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Inleiding 

De huidige maatschappij is op veel vlakken op zoek naar nieuw evenwicht, nieuwe inzichten, nieuwe betekenissen. Of het nou gaat om het klimaat, politiek, 
racisme, gendervraagstukken, krimp, goed voedsel, stedelijke ontwikkeling of vluchtelingenproblematiek. In de huidige tijd is bovendien een tendens 
merkbaar waarin mensen – in hun rol als burger, als consument, als cultuurbezoeker – steeds meer het heft in eigen hand nemen. Het vertrouwen in top-
down instituten brokkelt af en nieuwe initiatieven waarbij delen centraal staat schieten als paddenstoelen uit de grond. Tegelijkertijd neemt de behoefte 
aan context, (artistieke) duiding en uitwisseling met andersdenkenden en gelijkgezinden toe. Deze maatschappelijke tendens is de inspiratie geweest voor 
het Compagnietheater om een zoektocht aan te gaan waarin handen en voeten worden gegeven aan de behoefte om gezamenlijk – met publiek, makers en 
maatschappelijke organisaties – tot nieuwe vormen van kunstbeleving te komen. Vormen die een podium bieden aan maatschappelijke thema’s door 
verhalen op een gelaagde en eigentijdse manier te vertellen. Het Compagnietheater wil een huis voor de maatschappij van nu zijn, waarin zowel de manier 
van publieksbeleving en het maakproces als de aangekaarte thema’s en vertelvormen een reflectie zijn van de huidige tijdsgeest. Waar een cultureel divers 
publiek zich eigenaar voelt van het Compagnietheater. Waar makers vrij zijn om los van hokjes en afgebakende vormen of disciplines werk te maken en 
samenwerkingen aan te gaan. En waar een brug wordt geslagen tussen kunst en andere maatschappelijke sectoren, waardoor de maatschappelijke impact 
van kunst wordt versterkt en waarbij de betreffende sectoren worden geprikkeld middels verbeelding.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze ambitie heeft de titel CT Collective meegekregen. CT Collective zet een transitie in met als doel niet-geijkt theaterpubliek op korte én lange termijn 
een stadse ontmoetingsplek te bieden waar de verbeelding in verschillende facetten rondom voor hen relevante maatschappelijke thematiek geprikkeld 
wordt. Het Compagnietheater wil een ontmoetingsplek zijn voor maatschappelijk geëngageerd publiek en makers van nu. Het theater zet haar zoektocht 
daarom expliciet in mét het beoogde publiek en makers. Het formuleren van een duurzame missie en visie die bottom-up gedragen worden, en niet top-
down worden opgelegd, is een collectief proces. Het Compagnietheater wil dat proces aangaan door een nieuw en breed publiek te engageren en activeren, 
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en ze expliciet bij dat proces te betrekken. Multidisciplinaire kunstvormen en het agenderen van maatschappelijke thematiek uit de (stadse) leefomgeving 
van publiek, organisaties en makers staan daarin centraal. Het Compagnietheater ziet hierin specifiek een rol weggelegd voor de urban arts, juist omdat 
deze zich kenmerken door een grenzen vervagende benadering en potentie tot grote gelaagdheid.  
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CT Collective 
CT Collective  is een open en organisch collectief van makers, instellingen, participanten en kunstenaars met het Compagnietheater als fysieke en digitale 
standplaats. CT Collective vertelt de verhalen van deze tijd in een vorm die past bij deze tijd. Aan, met, door en voor een community van makers en 
bezoekers.  Het traject van CT Collective is licht gebaseerd op de theorie van placemaking, een theorie over ruimtelijke ontwikkeling van openbare ruimtes 
in samenspraak met de directe gebruikers van de plek. De basisregels van placemaking zijn toegepast bij de ontwikkeling van de toekomstvisie van Het 
Compagnietheater en de weg daarnaartoe. Daarmee is een duurzaam en bestendig fundament ontwikkeld, van waaruit het theater kan uitgroeien tot 
MeeMaakPodium waarin de lokale community, oftewel de directe gebruikers, een rol hebben in de totstandkoming, ontwikkeling en identiteit van het 
theater.  
 
