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VOORWOORD
Voor het eerst in de geschiedenis van ons onderzoeksbureau hebben we op eigen initiatief een
onderzoek ontwikkeld. Dit hebben we gedaan omdat we merkten dat er in de theatersector grote
behoefte is aan meer kennis over jongerenmarketing. Uit divers door ons uitgevoerd onderzoek bleek
telkens weer dat jongeren zich op een heel andere manier informeren over theateraanbod dan ouder
publiek en dat hierdoor de marketingmiddelen die theaters traditioneel inzetten niet aanslaan bij
jongeren. Maar de vraag welke marketingmethoden dan wel zouden werken, konden we niet goed
beantwoorden omdat dit buiten de scope van die onderzoeken viel. We wisten dat er op veel plaatsen
werd geëxperimenteerd met nieuwe vormen van theatermarketing en besloten dat we de inzichten uit
die experimenten zouden inventariseren en toegankelijk zouden maken. Die gebundelde kennis over
jongerenmarketing zou vervolgens ten goede moeten komen aan medewerkers van podiumkunstinstellingen. Voor dit idee bleek veel enthousiasme te bestaan. We kregen financiële ondersteuning voor
dit plan van Actieplan Cultuurbereik Rotterdam (Cluster Acties en arrangementen voor jonge (theater)bezoekers). Dit cluster is zelf bezig met de ontwikkeling van nieuwe methoden van jongerenmarketing
en de resultaten van deze experimenten zijn meegenomen in ons onderzoek. Ook Netwerk CS heeft
een financiële bijdrage geleverd. Dit is een landelijk netwerk voor kennisuitwisseling op het gebied van
diversiteit in de culturele sector. Daarnaast heeft de VandenEnde Foundation dit onderzoek gesubsidieerd.
Omdat ons onderzoek goed bleek aan te sluiten bij plannen voor een grootschalig jongerenmarketingproject van het Bureau Promotie Podiumkunsten zijn we gaan samenwerken met dit bureau.
Het zal zorg dragen voor de brede verspreiding van de opgedane kennis en deze kennis aanvullen en
uitbreiden door middel van een meerjarig vervolgproject.
We zijn daarnaast dank verschuldigd aan de volgende personen en instanties.
Passionate/GDMW, Lowlands, Hal 4/Rotterdams Lef en Epitome Entertainment/Talent Night bezorgden
ons de informatie die we nodig hadden om vier voorbeeldcases uit te werken.
Marischka Verhulst en Hedie Egelmeers hebben een deel van de interviews met bezoekers van die cases
uitgevoerd.
Het onderzoek is begeleid door een begeleidingscommissie bestaande uit: Jasper Damsteegt (Theaterconsulent TIN), Martin Kamphuis (CJP), Karin van Melis (Parkstad Limburg Theaters) en Katelijn de
Vreede (Bureau Promotie Podiumkunsten).
Daarnaast heeft een twintigtal podiumkunstinstellingen onderzoeksbevindingen en andere informatie
over hun initiatieven op het gebied van jongerenmarketing beschikbaar gesteld.
Zonder de medewerking van deze samenwerkingspartners hadden we dit onderzoek niet kunnen
uitvoeren.
We hopen dat de uitkomsten van dit onderzoek medewerkers van theaters en podiumkunstgezelschappen inspireert tot adequate jongerenmarketing, waardoor steeds meer jongeren de weg
naar de theaters zullen weten te vinden.
Letty Ranshuysen, Anna Elffers, Catelien van der Hoeven, maart 2004
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1 INLEIDING
1.1 Achtergrond van het onderzoek
In de loop van de jaren zijn er talloze onderzoeken naar het publiek en potentieel publiek van podiumkunsten verricht. Één ding maken die onderzoeken steeds weer duidelijk: het podiumkunstenpubliek
wordt steeds ouder en is onverminderd hoogopgeleid en doorgaans autochtoon (Knulst 1995). Langzamerhand raken steeds meer podiumkunstinstellingen ervan overtuigd dat ze zich meer moeten inspannen om een jonger en meer divers publiek te bereiken. Al was het maar om hun voortbestaan te
verzekeren door publiek voor de toekomst op te bouwen. Ook de overheid stimuleert dit al jarenlang,
met als hoogtepunt het voorstel van Rick van der Ploeg in 1999 om instellingen een strafkorting op te
leggen als ze geen 3% van hun budget aan maatregelen besteden die leiden tot een breder publieksbereik. Die maatregel haalde het niet (Ranshuysen 1999b). De belangstelling voor jongeren- en
allochtonenmarketing1 is echter sinds die tijd binnen de theatersector enorm toegenomen, mede door
de invoering van het vak CKV en de impulsen vanuit Cultuur en School en het Actieplan Cultuurbereik.
