Bestuursverslag Stichting MANCO bewegingstheater 2020
Het bestuur is in het verslagjaar vier keer bij elkaar geweest. Het was in dit verslagjaar, dat wordt
gekenmerkt door het Covid-19 virus, noodzakelijk om elkaar vaker te spreken maar ook lastiger te
realiseren omdat live bij elkaar komen vaak niet mogelijk was.
In haar vergadering van januari stelde het bestuur de jaarrekening en het bestuursverslag over 2019
vast. Tevens werd in deze vergadering op grond van de uiteenzetting van de plannen en de opzet
voor de voorstellingen Boom goes the dynamite en What a time to be alive, het activiteitenplan voor
2020 goedgekeurd, nog niet wetende dat de corona-pandemie het hele jaar zou gaan bepalen. In
deze vergadering is het bestuur akkoord gegaan met de beslissing van het collectief om geen
aanvraag voor een 4-jarige subsidie bij AFK en FPK in te dienen omdat men na ampel beraad tot de
conclusie kwam dat het tijdstip daarvoor te vroeg kwam.
Expertise binnen het bestuur werd dit verslagjaar aangewend om alle plannen corona-proof te maken
en door ondersteuning te bieden waar mogelijk, zoals stimuleren om naar de toekomst te blijven
kijken, te experimenteren en te reflecteren.
Stichting MANCO bewegingstheater had voor de aanvang van de Covid-pandemie het plan om de
vlakkevloer-voorstelling Hotel Rock Bottom af te ronden met haar laatste te bespelen speelplekken.
De allerlaatste voorstelling in de Toneelschuur op 19 maart werd naar 16 juni verplaatst en ook deze
moest worden gecanceld. Door de onzekerheid rondom de ontwikkeling van het virus is besloten niet
opnieuw een vervangende datum voor deze voorstelling te zoeken. De laatste voorstelling van Hotel
Rock Bottom vond officieel dus plaats op 21 februari 2020 in de Lieve Vrouw, Amersfoort. Bij het
afronden van dit project had de stichting nog een flinke tegenvaller; teveel ontvangen subsidie moest
worden terugbetaald naar het Fonds Podiumkunsten. Omdat MAN || CO van mening was dat de
beloofde prestaties gehaald waren ging ze er van uit dat het volledig subsidie behouden mocht
worden. Met name hierdoor ontstond over 2020 een negatief financieel resultaat.
Tijdens de corona crisis heeft ook de kern van MAN || CO een slag gekregen. De artistieke leiding van
het collectief is van vijf leden naar vier leden gegaan. Moreen Beentjes is uit MAN || CO gestapt en
het collectief heeft besloten met de huidige kern van vier leden door te gaan en niet te zoeken naar
nieuwe dansers/choreografen.
In 2020 is MAN || CO een van de &C talents geworden onder de hoede van Chantal Janzen.
Daarmee heeft zij twee keer met een klein artikel in het magazine &C gestaan. Ook werd een dans
masterclass van Igone de Jongh gevolgd en masterclasses in branding&communication,
finance&ondernemen en social media. Er ontstond ook een mooie samenwerking tussen fotografie
&C talent Suzanne Ranzijn, dat heeft geresulteerd in nieuwe gezelschap foto's.
Stichting MANCO had het plan om Boom goes the dynamite in de zomer van 2020 te spelen op de
zomertheaterfestivals in Nederland. Er werden subsidies aangevraagd en verkregen om het project te
realiseren (o.a. Amsterdams Fonds voor de Kunsten, JanIvo Stichting, Dioraphte). In het voorjaar
werd duidelijk dat dit plan geen doorgang kon vinden: repeteren was in april-mei 2020 onmogelijk en
snel werd duidelijk dat het ene na het andere zomerfestival in 2020 gecanceld werd. Uiteindelijk geen
Boom goes the dynamite in 2020. Een aantal festivals heeft de intentie uitgesproken om de
voorstellingen in 2021 te programmeren (Over het IJ Festival, Hoogte80 en Festival Heimland).