Seizoen 2017-2018 heeft gediend als pilot van dit idee. In een handvol activiteiten heeft het Compagnietheater geëxperimenteerd met verschillende vormen 
van programmeringen, publieksbeleving en – activatie, en samenwerkingsvormen. De pilot heeft geleid tot het beleidsplan voor CT Collective.  

 

Projectopzet 
CT Collective is gefundeerd door de pijlers community en context; een organische community van makers, publieksgroepen, organisaties en creatieven 
vindt in het Compagnietheater een ontmoetingsplek waar verdieping en verbreding te vinden is, waar ruimte is voor reflectie vanuit de waarden van hun 
eigen belevingswereld, waar maatschappelijke thema’s door de community in context worden gezet.  

 
Community 
CT Collective bestaat uit een makerscollectief en een publiekscommunity. Twee groepen die nauw met elkaar samenwerken, elkaar inspireren en die samen 
de programmering van het Compagnietheater dragen. Makers en gezelschappen melden zich zelf bij het theater, en er worden partnerschappen aangegaan 
met collectieven en kunstenaars die vanwege hun artistieke kwaliteit, werkwijze en thematiek passen in de programmalijnen. De publiekscommunity wordt 
geprikkeld om actief mee te praten en te denken door contextualisering van programma’s en het open karakter van de online en offline activiteiten.  
 

• Makerscommunity 
Een groep van professionele makers heeft zich al verbonden aan CT Collective om de nieuwe visie van het Compagnietheater te co-creëren. Onderdeel van 
CT Collective zijn op dit moment TG Nomen, ISH, RIGHTABOUTNOW.INC, Ira Kip, Theatre Hotel Courage/ Katrien van Beurden. Deze gezelschappen zijn 
allemaal heel verschillend en hebben duidelijk een eigen signatuur. Maar wat ze ontegenzeggelijk gemeen hebben is dat ze allemaal een hybride kunstvorm 
hanteren; ze zoeken hun vertelvorm bij het verhaal dat ze willen vertellen en schuwen daarin het experiment niet. Ze staan open voor inbreng vanuit 
verschillende genres, disciplines en zelfs sectoren en met name ook voor de dialoog met het publiek. Daarmee spreken ze een jonge en diverse doelgroep 
aan. Deze kenmerken maken dat ze goed aansluiten bij de pijlers van CT Collective. De makers verzorgen afzonderlijk programmering in CT Collective, 
nemen deel aan denksessies en focusgroepen en geven in een adviesraad gevraagd en ongevraagd advies aan het team van het theater.   
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• Publiekscommunity 
Het vormen van een community door en voor de doelgroep (het publiek) speelt een cruciale rol in CT Collective. Deze community, die zowel online als 
offline zichtbaar is, is de ‘co-creator’ van het Compagnietheater. De community deelt er verhalen en visies, brengt de eigen achterban in, geeft vorm en/of 
smaak aan programma’s. De communityleden zijn de ogen en oren in het veld. Zij weten wat hen bezig houdt, en hoe dat een podium kan krijgen in hun 
Compagnietheater. Daar geeft het Compagnietheater op verschillende manieren handvatten voor; de community draagt bij aan contextualisering van 
thematische programmering, geeft in focusgroepen feedback op de koers van het theater, en creëert volledige avondprogramma’s. Door ruimte te bieden 
aan buurtinitiatieven verbreedt het Compagnietheater haar draagvlak in de buurt.] 
 
