wonen. Dit is waarom MAN || CO het van groot belang vindt om een grote 
geografische spreiding te bereiken in de speellijsten van de voorstellingen. Daarnaast 
bedient MAN || CO met haar voorstellingen een grote leeftijdsgroep die ofwel gebonden zijn 
aan het festival ofwel vanuit interesse MAN || CO achterna reist. Deze groep wordt 
gekenmerkt door een interesse voor cultuur en wordt overtuigd door de heldere beelden en 
de toegankelijke uitstraling. Het thema macht speelt op dit moment een zodanige rol in onze 
samenleving dat voornamelijk voor de oudere doelgroep die MAN || CO aanspreekt dit een 
interessante voorstelling kan zijn. THE WINNER EFFECT geeft geen antwoorden of is 
geenszins sturend bedoeld om de bezoekers een bepaalde richting op te sturen, maar heeft 
wel als doel om de bezoeker aan het denken te zetten zodat zij zelf hierin een standpunt 
kunnen bepalen of hier juist van weg blijven.  
 
MARKETINGMIDDELEN 
Facebook, Instagram, website, nieuwsbrief, flyers, posters, teaser, trailers, ansichtkaarten en 
visitekaartjes. 
MAN || CO heeft een breed pakket aan marketingmiddelen die allemaal in een consequente 
huisstijl zijn uitgevoerd. Wat mede mogelijk wordt gemaakt door de heldere promotie foto’s 
van Anne Beentjes en het strakke grafische design van Emile Feij. Voor THE WINNER 
EFFECT wordt deze huisstijl verder doorgetrokken en hier een landelijke campagne aan 
verbonden. Op dit moment zien wij dat onze ‘fans’ zich voornamelijk in de randstad 
bevinden. Met een Facebookcampagne gericht op de verschillende festivals kunnen wij de 
geografische spreiding van onze ‘fans’ verder voortzetten. Door een stadgerichte campagne 
in te richten wordt de volger op de hoogte gebracht van de speelbeurt bij hem of haar in de 
omgeving. MAN || CO heeft maart 2017 de juryprijs van het Café Theater Festival gewonnen, 
waarmee haar bekendheid is gegroeid en tevens de beoordeling van een vakjury en 
recensie mee genomen kan worden in de campagne. Tijdens de pers coaching van Anouk 
van Leeuwerink, onderdeel van de vakjuryprijs van het Café Theater Festival, leert MAN || 
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CO haar persbericht aan te scherpen en zichzelf beter in de kijker te spelen bij de landelijke 
pers zoals Volkskrant, Parool, Theaterkrant en METRO.  
 
MARKETINGMIDDELEN VOOR DE DOELGROEP 
MAN || CO sluit in de marketingcampagnes veelal aan op de communicatie vanuit de 
festivals. In deze marketingcampagnes wordt MAN || CO meegenomen in de algemene 
communicatie, waardoor wij slechts een klein onderdeel van zo’n campagne zijn. Daarom 
zoekt MAN || CO voornamelijk op de sociale media in stadgerichte campagnes naar content 
waarin zij de thematiek van haar voorstelling naar voren kan brengen en mede haar missie 
om moderne dans toegankelijk te maken. Naast de online-acties is er op de festivals zelf 
veel ruimte om promotie te maken aan de buitenkant van de tent, tijdens het parade maken 
en in het gesprek met de toeschouwer. Door hier een duidelijke lijn te kiezen en dat op alle 
podia door te trekken wordt er gewerkt aan de herkenbaarheid van het gezelschap.  
 
MEDIA 
MAN || CO heeft via onderstaande kanalen aandacht gekregen voor haar voorstellingen: 
 

Wat? Festival 
Website 

Programmaboek 
Televisiescherm 

Affiches 

Café Theater Festival, Lente Kabinet, Over het IJ Festival, Zwarte 
Cross, Festival op ’t Eiland, deBeschaving, Health & Care Day, 

Theaterfestival Boulevard, Melkweg, Stukafest, First Friday, 
Stadsschouwburg Utrecht, Kunstschooldagen Amsterdam, Tweetakt 

Festival, 
Interviews SSBA- Salon 

CJP 
Blog The Uncanny 

Media aandacht 
Recensie 

Gebruik foto Noord-Hollands Dagblad  
Recensie Theaterkrant When you cried confetti *** 

Teasers When you cried confetti (totaal bereik online: 726) 
 
ONLINE 

Wat? Aantal Link 
Facebook 1191 volgers https://www.facebook.com/MANCObewegingstheater/ 
Instagram 665 volgers https://www.instagram.com/mancobewegingstheater/ 
Website 550 

maandelijkse 
bezoekers 

 
http://mancobewegingstheater.nl/ 

Mailinglijst 344 
subscribers 

http://mancobewegingstheater.us14.list-
manage.com/subscribe?u=50206aa7eef0446746ff5780b&

id=2356aa7290 
Vimeo  https://vimeo.com/user49247369 

Youtube  https://www.youtube.com/channel/UCawlpIsbT_4JcIi24W
PFLVw 

 
Facebook wordt voornamelijk informatief ingezet, hier worden de voorstellingen 
aangekondigd en de grote ontwikkelingen gedeeld. Met Instagram krijgt de volger een kijkje 
achter de schermen en is deelgenoot van de repetitie en kleedkamer-grapjes.  
 