Veel podiumkunstorganisaties vragen zich af op welke manier zij jongeren kunnen bereiken. Steeds
meer dringt het bewustzijn door dat het bereiken van jongeren niet alleen een eigen marketing nodig
heeft, die afwijkt van de bestaande traditionele marketing- en communicatiemethoden. Het besef groeit
ook dat het podiumkunstenaanbod beter dient aan te sluiten op de belevingswereld en culturele
preferenties van jongeren dan nu het geval is. Bovendien blijkt steeds duidelijker dat jongere generaties
hele andere eisen stellen aan een avondje uit dan eerdere generaties.
Podiumkunstinstellingen worstelen met de vraag welke typen podiumkunstvoorstellingen aanslaan bij
jongeren en welke marketingmethoden het meest effectief zijn om jongeren tot podiumkunstbezoek te
bewegen. Ook hiernaar werd al veel onderzoek verricht. Hierbij gaat het veelal om kleinschalige door
stagiaires uitgevoerde onderzoeken. Professioneel en grootschalig onderzoek gebeurt weinig. Is dit wel
het geval dan richt het zich in veel gevallen op de evaluatie van het mediagebruik en de wensen van
jongeren2. Echt diepgaand onderzoek naar effectieve jongerenmarketing is nauwelijks nog gerealiseerd
en nog nooit werd de opgedane kennis op overzichtelijke wijze gebundeld. Het aantal onderzoeken dat
naar dit onderwerp verricht wordt, wijst echter op een grote behoefte bij podia en gezelschappen aan
een antwoord op bovenstaande vragen. Om de structurele kennisontwikkeling over jongerenmarketing
te bevorderen, heeft Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen op eigen initiatief dit onderzoek opgestart.
1.2 Doelstelling en onderzoeksvragen
Wij willen een antwoord bieden op de hierboven gestelde vragen door de huidige kennis in kaart te
brengen en aan te vullen. De opgedane inzichten worden door van Bureau Promotie Podiumkunsten
omgezet in praktische handreikingen via een on-line marketinghandboek voor programmeurs en
marketingmedewerkers van podiumkunstinstellingen. Dit marketinghandboek zal een overzicht bieden
van criteria waaraan aanbod voor jongeren en de op deze doelgroep gerichte marketing moeten voldoen om deze groep daadwerkelijk te bereiken. Dit handboek dient de kennis- en competentieontwikkeling op het gebied van jongerenmarketing binnen podia en bij podiumkunstgezelschappen te
ondersteunen. In een meerjarenproject zullen de methoden voor jongerenmarketing, die uit ons onderzoek als effectief naar voren komen, verder worden uitgewerkt en getoetst op effecitiviteit. Dit zal
gebeuren aan de hand van pilotprojecten. Samenvattend is de doelstelling van dit onderzoek:
Praktijkgerichte kennis op het gebied van programmering en marketing inventariseren en uitbreiden ten
behoeve van het door Bureau Promotie Podiumkunsten te ontwikkelen jongerenmarketinghandboek,
waarmee die kennis wordt overdragen aan relevante personen binnen podia en gezelschappen opdat
het publiek van podiumkunsten jonger en diverser wordt.
1

Aangezien het aandeel allochtonen onder jongeren steeds groter wordt en er bij nieuwe generaties, veel meer dan bij de
oudere, sprake is van vermenging van culturen spreken we in het vervolg alleen over jongerenmarketing. Gezien het grote
aandeel jongeren binnen de nieuwe generaties zal het aantrekken van jongeren automatisch gepaard moeten gaan met het
aantrekken van een groot aandeel allochtonen binnen het podiumkunstenpubliek.
2
Zie bijvoorbeeld de publieksonderzoeken die Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen uitvoerde in diverse schouwburgen en vlakke
vloertheaters.

Dit onderzoek dient de twee volgende onderzoeksvragen te beantwoorden:
1. Welk type voorstellingen en voorstellingsomstandigheden slaan aan bij welk type jongeren?
2. Welke marketingstrategieën en -middelen zijn effectief bij welke categorie jongeren?
Definitie podiumkunsten
Indien we in dit rapport spreken van podiumkunsten gaat het niet om alle podiumkunsten die in
Nederland te zien zijn. We spitsen ons toe op professionele uitvoeringen op het gebied van theater,
dans, muziek en letteren in speciaal daarvoor ingerichte locaties en accommodaties. Theater krijgt,
door de inhoud van de bestudeerde cases, de meeste aandacht. De genres cabaret, popconcerten en
musicals laten we buiten beschouwing, omdat jongeren de weg naar deze genres al redelijk goed
weten te vinden. Wel worden deze drie genres gebruikt als vergelijkingsmateriaal: het zijn immers
voorbeelden van podiumkunsten die er wel in slagen een jong publiek te bereiken.