In het pilotjaar is geëxperimenteerd met verschillende vormen van samenwerken met de publiekscommunity. A Room with a View van Katrien van Beurden 
is het eindresultaat van een serie wereldwijde community-artprojecten over de positie van mensen in hun maatschappij en in de wereld. De eindvoorstelling 
in Compagnietheater werd met een cast van amateurspelers uit Nederland, Palestina, Amerika, Ghana, India en Iran zes keer gespeeld. De voorstelling 
Shrew Her van maker Ira Kip werd gecreëerd in samenwerking met vijf ‘queers’ op basis van Shakespeare’s controversiële stuk Taming of the Shrew. 
Beeldtaal, klassiek theater, fysiek spel, ritmische teksten, en publieksparticipatie werden in de voorstelling één. Voor What ISH Gender co-creëerden ISH, 
Compagnietheater en publieksparticipanten een hybride avond over gender, waarin professionele makers en kunstenaars en 100 publieksparticipanten 
samen verschillende kanten van het thema ‘gender’ belichtten. Het programma had participatieve elementen als basis (een workshop, debat en ‘open-to-all 
vogue battle’) maar presenteerde ook werker van professionele makers en experts op het gebied van gender. Voorafgaand aan de filmvertoning van de 
documentaire Jolene verzorgde LostProject, een diverse groep Amsterdamse jongeren, een optreden.  
 
Context 
Het Compagnietheater wil een plek zijn waar maatschappelijke thema’s via kunst een podium vinden. Die thema’s leven en zijn urgent maar er is behoefte 
aan duiding en uitwisseling. In de activiteiten wordt daarom aandacht besteed aan het ontwikkelen van kwalitatieve contextprogrammering waarin 
publieksparticipatie centraal staat. De vorm varieert van een gesprek tussen makers en publiek tot een door het publiek gecureerde contextprogrammering 
bestaande uit bijvoorbeeld een expositie, artistieke interventie of essay. Zo wil CT Collective reflectie faciliteren op de thema´s waar ze een podium aan 
geeft en de impact van haar activiteiten vergroten. Het publiek gaat in die activiteiten een samenwerking aan met een expert of professional, zodat zij in het 
traject ook inzicht krijgen in het vakmanschap dat komt kijken bij het programmeren van het theater.  
 
Indien opportuun wordt hierin samengewerkt met maatschappelijke partners. Deze samenwerking kan de maatschappelijke impact van kunst versterken. 
Binnen de organisatie is veel ervaring met deze vorm van programmering. Samenwerking met maatschappelijke organisaties zorgt voor verdieping én 
verbreding van het thema, versterking van de organisatie, en bereik van een nieuwe en andere doelgroep. Daarnaast versterken sector overstijgende 
samenwerkingen de inbedding van het podium in de stad. Een voorbeeld is het Agape-diner dat voorafgaand aan de voorstelling van TG Nomen Voor wie is 
niets onmogelijk werd georganiseerd in september 2017. Het publiek werd samen in een ruimte gezet waar een boek de groep van opdrachten voorzag. 
Samen moesten ze de tafel dekken en met elkaar in gesprek. Wie zou je het meest vertrouwen? Wanneer heb je voor het laatst gehuild? Wat is liefde voor 
jou? De verbondenheid die dit contextprogramma opleverde, werkte door in de voorstelling die ging over afhankelijkheid.  
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Programmering 
In de kunstensector is een tendens merkbaar waarin het publiek op zoek is naar een totaalervaring. Vanuit deze gedachte en de visie gestoeld op 
communitybuilding en contextprogrammering is een drietal programmeringslijnen ontwikkeld.  
 
} Cocreatie  

De communityleden van CT Collective ontwikkelen activiteiten in samenwerking met het team van het Compagnietheater en andere artistieke en 
maatschappelijke partners. De activiteiten variëren van grootschaliger social events tot aan try-outs met nagesprek. Kern is dat het publiek een 
totaalervaring meemaakt waarin verschillende visies, expertises en vertelvormen gepresenteerd worden. De makers (professioneel of niet) worden 
geprikkeld om kennis uit te wisselen, en te zoeken naar de juiste vorm om het verhaal dat ze willen vertellen in gezamenlijkheid over te brengen aan 
het publiek. Door verschillende partijen samen te brengen – artistiek, maatschappelijk, publiek – dwingt CT Collective  tot een multidisciplinaire en 
grensoverschrijdende werkwijze. De maatschappelijke partners brengen inhoudelijke kennis en expertise mee, de artistieke partners vertalen de 
inhoud op een aantrekkelijke en innovatieve manier, en de publiekscommunity spiegelt de thema’s en vertelvormen aan hun belevingswereld en 
plaatst het daarmee in een dagelijks en laagdrempelig perspectief. Deze manier van co-creatie brengt een sterke gelaagdheid in de programmering 
van CT Collective aan, een programmering die een even diverse publieksgroep en makersgroep zal aantrekken. Zo ontstaat een olievlekwerking en 
bouwt het Compagnietheater aan een sterke en betrokken community.      
 

