Inhoudelijk Verslag Man op Duivelseiland
Stichting Nieuw Theaterwerk, 4 september 2019

Hierbij presenteren wij het inhoudelijke eindverslag van project Musical Man op
Duivelseiland door Stichting Nieuw Theaterwerk. Wij hebben met veel enthousiasme en
energie samen met vele anderen aan de voorbereiding en realisatie van deze productie
gewerkt. Wij zijn trots de resultaten te kunnen delen. Onze grote dank aan iedereen die ons
gesteund heeft en het mogelijk heeft gemaakt om deze nieuwe musical te realiseren!
Marco Neijenhuizen, Duco van den Bergh en Eric Dortland
Bestuur Stichting Nieuw Theaterwerk
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Doelstellingen project
Wij kunnen melden dat vrijwel alle doelstellingen binnen dit project gerealiseerd zijn. Per
beoogde doelstelling zal dit worden toegelicht:
o Première van een nieuwe Nederlandstalige Musical en daarmee uitbreiding van het
aanbod aan speelmateriaal voor producenten en theatergezelschappen. ✅
Gerealiseerd
o 4 pilotvoorstellingen in Theater Diligentia in Den Haag (juni 2019). ✅ Gerealiseerd
o Deelnemers:
o Cast met 34 acteurs ✅
o Live orkest met 20 musici ✅
o 6-koppig artistiek en productioneel team ✅
o Totaal 75 mensen die – deels betaald en deels op vrijwillige basis meewerken,
zowel voor als achter de schermen ✅
o Na realisatie van het eerste project heeft de stichting haar naam in de markt gezet,
leerervaringen opgedaan, reputatie en netwerk opgebouwd, een infrastructuur en
verbindingen gelegd en de goodwill opgebouwd binnen de culturele sector in de Den
Haag. Daarmee zorgen we voor inbedding en kunnen we op duurzame wijze meer
mooie projecten gaan realiseren. ✅

Verslag van activiteiten
Voorbereidingsfase (begin 2017 – medio 2018)
In de periode 2014 tot 2016 is de musical geschreven en gecomponeerd door Marco
Neijenhuizen. In februari 2017 begon de voorbereidingsfase met de start van de
crowdfunding via Voordekunst.nl om de arrangementen te kunnen bekostigen. Deze
crowdfunding campagne is in april 2017 geslaagd afgerond. Medio 2017 is Stichting Nieuw
Theaterwerk opgericht als initiatief van drie theaterliefhebbers (de huidige bestuursleden).
De stichting heeft ten doel om nieuw theaterwerk te ontwikkelen en dit beschikbaar te
maken voor grotere theatergezelschappen, met de focus op muziektheater en musical. In
2017 maakte het bestuur een projectplan voor de realisatie van de eerste productie: Musical
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Man op Duivelseiland. In het najaar van 2017 startte de fondsenwerving en die liep door tot
eind 2018. In november 2017 is een Preview evenement gehouden in het Koorenhuis in Den
Haag. Daar werden enkele nummers uit de musical gepresenteerd aan ongeveer 200
geïnteresseerden, ter opbouw van de community. Ter voorbereiding hiervan was er al een
orkest bijeen om de muziek in te spelen, een groot deel van deze musici kwam later terug in
het première orkest.

Realisatie & repetitie fase (medio 2018 – juni 2019)
In juni 2018 is via online media de auditie oproep geplaatst, waar direct veel reacties op
kwamen. In september 2018 waren de audities en werden de cast en rollen bekend
gemaakt. Begin oktober gingen de repetities van start met 32 enthousiaste cast leden. Een
mooie diverse groep met jonge talenten van diverse muziek/theater opleidingen (Codarts,
DAPA) en meer ervaren acteurs. 80% komt uit de regio Haaglanden, 45% man en 55% vrouw
in leeftijd variërend van 10 jaar tot 73 jaar. De artistieke leiding ligt bij regisseursduo
Marleen van der Loo en Rutger Bulsing. De muzikale leiding bij Richard Fitzhugh die ook de
arrangementen uitwerkte. Decor/ kostuum ontwerp en realisatie is in handen van Anouk
van Schie, die ook bij de Preview betrokken was. De productieleiding doen de bestuursleden
zelf, om direct betrokken te blijven en ook om hun zakelijke kwaliteiten te kunnen
toevoegen aan het project. In maart 2019 starten de repetities van het 21 musici sterke
orkest. Naarmate de maanden vorderen intensiveren de repetities en komt er veel energie
vrij. Ook is in diverse on- en offline media aandacht voor dit bijzondere project en haar cast;
de realisatie van een nieuwe Nederlandstalige musical.
Voorstellingen (13, 14, 15 juni 2019)
Op dinsdag 12 juni gaat de crew van Man op Duivelseiland starten met de opbouw in
Theater Diligentia. Het podium wordt stevig verbouwd om het grote orkest een plek te
geven in het decor, ook omdat dit theater geen orkestbak heeft. De productie is een van de
grootste, zo niet de grootste productie die Theater Diligentia ooit gehost heeft. ‘s Avonds
vindt de Generale Repetitie plaats en die gaat zoals een generale repetitie hoort te gaan…
Ook op 13 juni worden overdag nog de laatste puntjes op de i gezet. Die avond is de
Wereldpremière van Man op Duivelseiland! Bezoekers zijn uitgenodigd om in black-tie te
komen over de rode loper en worden ontvangen door een fotograaf en met een glas
bubbels. Er is een fotoshoot met cast en orkest en de première wordt gevierd!
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Ook op 14 en 15 juni zijn er nog drie krachtige voorstellingen, waaronder een matinee op
zaterdagmiddag. Soms worden er net weer
andere accenten gelegd door cast, licht en
regie. Al met al waren het drie hele bijzondere
dagen. In de nacht van zaterdag 15 juni wordt
het toneel en alle rekwisieten van Man op
Duivelseiland weer uit het theater gehaald en
is het project ten einde gekomen. We genieten
er nog dagelijks van en gaan eind september
met de volledige cast en crew de audio- en
videoregistraties beluisteren en bekijken, om
samen terug te kijken op een heel mooi
avontuur!
Hierbij een link naar een compilatie van de voorstelling (film, 20 minuten).