Definitie jongeren
Onder jongeren verstaan we in dit onderzoek iedereen in de leeftijd van 15-25 jaar: werkend, nietwerkend, schoolgaand of studerend. Gekozen is voor de ondergrens van 15 jaar omdat de ervaring
leert dat jongeren vanaf die leeftijd zelfstandig hun keuzes gaan maken en ook op eigen gelegenheid
naar theater kunnen gaan. Personen jonger dan 15 jaar komen doorgaans met anderen (ouders,
oudere vrienden of school) mee. Bovendien is het meeste reguliere podiumkunstenaanbod in principe
geschikt voor iedereen vanaf 15 jaar. Voor jonger publiek is er speciaal jeugdtheater. Dit laatste komt
in dit onderzoek niet aan de orde. Het zogenaamde jongerentheater, dat zich doorgaans richt op een
publiek vanaf 14 à 15 jaar, wordt wel meegenomen. Een ander argument om jongeren vanaf 15 jaar
te bestuderen is dat het vak CKV zich richt op leerlingen van de bovenbouw, die doorgaans 15 jaar en
ouder zijn. Hierbij vormt ook het zelfstandig bezoeken van cultureel aanbod het uitgangspunt.
1.3 Opzet onderzoek
Stap 1: Literatuur- en gegevensanalyse
Via analyse van eerder onderzoek, relevante literatuur en statistieken zijn de belangrijkste kenmerken
van de vrijetijdsbesteding van jongeren in kaart gebracht. Hierbij is bekeken in hoeverre jongeren
tussen de 15 en 25 podiumkunsten bezoeken en wat kenmerken zijn van deze podiumbezoekers. Daarnaast is nagegaan wat kenmerken zijn van jongeren die geen podiumkunsten bezoeken, maar wel
anderszins cultureel actief zijn, en ook van jongeren die helemaal niets aan cultuur doen. Tevens is nagegaan welke criteria marketingstudies hanteren om de doelgroep jongeren te segmenteren. Deze
analyse mondt uit in een segmentering van de doelgroep jongeren. Vervolgens is er een hypothese
ontwikkeld over de samenhang tussen marketing, doelgroepen en drempels. Die hypothese is
gebaseerd op de vijf factoren die cultuurbezoek beïnvloeden (Ranshuysen 1999a) en een model dat de
samenhang tussen doelgroepen en marketingmethoden verklaart (McCarthy en Jinnet 2001).
Stap 2: Inventarisatie en analyse van eerder onderzoek en voorbeelden
Op basis van de hypothese zijn onderzoeken geanalyseerd die jongeren aan het woord laten over hun
ervaringen met podiumkunsten. Daarnaast is geïnventariseerd welke programmerings- en marketingmethoden worden ingezet om jongeren te bereiken. Aan de hand van effectiviteitsmetingen en
evaluatieonderzoeken is vervolgens onderzocht hoe effectief de diverse methoden zijn bij de onderscheiden categorieën jongeren. Deze methoden zijn waar nodig verder onderzocht aan de hand van
korte interviews met betrokken theatermedewerkers. Hiermee is bekeken in hoeverre de ontwikkelde
hypothese klopt en welke conclusies zijn te trekken over de effectiviteit van de verschillende methoden.
Stap 3: Bestudering vier cases
De hypothese is vervolgens nader getoetst aan de hand van vier casestudies bij organisaties die zich
specifiek richten op jongeren. Het gaat om: Rotterdams Lef, Geen Daden Maar Woorden, Lowlands en
de Talent Night. Over de cases wordt apart gerapporteerd in bijlage 1.