} Contentcuratie 
Het Compagnietheater wil de maatschappelijke thema’s die zij aankaart vanuit meerdere standpunten vertellen. Ze wil een plek zijn waar 
gelijkgezinden en andersgestemden elkaar vinden en samen deelnemen. Vanuit die basis is het niet meer dan logisch om het huis af en toe ‘uit te 
lenen’. En dat doet CT Collective in de vorm van contentcuratie. Ze stelt in het project externe curatoren aan die een programma samenstellen. Zij 
krijgen als opdracht mee dat er een maatschappelijk relevant thema aangekaart moeten worden en dat de kunsten een rol in het programma 
moeten hebben. Maar verder krijgen zij carte blanche. Het grootste voordeel van deze werkwijze is dat er verschillende perspectieven, netwerken 
en expertise de organisatie in worden gebracht. Daardoor ontstaat er een hybride programmering waar plek is voor meerdere stemmen uit de 
samenleving. En wordt de community breder en veelzijdiger.  
 
Er wordt gewerkt met professionele samenstellers die op basis van expertise en ervaring uitgenodigd worden, en die vanuit hun achtergrond een 
sterke toegevoegde waarde voor de programmering zullen vormen. Maar juist ook curatoren vanuit de publiekscommunities worden gevraagd 
avonden in te vullen. Zij zijn geen professionele samenstellers of programmeurs en zullen met open blik en vanuit hun persoonlijke motivatie het 
Compagnietheater overnemen. Ze haken vanuit hun belevingswereld in op de thema’s en kunnen zo hun generatie laten participeren in CT 
Collective. De pop-up curatoren krijgen de spreekwoordelijke sleutel van het theater en daarmee alle vrijheid, maar ze werken nauw samen met de 
professionele makers, programmamakers en programmeurs van het Compagnietheater. Hiermee wordt kennis en ervaring samengebracht en 
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ontstaat een meerwaarde waarmee kruisbestuiving in vormen (debat, gesprek, literatuur, spoken word) plaatsvindt, de kwaliteit gewaarborgd is, en 
waarmee de inhoud aansluit bij de maatschappelijke tendens. 

 
} Presentatie 

Het Compagnietheater reageert met het plan voor CT Collective op een maatschappelijke tendens onder publiek en makers. De eerste groep is in 
haar cultuurconsumptie steeds meer op zoek naar een ervaring en de tweede groep zoekt naar manieren en vormen om maatschappelijke thema’s 
te vangen in verhalen. Makers zijn daardoor steeds minder discipline vast in hun manier van werken. Vaker is het verhaal wat de maker wil vertellen 
leidend, en is de vorm afhankelijk van de inhoud. Het Compagnietheater wil graag een podium zijn voor makers die durven te experimenteren om 
de inhoud over te brengen en het publiek te betrekken bij hun werk. Ze wil graag de ruimte hebben om haar community het werk van deze makers 
te tonen en zo hun blik te verruimen.  
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Activiteiten 
Compagnietheater programmeert projectavonden, allen bestaan uit één of meerdere activiteiten. Daarnaast is CT Collective online aanwezig middels 
content gecreëerd door de community en door het team van Compagnietheater. De programmering is ondergebracht in 6 labels. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CT Curated 
} cocreatie – contentcuratie 
 
De programma’s onder de noemer CT 
Curated worden zowel door professionele 
curatoren als door publiekscuratoren 
samengesteld. De titel zegt genoeg; de 
community-leden krijgen voor een avond 
de sleutel van het Compagnietheater en 
programmeren vanuit hun 
belevingswereld activiteiten rondom een 
vooraf bepaald thema. Zij activeren hierbij 
hun eigen achterban en brengen deze mee 
naar het theater, gaan samenwerkingen 
aan met relevante maatschappelijke en 
culturele instellingen, en creëren content 
en context rondom een thema dat hen 
raakt.  
 