OFFLINE 
De band met het publiek is voor MAN || CO van groot belang. Om deze groep vaste volgers 
op de hoogte te houden van de ontwikkelingen worden er open kunstENhuizen 
georganiseerd. Dit om de trouwe volger als eerste een inkijkje te geven in de nieuwe 
voorstelling en ervoor te zorgen dat zij ambassadeur worden en mee willen groeien met de 
MAN || CO community. Daarnaast zijn de dansers na afloop van een voorstelling altijd 
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aanspreekbaar en aanwezig om na te praten, wat bijdraagt aan de toegankelijkheid van het 
gezelschap.  
 
Drukwerk 
De bezoeker van een festival komt veelal voor het festival dat zij bezoekt en komt daar  
MAN || CO tegen. Door de inzet van drukwerk wordt ervoor gezorgd dat de bezoeker  
MAN || CO in het vizier krijgt en vervolgens door het maken van parade of positieve 
publieksreacties, recensies of op andere wijze verder worden overtuigd om de voorstelling te 
bezoeken. MAN || CO kiest voor het gebruik voor flyers, affiches en ansichtkaarten. Voor 
iedere voorstelling ontwikkelt MAN || CO een ansichtkaart die mee wordt gegeven als 
blijvend herinnering, maar ook voor verdere verspreiding buiten het festivalterrein werkt.  
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FINANCIËN 
 
 
SALARIËRING 
De personeelskosten van MAN || CO zijn gebaseerd op de cao theater en niet op de cao 
dans, aangezien de speelplekken voornamelijk bestaan uit theaterfestivals. Daarnaast 
profileert MAN || CO zich niet volledig als dans, maar veelal als bewegingstheater. 
 
BUDGETBEWAKING 
De administratie van alle projecten zal gedaan worden door de zakelijk leider van de 
stichting. Deze rapporteert ieder kwartaal aan de penningmeester. Het budget per project zal 
te allen tijde beheert worden door de stichting zelf.  
 
KOSTENOVERSCHRIJDING  
Bij kostenoverschrijding zal de stichting geen eigen vermogen in projecten steken, op eigen 
geïnitieerde projecten na. Uitzondering op deze regel is als directie het belang van deze 
investering dusdanig belangrijk vindt voor het slagen van het project en hierdoor de goede 
naam van de stichting. Hiervoor moet het bestuur te allen tijde toestemming geven. 
 
ANBI-STATUS 
Stichting MANCO Bewegingstheater zal bij de belastingdienst een aanvraag doen om een 
Culturele ANBI-status te ontvangen. Hierdoor kan er erf- en schenkbelasting vrij gegeven 
worden aan de stichting, maar kan de stichting zelf ook doneren zonder deze belasting te 
moeten betalen. De stichting is zich bewust van de verplichtingen die deze status met zich 
meebrengt en zal hieraan voldoen. 
 
AFREKENING  
Per project zal de afrekening gemaakt worden door zakelijk leider in opdracht van het 
bestuur van stichting MANCO Bewegingstheater. 
 
Aan het einde van ieder boekjaar wordt het jaarverslag en jaarrekening opgesteld en het 
bestuur moet deze documenten goedkeuren. Deze beide documenten zullen op de website 
gepubliceerd worden, dit onder andere vanwege de ANBI-status.	 	
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VERMOGENSBEHEER 
	
 
Binnen de stichting is er een mogelijkheid dat er een vermogen opgebouwd wordt. Dit 
vermogen kan ontstaan uit giften, fondsen, opbrengsten van eigen projecten en/of 
nalatenschappen. Het vermogen van de stichting wordt jaarlijks door het bestuur bekeken en 
zal terug te vinden zijn in de resultatenrekening van dat boekjaar. Deze resultatenrekening 
zal ter beschikking gesteld worden aan de belastingdienst, de kamer van koophandel, 
donateurs, fondsen en zal gepubliceerd worden op de website van stichting MANCO 
Bewegingstheater. 
 
VERMOGENSBESTEDING 
Het vermogen wat, na aftrek van de kosten van de stichting, jaarlijks overblijft zal ten alle 
tijden ingezet worden om de doelstelling van de stichting te verwezenlijken. Op deze manier 
zal het geld wat verdiend wordt met succesvolle theatermakers ingezet worden om andere 
theatermakers te ondersteunen. 
 
FINANCIËLE VERANTWOORDING 
Om de financiën van de stichting goed te kunnen verantwoorden wordt er een transparantie 
boekhouding bijgehouden van inkomsten en uitgaven inclusief rekeningen en 
betaalbewijzen. Deze boekhouding wordt gedaan door de zakelijk leider van stichting 
MANCO Bewegingstheater en dit wordt vervolgens gerapporteerd aan de penningmeester 
die dit goed moet keuren. 
 


