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culturele sector veel kan leren van de commer-
ciële sector. Er valt bijvoorbeeld veel te leren 
van de manier waarop bedrijven het gesprek 
over hun producten organiseren en stimuleren 
en gebruikers tot ambassadeurs maken. Wie 
zal mij verleiden in een volle agenda ruimte te 
maken voor die ene voorstelling? 

Advertenties en reclameborden verleiden te 
weinig. Recensies doen dat ook niet. Waar het 
om gaat is dat een voorstelling onderwerp van 
gesprek wordt. Een bezoeker wordt pas interes-
sant als hij of zij bijdraagt aan dat gesprek, door 
bijvoorbeeld collega’s over de voorstelling te 
vertellen, erover te twitteren of een reactie te 
plaatsen op een relevante site. De uitdaging 
is dus met een voorstelling, of beter nog, met 
het totale werk, onderwerp van gesprek te zijn. 
Volg dit spoor en dan zijn aantallen verkochte 
kaartjes direct minder interessant, althans voor 
de theatermaker die meer wil dan vermaken 
en plezieren. Is het de bedoeling een gesprek 
op gang te brengen dat hout snijdt, dat vragen 
oproept, of uitzicht biedt op een ander - en 
wellicht ongemakkelijk - perspectief, dan gaat 
het eerder om engagement en betrokkenheid. 

Tot nu toe was de strategie om engagement en 
betrokkenheid te krijgen door het potentiële 
liefhebbers zo gemakkelijk mogelijk te maken. 
Dus waren de prijzen laag en de vrijkaartjes 
talrijk. De strategie van de toekomst zal 
zich echter moeten richten op de bijdragen 
van de potentiële liefhebbers. Het zal erom 
moeten gaan hen bij het werk te betrekken, hen 
deelgenoot te maken, zodat zij belang hebben 
bij het succes van de voorstelling. Betrokken-
heid en bijdrage zijn de sleutelwoorden in de 
strategie waar ik het meest van verwacht voor 
de sector. 

Aanpassingen

Het kan zijn dat gezelschappen en orkesten 
de wijze van werken en presenteren dienen 
aan te passen. Te denken is aan andere tijden, 
zomerprogrammering, kortere voorstellingen, 
interessante arrangementen en misschien 
uitvoeringsvormen die zich beter lenen voor 
discussie. Ook zou het meer moeten gaan over 
theater en concerten in hun totaliteit. Het 
theater of de concertzaal zou een meer voor 
de hand liggende optie voor een inspirerende 
tijdsbesteding kunnen zijn. Hoe kunnen de 
podiumkunsten het voor elkaar krijgen dat het 
toneel en het concert onmisbaar worden voor 
iedere zichzelf respecterende burger? Hoe 
zorgen ze ervoor dat wat op toneel gebeurt er 
werkelijk toe doet? 

Het zal onder meer moeten gaan over het 
vakmanschap van acteren, regisseren, 
musiceren en dirigeren. Dat vakmanschap zal 
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De podiumkunsten kunnen een flinke strijd 

verwachten, meer dan welke sector ook. 

Productiehuizen zien hun belangrijkste bron 

van inkomsten verdwijnen en meerdere gere-

nommeerde gezelschappen en orkesten zullen 

moeten fuseren of zich moeten opheffen. Tot 

overmaat van ramp lopen bezoekersaantallen 

sterk terug. En in tijden van een economische 

recessie kan niet veel verwacht worden van 

sponsoren. Wat te doen?

Hoe de sector reageert op deze dreigingen 
is moeilijk te zeggen. Ik hoor van en lees over 
allerlei initiatieven, waaronder plannen voor 
samenwerking, het dynamisch prijzen van 
voorstellingen, nieuwe businessmodellen, maar 
bemerk vooral een stemming van gelatenheid. 
Van de 150 ideeën voor creatieve financiering 
die Cees Langeveld en ik vorig jaar kregen na 
een oproep in de NRC, was niet één afkomstig 
uit deze sector. Misschien onderschat ik de 
dynamiek en de ondernemende kwaliteiten van 
de sector. Maar waarom reageren mensen in 
deze sector zo terughoudend op voorstellen tot 
een andere aanpak? 

De kunst van het verleiden

Wat ik hier en daar bespeur is de neiging om 
marketing en sponsoring als reddingsboeien in 
te zetten. Het zijn de beproefde methoden om 
een tekort aan subsidie aan te vullen. Alleen zijn 
ze in tijden van economische recessie niet erg 
effectief. En het is de vraag of het commerciële 
alternatief wel ten goede komt aan de artistieke 
doelen die het merendeel van de gezelschappen 
en orkesten nastreeft. Nu zal ik in mijn bijdrage 
aan het congres op 30 mei betogen dat de 
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Meer weten? Pak Aan: 100 en 1 ideeën voor 
alternatieve financiering van kunst en cultuur, 
bundelt frisse ideeën en vernieuwende oplos-
singen voor de culturele sector. Verkrijgbaar bij 
de beter gesorteerde boekwinkel.

beter uit de verf komen als duidelijk wordt 
hoe bijvoorbeeld toneel en muziek ‘gemaakt’ 
worden. Dit maakproces zou dan ook onderdeel 
van het verhaal moeten kunnen worden dat een 
gezelschap of een orkest vertelt. Inderdaad, 
wat is dat verhaal? Niets verleidt beter dan een 
goed verhaal. De strategie die de meeste kansen 
op een duurzame kunst biedt, vertrekt vanuit 
de inhoud. Alleen de inhoud zal liefhebbers 
verleiden wezenlijk bij te dragen en de offers 
te brengen die de schone kunsten nu eenmaal 
moeten vragen. c
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