 

CT Cinematic 
} contentcuratie 
 
Film vormt een mooi instrument om een 
verhaal op een gelaagde manier te 
vertellen. CT Collective wil experimenteren 
met het intensiveren van de 
publieksbeleving bij documentaires, om te 
komen tot een meer actieve vorm van 
publieksbeleving. Daarom programmeert 
CT Collective CT Cinematic; documentaire 
met contextprogrammering. Per editie 
koppelt het Compagnietheater met een 
maatschappelijke partner (bv. instellingen 
op het gebied van zorg, detentie, voeding). 
Samen verzorgen zij een context- 
programma bij de vertoonde film, en gaan 
ze een inhoudelijk gesprek met het publiek 
aan. 
 

 

CT Collective Thinking Diners 
} cocreatie  
 
Dit onderdeel biedt een structureel 
platform om uit te wisselen. Makers leggen 
vragen voor aan publiek en vice versa, 
samen reflecteren ze op de rol van publiek 
in hun werk, op de resultaten uit de 
participatieve programmering van CT 
Collective, en verrijken elkaars netwerk 
door telkens wisselende gasten mee te 
nemen. Aan tafel zitten makers, denkers en 
doeners die actief meedenken over de 
richting van het Compagnietheater en haar 
positionering in de stad. Zo fungeren de 
Thinking diners als een soort informele en 
steeds wisselende redactieraad. 
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CT Collective x… 
} cocreatie – contentcuratie – presentatie 
 
CT Collective x… is een platform voor 
coproductie waarin een reeks happenings 
wordt gepresenteerd. Makers krijgen de 
kans te experimenteren met 
publieksdialoog, presentatie van meerdere 
kunstvormen, en het belichten van een 
centraal thema. Kunstenaars van alle 
disciplines en denkers onderzoeken samen 
met het publiek de veelzijdigheid van 
maatschappelijke thema’s. De gekozen 
onderwerpen spelen een grote rol in de 
leefwereld van de deelnemers van de 
grootstedelijke multiculturele 
samenleving. Het Compagnietheater gaat 
samenwerkingen aan met partners die een 
sterke band hebben met deze doelgroepen 
en in de samenwerking wordt er met deze 
events extra kennis, inspiratie en 
vertrouwen gegeven.  
 

Voorstellingsprogrammering 
} presentatie 
 
 
CT Collective wil een platform zijn voor 
makers die zich net als het 
Compagnietheater bezig houden met de 
zoektocht naar nieuwe vormen om 
verhalen te vertellen en de participatie van 
het publiek daarin. Ze wil graag 
voorstellingen programmeren die hierin 
een voortrekkersrol spelen, om ervaring uit 
te wisselen en zichzelf te profileren als het 
theater waarin het publiek altijd een stem 
heeft. 
 
 
 
 

 

CT Collective Club 
} cocreatie – contentcuratie – presentatie 
 
CT Collective programmeert twee 
artistieke clubavonden. De CT Collective 
Club vormt een laagdrempelig maar 
veelzijdig programma verpakt in een 
aantrekkelijke social event. Het is de 
ultieme showcase voor het 
Compagnietheater; het brengt de 
publiekscommunity en het 
makerscollectief samen en presenteert 
potentieel nieuw publiek wat zij samen 
voor ogen hebben voor het komende 
seizoen. Gastcuratoren (professioneel en 
niet-professioneel), de makers uit het 
collectief en maatschappelijke partners 
kunnen een podium krijgen om een sneak 
preview te geven  van de programma’s 
waaraan zij bijdragen of van de werkwijze 
die ze daarin hanteren.   
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Doelgroepen 
Het Compagnietheater richt zich expliciet op een diverse doelgroep, zowel in culturele achtergronden als in maatschappelijke sectoren.  
Deze doelgroep is qua samenstelling zeer divers, alle leeftijden, achtergronden, interessegebieden en mate van ervaring in kunstbeleving kunnen 
aangesproken worden met de thematische programma’s in CT Collective. Ze worden benaderd middels thema specifieke kanalen als vakbladen en 
vakspecifieke websites, communities op social media, netwerk van maatschappelijke partners e.d.  
 