Kengetallen deelnemers en bezoekers

Professionals betrokken bij organisatie project
Vrijwilligers betrokken bij organisatie project
Bezoekers
Deelnemers cast
Deelnemers orkest

Verwacht aantal
6
75
1000
34
20

Werkelijk aantal
17
66
1062
32
21

Reacties bezoekers & doelgroep
De zaal van Theater Diligentia biedt plaats aan 435 bezoekers in de stoelopstelling met
verlengd podium waarbij de eerste twee rijen eruit worden gehaald. Er zijn totaal 1062
bezoekers naar de vier voorstellingen van Man op Duivelseiland op 13, 14 en 15 juni
(matinee en avond) geweest. Er zijn in totaal 990 publiekskaarten verkocht en 72 bekostigd
door een sponsor, dit komt op een realisatie zaalbezetting van 61% (begroting 60%).
De bezoekers waren zeer te spreken over (het niveau van) de musical. Zowel inhoudelijk op
de muziek en songteksten als op het niveau van cast en orkest en de vormgeving hebben we
enorm veel positieve reacties gekregen. Direct uit ons netwerk en via sociale media.
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Er was ook pers bij de première voorstellingen. Hierbij de recensies:
o https://www.musicalnieuws.nl/news/read/man-op-duivelseiland-met-vlag-enwimpel-geslaagd/1
o https://musicalsites.nl/musical-man-op-duivelseiland-maakt-indruk/amp/
o https://www.musicalvibes.net/man-op-duivelseiland/
o http://www.musicalworld.nl/artikel/man_op_duivelseiland/
o https://www.ilovetheater.nl/man-op-duivelseiland-beleeft-wereldpremiere-in-denhaag/
Publiciteit en zichtbaarheid
In de aanloop naar de voorstellingen is er in diverse on- en offline media-aandacht geweest
voor het project. Op www.manopduivelseiland.nl bij ‘MEDIA’ staan alle publicaties vermeld.
Op Facebook hebben we een community volgers opgebouwd en onze website
www.manopduivelseiland.nl stond vermeld op al het drukwerk en trok veel bezoekers.
Er waren publiciteitsacties met NIBC Direct en lokale retail ondernemers. Er zijn in totaal
2500 flyers en 500 posters verspreid op diverse locaties in gebied Haaglanden. De
begunstigers van het project - Gemeente Den Haag, VSBfonds en Fonds1818 - zijn met naam
en logo genoemd in alle uitingen en persberichten.
Klik hier om de poster te bekijken
Klik hier voor de voorzijde van de flyer. En hier voor de achterzijde.
Klik hier om het programmaboekje te bekijken.
Financiën
De financiën zullen in een aparte bijlage worden toegelicht. De totale kosten van het project
bedragen EUR 90.680,-. Deze vallen in de volgende categorieën; 34% voorbereidingskosten,
58% uitvoeringskosten, 2% marketing en 6% overige kosten.
De dekking van dit bedrag kwam voort uit; 25% kaartverkoop, 9% sponsoring en
crowdfunding, 18% eigen middelen, 4% deelnemersbijdrage, 12% subsidie (Gemeente Den
Haag), 32% private fondsen (NN, VSBfonds en Fonds1818).
Leerervaringen
De tijd nemen in de voorbereiding (langzaam community en naam opbouwen en de Preview
in 2017 als teaser productie) heeft zich uitbetaald in hoge kwaliteit van vrijwilligers en
professionals (spelers, orkest en achter schermen). Ook heeft het geholpen in het realiseren
van voldoende funding en kaartverkoop.
Goede zakelijke planning heeft rust en overzicht gebracht, waardoor creatieve proces
optimaal kon plaatsvinden. Geen stress om financiën en logistiek gehad tijdens de project
uitvoering. Hooguit rondom de onzekerheid van kaartverkoop. Het rondkrijgen van de
financiering is de grootste projectuitdaging geweest. Vooraf hebben we onderschat hoe
lastig dit is als nieuwe stichting in het Haagse culturele werkveld en hoeveel tijd en
inspanning dit kost.

5

Ook pakken wij als leerervaring mee dat de timing van het vastleggen van een geschikte
theaterlocatie heel nauw luistert, de ‘window of opportunity’ is maar kort open.

Successen en succesfactoren
Met compact budget is er een volwaardige productie neergezet met vier voorstellingen in
een prachtig theater in centrum Den Haag. Binnen het beschikbare budget is er werkelijk
alles uitgehaald. Succesfactoren die daarbij een rol speelden; Energie en enthousiasme van
betrokkenen, bestuurders die zelf de productie leiden, goede zakelijke planning en
projectorganisatie. De werving en binding van kwalitatief goede spelers en orkest. En het feit
dat we in februari 2017 al begonnen zijn met het opbouwen van onze community met de
start van de crowdfunding.

Foto’s in verslag: Erick Kicken
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