• Lowlands is een driedaags popfestival in Flevoland. Het festival heeft een goede antenne voor wat
er leeft binnen de diverse jongerenculturen. Lowlandsbezoekers kunnen in de theatertent Juliet
kennis maken met divers theateraanbod en doen dit ook veelvuldig. Bij Lowlands hebben we
vragen laten meelopen met de publieksenquête, die tijdens de editie van 2003 is uitgevoerd. Deze
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•

•

•

enquêtevragen gingen in op het huidige theaterbezoek van de Lowlandsbezoekers, de beleving van
de theatervoorstellingen in de theatertent Juliet op Lowlands en de mate waarin die voorstellingen
stimuleren tot bezoek aan theatervoorstellingen in reguliere theaters. Om meer inzicht te krijgen in
de werking van Lowlands als het gaat om het winnen van publiek voor theaters, interviewden we
bezoekers van dit festival. (www.lowlands.nl)
Geen Daden Maar Woorden (GDMW) is een jaarlijks festival in de Rotterdamse Schouwburg,
georganiseerd door Passionate: een organisatie voor nieuwe letteren in Rotterdam. Het concept
nieuwe letteren richt zich op een beleving van literatuur gericht op een jong publiek. GDMW slaagt
erin een jong publiek te bereiken met een multidisciplinaire programmering. Bij GDMW werden
ook bezoekers geïnterviewd. Tevens konden we gebruik maken van effectiviteitsmetingen van
marketingmethoden en publieksonderzoek, die werden uitgevoerd door Rotterdam Festivals
/September in Rotterdam. (www.passionate.nl, www.gdmw.nl)
Rotterdamse Lef is een jongerentheatergroep die zich op een jong, multicultureel publiek richt,
vaak afkomstig uit het VMBO-onderwijs. Hal 4 is het huistheater in Rotterdam van deze
theatergroep en de drijvende kracht achter de producties die het hele land door reizen. Bij Rotterdams Lef zijn bezoekers van de voorstelling What’s going on in Amsterdam (Ostadetheater en
Krakeling) geïnterviewd. (www.hal4.nl, www.rotterdamslef.nl)
Talent Night is een talentenjacht die in zeven theaters in de grote steden plaatsvindt. De nadruk ligt
op urban culture, oftewel cultuur van de straat. Na verschillende voorrondes zijn er twee halve
finales (in het Nieuwe de la Mar in Amsterdam en in de Stadsschouwburg in Utrecht) en een finale
in het Oude Luxor Theater in Rotterdam. Bij de Talent Night is bekeken welke methoden werden
gebruikt en wat de resultaten daarvan waren. Tijdens de finale zijn bezoekers geïnterviewd.
(www.ee2.com)

Stap 4: Eerste aanzet tot jongerenmarketinghandboek
De bevindingen uit de eerste drie stappen van het onderzoek worden tot slot op een rij gezet en vertaald in conclusies en aanbevelingen. Deze dienen als eerst aanzet voor het door Bureau Promotie
Podiumkunsten te ontwikkelen jongerenmarketinghandboek.
1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 is het resultaat van de literatuuranalyse en de raadpleging van statistische bronnen te
vinden. Op basis van deze analyse wordt de doelgroep jongeren in drie segmenten opgedeeld en
wordt aangegeven wat de belangrijkste kenmerken zijn van die drie doelgroepen. Daarna worden drie
typen drempels geïntroduceerd die jongeren kunnen weerhouden van theaterbezoek. Het hoofdstuk
sluit af met hypothesen over de samenhang tussen de onderscheiden doelgroepen en de gesignaleerde
drempels en marketingdoelstellingen.
In hoofdstuk 3 wordt eerst aangegeven in hoeverre jongeren zelf de drie type drempels ervaren. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van bevindingen uit de beschikbaar gestelde evaluaties van jongerenmarketingprojecten en uit de interviews met jongeren die de vier cases bezochten. Vervolgens wordt per drempel
de effectiviteit van marketingmethoden die hierop inspelen geëvalueerd. Dit gebeurt op basis van de
geanalyseerde onderzoeksrapporten en van mondelinge aanvullingen daarop door medewerkers van
theaters en gezelschappen.
In hoofdstuk 4 staan eindconclusies en aanbevelingen voor succesvolle jongerenmarketing in de
podiumkunsten. Daarna wordt aangegeven welke methoden in het vervolgtraject van Bureau Promotie
Podiumkunsten nadere uitwerking en evaluatie behoeven in de vorm van pilotprojecten.
De vier bestudeerde cases (Lowlands, GDMW, Rotterdams Lef en Talent Night) worden in bijlage 1
uitgebreid beschreven. Hierin zijn ook de interviews met bezoekers van deze evenementen verwerkt.
Diegenen die geïnteresseerd zijn in de precieze werking van deze voorbeeldprojecten kunnen daarover
in deze bijlage dus meer te weten komen. De cases zijn zeer informatief vanwege het succes dat zij
boeken met programmering en marketing voor een jong publiek en doordat de jongeren er zelf zo veel
mogelijk aan het woord komen.
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2 THEATERBEZOEK ALS VRIJETIJDSBESTEDING BIJ JONGEREN
Op 1 januari 2003 telde Nederland in totaal 2.127.317 jongeren tussen de 15 en 25 jaar oud: het
gaat om 13 % van de Nederlandse bevolking. Deze groep is gelijkmatig verdeeld over geslacht (het telt
dus ongeveer even veel vrouwen als mannen) en bijna de helft (45%) is 15 tot 20 jaar oud (iets meer
dan de helft is dus 20 tot en met 24 jaar oud). Ruim 15 % van alle jongeren van 15 tot 25 jaar heeft
een niet-westerse herkomst: hun herkomst ligt in Marokko, Turkije, Afrika, Latijns-Amerika of Azië met
uitzondering van Indonesië en Japan (CBS 2003).