Dankzij het Cultuurmakersfonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Balkonscènes-regeling
van het Fonds Podiumkunsten kon collectief MAN || CO haar creatieve energie in 2020 kwijt in de
Corona-proof productie EXTRA LIVE/LIFE. MAN || CO is deze fondsen dankbaar dat ze het mogelijk
heeft gemaakt in deze lastige tijd toch bezig te kunnen zijn met datgene waar we ons hart aan
verliezen: cultureel hoogwaardige voorstellingen maken en dansen voor een publiek dat uitkijkt naar

cultuur (hoe beperkt de mogelijkheden op dat moment ook waren). De dansers hebben de vuurtjes in
zichzelf aangezet, nieuwe bewegingskwaliteiten ontdekt en haar missies blijven uitdragen: mensen in
aanraking brengen met het dansgenre en bijdragen aan een fris en vernieuwend imago van moderne
dans. EXTRA LIVE/LIFE bestaat uit twee duetten van 30 minuten die op allerlei plekken gespeeld kon
worden: van theater tot soundbar en van school tot buitenlocatie. Totdat ook daar voor even de klad in
kwam toen vanwege de algehele lockdown tot twee keer toe, ook deze corona-proof voorstellingen
tijdelijk ‘verboden’ werden.
Daarnaast moest ook de beslissing worden genomen om de geplande theaterproductie What a time
to be alive een jaar uit te stellen (de première is nu gepland op 18 september 2021). In het
oorspronkelijk plan zou collectief MAN || CO in oktober/november repeteren en
aansluitend in november 2020 in première zijn gegaan. Tijdens de corona crisis in het voorjaar is in
overleg met Frontaal Theaterbureau besloten de première uit te stellen tot januari 2021, hopende dat
tegen die tijd alles weer terug ‘naar normaal’ zou kunnen gaan. Vol goede moed en energie is MAN ||
CO eind september met de repetities van start gegaan in Amsterdam. Ondanks alle door het collectief
getroffen maatregelen, gooide de opleving van het coronavirus snel roet in het eten. Twee leden van
het team werden positief getest, daarnaast zaten er twee medewerkers in quarantaine omdat een
huisgenoot/partner besmet was. Tot slot heeft de regisseur anderhalve week thuis gezeten in
afwachting van een testuitslag. Al dit corona-ongeluk bij elkaar maakt dat er werd besloten de
repetities uit te stellen. What a time to be alive kon niet gemaakt worden in het najaar van 2020.
Verschuiven van de repetities naar november/december bleek niet mogelijk vanwege de agenda’s
van de studio/theater (CC Amstel, repeteren en monteren) en de agenda’s van sommige
medewerkers (o.a. regisseur). Het bovenstaande heeft tot het besluit geleid dat het gehele project
opgeschoven is: de repetitieperiode vindt plaats in augustus en september 2021 met aansluitend de
première op 18 september 2021 in CC Amstel te Amsterdam. Met de hoop dat theaters weer open
zijn en er weer meer publiek de zaal in mag. De voorstelling zal dan gedurende het hele seizoen
2021/2022 en het begin van seizoen 2022/2023 te boeken zijn. De einddatum van het project wordt
verschoven naar december 2022.
De voorstellingen die dit verslagjaar op de planning stonden zouden verkocht worden door Frontaal
Theaterbureau. Deze samenwerking heeft dankzij de corona-pandemie helaas haar vruchten nog niet
afgeworpen, gezien speelplekken huiverig zijn de voorstellingen te boeken en veel al geboekte
programmering van andere gezelschappen een seizoen op zal schuiven.
In de bestuursvergadering van november werden de plannen voor 2021 besproken, waarin twee
voorstelling een doorstart gaan maken: Boom goes the dynamite (ism. met regisseur Sanne Nouws)
en What a time to be alive. De (corona)wijzigingen naar de fondsen zijn inmiddels allemaal
goedgekeurd, de einddatum voor beide voorstellingen is december 2022.resp 2023.
In de bestuurssamenstelling heeft in het verslagjaar wijziging plaatsgevonden. Secretaris Marga
Douma-Alta is teruggetreden omdat zij door verandering in haar privéleven geen plek meer had voor
nevenactiviteiten. Thomas van der Heijden heeft, tot nader intrede van nieuw bestuurslid, de functie
van secretaris op zich genomen naast zijn werkzaamheden als penningmeester. Rooster van aftreden
wordt in 2021 opgesteld. Inclusiviteit/diversiteit wordt een speerpunt bij de zoektocht naar een nieuw
bestuurslid.
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