De komende periode ligt, naast het bovenstaande de focus van CT Collective bij een groep met een leeftijd tussen de 25 en 40 jaar, en met diverse culturele 
achtergronden. De interessegebieden en behoefte aan kunstervaring van deze doelgroep reiken verder dan het traditionele theateraanbod en de vorm 
waarin dit wordt gegoten. Ze worden aangesproken door cross-disciplinaire manieren en vormen waarin verhalen verteld kunnen worden. En de thema’s 
die hen bezighouden vragen om een eigentijdse manier om te exploreren. Ze zijn op zoek naar een totaalervaring en de aanwezigheid van sociale aspecten 
vormen een belangrijke motivatie om cultuur positief te beleven. Ze voelen zich aangesproken door de mogelijkheid om expliciet zelf invulling te geven aan 
hun ervaring en om actief mee te denken met en over de thematiek die aangekaart wordt.  
 

Organisatie 

Amerpodia 
Amerpodia is een onderneming van Amerborgh International N.V., actief in onder andere kunst en cultuur. De musical Soldaat van Oranje, fotoproject 
Streets of the World en het Haagse evenementenbureau Lustr behoren tevens tot de portefeuille van Amerborgh. Amerpodia verenigt de vier cultuurhuizen 
de Rode Hoed, Felix Meritis, De Nieuwe Liefde en het Compagnietheater. De ambitie van Amerpodia is om deze vier bijzondere huizen een nog steviger 
positie in het maatschappelijke en culturele leven van Amsterdam te geven. Amerpodia bouwt de vier 'huizen' onder leiding van Clayde Menso uit tot 
toonaangevende centra waar kunst, cultuur, debat en zingeving samenkomen. Waarin tegenstellingen worden overbrugd en nieuwe inzichten ontstaan, 
zowel op Amsterdams als op nationaal niveau. Door een samenwerkende organisatie te ontwikkelen waarin ieder van deze huizen, met behoud van eigen 
identiteit en uitstraling, gebruik maakt van elkaars know-how, creativiteit, capaciteiten en netwerken. Het doel daarvan is om de podia krachtiger en 
financieel onafhankelijk te maken.  
 
Alle vier de huizen hebben tevens uitstekende faciliteiten en mogelijkheden voor presentaties, vergaderingen, recepties, seminars, congressen en 
radio/televisie opnames. 

 
Het Compagnietheater 
Het Compagnietheater bevindt zich in een monumentaal pand aan de Kloveniersburgwal te Amsterdam dat ooit dienst deed als kerk voor de Hersteld 
Evangelisch-Lutherse gemeente. In de jaren negentig werd het verbouwd tot theater en was het jarenlang het huis van De Theatercompagnie van Theu 
Boermans. Het diende de laatste jaren als huis voor nieuw talent en als festivallocatie voor onder andere ITs Festival Amsterdam, IDFA, Amsterdam Fringe 
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Festival, het Grachtenfestival, World Press Photo en Amsterdam Dance Event. Ook was het Compagnietheater het Amsterdamse huistheater van het 
Nationale Toneel. 
 
Het Compagnietheater heeft een Grote Zaal met een maximale capaciteit van 410 bezoekers, een Kleine Zaal met een maximale capaciteit van 70, en een 
Zuilenzaal en Foyer waarin ca. 220 bezoekers opgevangen kunnen worden. 
 
Het Compagnietheater is sinds januari 2017 onderdeel geworden van Amerpodia. De fusie biedt naast een effectief organisatiemodel ook interessante 
mogelijkheden om de kennis en expertise van de verschillende soorten programmering in de verschillende huizen met elkaar te verweven en uit te wisselen. 
Deze fusie vraagt om een nieuwe visie op de invulling van het Compagnietheater, op financieel en programmatisch vlak. Het Compagnietheater wil haar 
positie in de stad herformuleren en inspringen op de behoeftes van publiek en makers. Met CT Collective wil het Compagnietheater zichzelf opnieuw 
uitvinden en een ontmoetingsplek worden waar maatschappelijke thema’s via kunst een toneel vinden. 
 