Afgezien van de keren dat jongeren in het kader van hun school of opleiding naar podiumkunsten
gaan, is het kijken naar een voorstelling toch vooral een activiteit die in de vrije tijd wordt ondernomen.
In dit hoofdstuk wordt daarom ingegaan op cultuurdeelname van jongeren als vrijetijdsbesteding. Wat
doen jongeren in hun vrije tijd? Welke rol spelen kunst en cultuur daarin en in hoeverre bezoeken
jongeren podiumkunsten? Waarom gaan jongeren wel of niet naar theater en wie zijn de jongeren die
in podiumkunsten zijn geïnteresseerd? Naar aanleiding van de antwoorden op deze vragen wordt de
groep 15-25 jarigen gesegmenteerd in drie groepen: zij die geïnteresseerd zijn in theaterbezoek, zij die
latent geïnteresseerd zijn en zij die niet geïnteresseerd zijn. Vervolgens wordt een hypothese
geformuleerd over het verband tussen deze drie doelgroepen en het succes van op jongeren gerichte
programmering en marketing in theaters. Deze hypothese wordt vervolgens getoetst in hoofdstuk 3.

2.1 Vrijetijdsbesteding van jongeren
Beschikbare vrije tijd
Vrije tijd is de tijd die men overhoudt na aftrek van de tijd die nodig is voor eten en slapen, en
verplichte zaken die voortvloeien uit het volgen van onderwijs, verrichten van (betaald) werk en het
doen van huishoudelijke taken. Vrijetijdsbesteding verwijst naar de activiteiten die in deze tijdspanne
worden ondernomen (SCP 2003). Driekwart van de beschikbare tijd gaat bij jongeren op aan persoonlijke verzorging, werk, onderwijs en huishoudelijke verplichtingen. Jongeren houden daarmee zes uur
per dag over aan vrije tijd voor zaken als sporten, vrienden, televisie kijken, computeren, lezen en
uitgaan. Jongeren tot 18 jaar beschikken gemiddeld over 371 minuten vrije tijd, jongeren die ouder zijn
moeten het met zo’n 20 minuten minder doen, te weten: 352 minuten. Dit komt doordat veel jongeren
na het voortgezet onderwijs gaan werken of studeren en op zichzelf wonen.
Vrije tijd en adolescentie
Welke activiteiten jongeren ondernemen, wordt sterk bepaald door leeftijd, ontwikkelingsfase, sociale
omgeving, opleiding, sekse en de mate waarin de activiteit bijdraagt tot behoeftebevrediging en identiteitsontwikkeling. Jongeren bevinden zich in een levensfase waarin veel verandert. Ze ondergaan
naast veranderingen op lichamelijk, seksueel en cognitief vlak ook veranderingen op sociaal vlak. Deze
ontwikkelingen beïnvloeden het beeld dat ze van zichzelf en van het leven hebben. “De adolescenten
beginnen zich vragen te stellen over hun eigen persoon, over hun relaties met anderen, hun plaats in
de samenleving en de toekomst, kortom over hun identiteit.” (Verbert 2002: 8) Ouders, vrienden,
leeftijdsgenoten, docenten en de media spelen een belangrijke rol in het proces van identiteitsontwikkeling. Samen met het gezin en de school is de vrije tijd het derde terrein waarbinnen jongeren
zichzelf ontwikkelen. “Jongeren gebruiken de vrije tijd om langzaam maar zeker vorm te geven aan
hun eigen identiteit. In hun beleving is dat een proces waarvan ze zelf de regisseur zijn. In werkelijkheid
handelen ze echter allerminst op eigen houtje, maar zijn ze in het optuigen van hun eigen identiteit
sterk afhankelijk van de smaakpreferenties in hun vriendenkring (peergroup), de dominante trends op
school of in jeugdcultuurland en het materiaal dat de commercie aandraagt.” (Dieleman in Verbert
2002: 9) Door identificatie en experimenteren creëren jongeren voor zichzelf gedragingen, waarden,
opvattingen en interesses, kortom een eigen stijl van leven.
De invulling van vrije tijd door jongeren heeft dus alles te maken met het proces van volwassenwording
en het uiting geven aan de eigen identiteit en persoonlijkheid. Vandaar de populariteit van zaken als
kleding, muziek, dans en het uitdrukken van hun seksualiteit en activiteiten die daarmee samenhangen.
Door volwassenen wordt vrije tijd vaak ook als leertijd gezien. Via vrijetijdsactiviteiten kunnen jongeren
sociale, communicatieve, creatieve en culturele competenties verwerven die hen ook in andere domeinen van het leven van pas kunnen komen (Tilanus 1997; Verbert 2002; SCP 2003).
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Vrijetijdspatronen
Het Centrum voor Onderzoek en Statistiek in Rotterdam onderscheidt moderne en traditionele vrijetijdspatronen bij jongeren. Een modern vrijetijdspatroon is sterk geïndividualiseerd en komt vooral voor bij
jongeren uit hogere sociale milieus. Het wordt gekenmerkt door een uitgebreid activiteitenpatroon, een
grote mate van huiselijkheid, tijdruimtemanagement en een gedifferentieerd vriendschapsnetwerk. Een
traditioneel vrijetijdspatroon komt vooral voor onder lagere sociale milieus en kenmerkt zich door een
beperkt aantal activiteiten en een vaste vrienden en/of kennissenkring. Jongeren met een traditioneel
vrijetijdspatroon zouden het minst effectief gebruik maken van de grote keuzemogelijkheden op het
gebied van vrije tijd (COS 1999:16). Deze indeling overlapt deels met een in een ander onderzoek
gehanteerde indeling van culturele vrijetijdsbestedingen (Schueler & Kroon 1984), waarin die activiteiten zowel naar soort activiteit (passief, actief of educatief) als naar plaats (thuis of buitenshuis) als volgt
zijn ingedeeld:
S Thuis-passief: tv kijken / muziek luisteren
S Thuis-actief: creatieve hobby’s als knutselen en muziek maken
S Thuis-educatief: studeren en lezen
S Buitenshuis-passief: bioscoop, rondhangen
S Buitenshuis-actief: disco, café, sporten
S Buitenshuis-educatief: musea, tentoonstelling
Volgens Verbert is de vrijetijdscultuur ook onderhevig aan klassieke rolpatronen tussen mannen en
vrouwen. Jongens hebben vooral een voorkeur voor activiteiten waarbij ze zich kunnen meten of
kunnen onderscheiden van anderen. Dit verklaart onder andere waarom jongens meer tijd besteden
aan sport. Meisjes geven echter meer de voorkeur aan activiteiten die draaien om sociale contacten en
innerlijke beleving. Zij participeren meer in verenigingen, oefenen vaker een hobby uit en gaan meer
naar de bioscoop of het theater. “Een typische jongen is in zijn vrije tijd buitenshuis met een groep
vrienden aan het sporten of rondhangen in het park of op het plein. Een typisch meisje zit eerder
binnenshuis in het gezelschap van een familielid of op haar kamer met een (beste) vriendin.” (Verbert
2002: 47) Hierbij speelt ook de culturele achtergrond een rol: allochtone meisjes hebben vaak veel
minder bewegingsvrijheid dan allochtone jongens en autochtone jongens en meisjes.
Mediagebruik
Jongeren houden zich vooral bezig met (nieuwe) media, sport, uitgaan, vriendschappen en hobby’s.
Van al deze activiteiten nemen media en ict de belangrijkste plaats in, wat niet verwonderlijk is in de
huidige informatie- en communicatiemaatschappij. De meest favoriete vrijetijdsbesteding is televisie
kijken en computeren: 40% van de tijd wordt achter de tv of de pc doorgebracht. Driekwart van de
jongeren kijkt wekelijks meer dan tien uur televisie. Vooral commerciële zenders als SBS6, Yorin en
RTL4 zijn erg populair. Boven de 18 jaar neemt het televisie kijken iets af. Uit onderzoek van het Sociaal
Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat Nederlandse jongeren steeds minder televisie kijken. De computer
wint terrein: de pc is inmiddels niet meer weg te denken uit het leven van jongeren. Bijna 90% van de
jongeren heeft thuis een computer en bijna de helft van hen maakt daar dagelijks gebruik van. Ook
gebruiken ze de computer veel buitenshuis: ruim driekwart van de jongeren gebruikt een pc op school,
op het werk of bij vrienden. Gemiddeld brengen de 15–25-jarige computergebruikers twaalf uur per
week achter het beeldscherm door. Jongens zitten gemiddeld meer tijd achter de pc dan meisjes. De
meeste tijd achter de computer besteden jongeren aan spelletjes, huiswerk maken en internet. Het
internetgebruik zal mede door de technische vooruitgang op het gebied van internetten via mobiele
telefonie de komende jaren alleen maar toenemen. Toch is gebleken uit onderzoek van Qrius (2003)
dat het aantal jongeren dat thuis beschikking heeft over internet stabiliseert. Er wordt steeds minder
gratis internet aangeboden en gratis internet voldoet ook steeds minder goed. Tegenover het aantal
huishoudens dat overstapt naar betaald internet staan huishoudens die hun internetaansluiting
opzeggen. Volgens Qrius zal het in de komende jaren zo blijven dat 25 tot 30% van alle jongeren thuis
niet over een internetaansluiting beschikt. Jongeren gebruiken het internet vooral om te e-mailen en te
zoeken naar specifieke informatie. Ook chatten is een steeds populairdere bezigheid, vooral onder
jonge meisjes. Jongens houden zich meer bezig met het downloaden van gratis muziek, spelletjes of
andere software (CBS 2003; Qrius 2003).