Stichting Compagnietheater  
Het Compagnietheater wordt geprogrammeerd door de Stichting Compagnietheater. De Stichting heeft als doel het (doen) organiseren en het (doen) 
uitvoeren van voorstellingen, seminars en congressen, festivals en bijeenkomsten, lezingen, cursussen, presentaties, debatten, symposia en crossmediale 
communicatie, bij voorkeur, doch niet uitsluitend, in het complex “Compagnietheater”, Kloveniersburgwal 50 te Amsterdam. De stichting tracht haar doel 
onder meer te verwezenlijken door het aantrekken en werven van subsidies, fondsen, sponsorgelden, schenkingen, donaties, erfstellingen, legaten en 
gelden, in de meest ruime zin, welke kunnen worden ingezet en aangewend ten behoeve van de uitvoering en verwezenlijking van het doel van de stichting. 
De stichting geeft hiertoe jaarlijks opdracht aan Amerpodia. De opdracht is vastgelegd in een opdrachtovereenkomst, waarvan ook eventuele gestelde 
voorwaarden en prestatienormen van partners en financiers (fondsen, sponsoren, overheden) onderdeel zijn.   
 
Stichting Compagnietheater heeft een bestuurdersmodel, waarbij het bestuur is samengesteld onder personele unie. Hierin hebben de vier stichtingen 
achter de vier in Amerpodia verbonden huizen zitting, waarbij een behoefte bestaat dit onderscheid tussen de rechtspersonen te handhaven. Zo kunnen de 
huizen hun eigen locaties en identiteit behouden maar wel hun voordeel doen met de samenwerking in Amerpodia. Het bestuur van de personele unie komt 
vier maal per jaar bijeen en bestaat uit Gerrard Boot- voorzitter, Benien van Berkel-secretaris, Rashid Azimullah – penningmeester, Carolijn Borgdorff- lid, 
Michiel van Schooten-lid en Anahita Farokhi– lid.   
 
De bestuursleden kunnen niet afzonderlijk beschikken over het vermogen van de instelling.  De leden zijn alleen gezamenlijk bevoegd. De bevoegdheden 
zijn vastgelegd bij de Kamer van Koophandel en ook als zodanig vastgelegd bij de bank van de stichting.   
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Financiën 

Het Compagnietheater is een onderdeel van Amerpodia, het bedrijf dat de Amsterdamse cultuurhuizen Felix Meritis, De Rode Hoed, De Nieuwe Liefde en 
Compagnietheater beheert. De ambitie van Amerpodia is om deze bijzondere huizen een nog steviger positie in het maatschappelijke en culturele leven van 
Amsterdam te geven. Door een samenwerkende organisatie te ontwikkelen waarin ieder van deze huizen, met behoud van identiteit en uitstraling, gebruik 
maakt van elkaars knowhow, creativiteit, capaciteiten en netwerken. 
 
Amerpodia voert CT Collective uit in opdracht van Stichting Het Compagnietheater. Dat doet ze conform een opdrachtovereenkomst, met inachtneming van 
door financiers verstrekte financiële en inhoudelijke voorwaarden.  
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Meerjarenbegroting 

 

 

 

 

Stichting Het Compagnietheater 

(€ x 1.000) 2018 2019 2020 2021 2022 

Subsidies programma's 100 105 110 116 122 

Donaties/giften 20 50 60 70 80 

Opbrengsten 120 155 170 186 202 

Financiële bijdragen voor het 

realiseren van programma's -118 -153 -168 -184 -200 

Kantoor en administratiekosten -2 -2 -2 -2 -2 

Resultaat 0 0 0 0 0 

 

 

 

Zie de jaarrekeningen van de stichting Compagnietheater voor een gedetailleerd overzicht van de kosten en de baten.  