(Mobiel) bellen en sms-en slokken ook steeds meer tijd op. Maakten jongeren al zeer frequent gebruik
van de telefoon om met vrienden te bellen, door de komst van de mobiele telefoon is het gebruik alleen
nog maar toegenomen. Ruim 90% van de jongeren van 15 tot 25 jaar heeft een ‘mobieltje’. 80%
maakt daarvan wekelijks gebruik en driekwart verstuurt wekelijks één of meerdere SMS-jes. Jongeren
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staan over het algemeen zeer positief tegenover de huidige ict-ontwikkelingen. Zes van de tien 15–24jarigen zijn het eens met de stelling dat nieuwe technologieën als internet en mobiele telefonie de
wereld beter hebben gemaakt. Van de 25-plussers is 45% deze mening toegedaan (CBS 2003).
In de afgelopen vijf jaar is de tijd die door jongeren wordt besteed aan het gebruiken van diverse
media gelijk gebleven. Wel deden zich verschuivingen voor in het gebruik van de diverse type media.
Zo zijn televisie kijken, het lezen van boeken, kranten en tijdschriften en het luisteren naar radio en cd’s
teruggelopen. Het computergebruik is -zoals al is geconstateerd- sterk toegenomen. Uit analyses van
het SCP blijkt dat er geen concurrentie bestaat tussen internetten en lezen. Integendeel, internetters
lezen meer en kijken minder televisie dat niet-internetters. Een andere belangrijke ontwikkeling binnen
het mediagebruik is ‘multitasking’: meerdere dingen doen op hetzelfde moment, zodat je optimaal
gebruik maakt van de tijd die je ter beschikking hebt. Volgens het SCP komt multitasking bij mediagebruik nog niet veel voor omdat televisie kijken, het lezen van gedrukte media en computeren zich
moeilijk laten combineren. Er zou eerder sprake zijn van concurrentie tussen de media (SCP 2002).
Uit van onderzoek Qrius (2003) blijkt echter dat de diverse vormen van mediagebruik wel tegelijkertijd
worden gecombineerd. Vooral televisie kijken en radio luisteren blijken goed te combineren met internetten, de krant lezen en telefoneren. De vele mogelijkheden voor de invulling van vrije tijd en het
gevoel niets te willen missen, leiden er toe dat veel jongeren het erg druk hebben of ten minste het
gevoel hebben dat dit zo is. Dit vinden ze over het algemeen niet vervelend, maar het brengt wel een
gevoel van onrust met zich mee. Jongeren met een lage opleiding kijken meer televisie dan jongeren
met een hoge opleiding. Hoger opgeleiden lezen daarentegen meer (CBS 2002; SCP 2002). De
verschillen in computer- en internetgebruik zijn minder groot (CBS 2002; SCP 2002). Hoog en laag
opgeleide jongeren maken beide gebruik van de pc, alleen beschikken hoger opgeleiden vaker over
een computer thuis.
2.2 Cultuurdeelname van jongeren
De functie van uitgaan en culturele activiteiten
Uitgaan en culturele activiteiten spelen een belangrijke rol in het leven van jongeren. Dit is niet zo verwonderlijk, omdat deze activiteiten bij uitstek mogelijkheden bieden voor het ontwikkelen van een eigen
leefstijl. Met de voorkeur voor een bepaalde muziek-, kleding- of dansstijl laat je immers zien wie je
bent en met welke mensen of groepen je je verbonden voelt. Daarnaast bieden uitgaan en cultuur
natuurlijk ook ontspanning, vermaak, zingeving en inspiratie. Onderzoek naar wat jongeren aan kunst
en cultuur doen en hoe ze dat waarderen, richt zich vaak heel specifiek op cultuur met de grote ‘C’,
zoals klassieke muziek, musea of toneel. Dit komt omdat belangrijke onderzoeksinstituten als CBS en
SCP kunst- en cultuurdeelname veelal definiëren in termen van bezoek aan door de overheid
gefinancierde kunstvormen. Jongeren nemen mondjesmaat deel aan de gevestigde kunst en cultuur,
omdat die vaak niet aansluit bij hun belevingswereld, terwijl de toegankelijkere ‘populaire’ cultuur
(zoals popconcerten, bioscoop, danceparty’s en festivals) hier juist wel op aansluit. “Activiteiten passend
in de mainstreamcultuur lijken met het onderzoek van CBS en SCP redelijk goed in kaart te worden gebracht, maar het kunstzinnig leven van jongeren en etnische minderheden komt veel minder goed uit
de verf. De gesignaleerde vergrijzing van het kunstenpubliek en het amateurkunstcircuit zou daardoor
dus wel eens een geconstrueerde werkelijkheid kunnen zijn, want een groot deel van de culturele
activiteiten van jongeren wordt over het hoofd gezien.” (Ranshuysen 1998) Als ook de niet-gesubsidieerde kunst- en cultuuruitingen worden meegenomen, dan blijken jongeren juist heel actief deel te
nemen aan het kunst- en cultuurleven (Van den Berg 1998). Voor jongeren speelt het onderscheid
tussen gevestigde (hoge) cultuur en populaire (lage) cultuur nauwelijks een rol. Deze ontwikkeling doet
zich trouwens ook steeds meer onder oudere groepen voor (SCP 2000). Door de levensfase waarin
jongeren zich bevinden, stellen zij hun eigen eisen aan kunst- en cultuuruitingen. Het moet vooral
aansluiten bij hun referentiekader en ze moeten er wat mee kunnen uitdragen. Jongeren ‘knutselen’
hun eigen cultuur bij elkaar, waarmee ze door middel van symbolen als taal, kleding en muziek gelijkgezinden insluiten en buitenstaanders uitsluiten en door middel van een symbolische orde grip krijgen
op de omringende wereld. Hierbij is sprake van een ‘culturele shake’ van oude en nieuwe, westerse en
niet-westerse cultuuruitingen (Henrichs 1999).
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Uitgaan
Ter sprake kwam al dat jongeren graag uitgaan. Figuur 2.1 toont hoe groot aandeel van de leeftijdscategorieën 15 tot en met 17 jaar en 18 tot en met 25 jaar minimaal vier keer per jaar een
discotheek, café of restaurant bezoekt. We zien dat de jongste groep minder vaak naar het café gaat
dan de oudere groep. Vooral bij jongens van 18 tot en met 25 jaar is het café populair.
De disco is bij beide leeftijdsgroepen even populair: zo’n 70% van de jongeren gaat daar minimaal vier
keer per jaar heen. Ter vergelijking: van de bevolking ouder dan 25 jaar bezoekt slechts 12 %
regelmatig een disco- of dansavond. De disco heeft bij de jongste leeftijdsgroep een grotere aantrekkingskracht op meisjes dan op jongens. Bij de jongens komt de belangstelling voor de disco wat
later. Restaurants worden opnieuw vaker door de 18–25-jarigen bezocht dan door de jongere groep.
Dit doen meisjes iets vaker dan jongens. Het restaurantbezoek van jongeren wijkt niet erg af van 25plussers.
Figuur 2.1: Percentage jongeren dat minimaal vier keer per jaar café, discotheek of restaurant bezoekt
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Andere vormen van uitgaan
Figuur 2.2 geeft aan in hoeverre jongeren minimaal vier keer per jaar andere uitgaansvormen ondernemen. Het vaakst bezoeken zij met een zekere regelmaat de bioscoop. Dat doet ongeveer de helft:
meisjes van 15 tot 19 jaar doen dit het minste. Daarnaast worden er natuurlijk de nodige films thuis via
video en DVD bekeken. Filmhuizen worden nauwelijks door jongeren bezocht (SCP: 1999). Naar
dansevenementen (party’s) gaat zo’n 17% van alle jongens van 15-25 jaar minstens vier keer per jaar,
maar de oudere meisjes doen dit veel minder. De 20 tot en met 25-jarigen bezoeken vaker geregeld
popconcerten dan de jongere groepen. Opnieuw zijn de oudere meisjes hier minder actief in.
Figuur 2.2: Percentage jongeren dat minimaal vier keer per jaar bepaalde activiteiten onderneemt
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Toneel en dans worden nauwelijks regelmatig bezocht door jongeren. Meisjes van 20 tot en 25 jaar
doen dit nog het meest.
Figuur 2.3 laat zien in hoeverre de diverse categorieën jongeren wel eens (minimaal 1 keer per jaar) de
diverse podiumkunstengenres bezoeken. Opvallend is de grote voorkeur van jongens van 20-25 jaar
voor cabaret (16%) ten opzicht van musical (9%) en toneel (6%). Bij meisjes van 20-25 is dat verschil
veel kleiner: 20% gaat naar musical, 17% naar cabaret en 16% naar toneel. De oudere groep bezoekt
vaker toneel dan de jongere groep. Klassieke muziek en ballet zijn het minst populair. Slechts 4% van
de jongeren gaat daar wel eens heen.
Figuur 2.3 Percentage jongeren dat minimaal een keer per jaar een podiumkunstvoorstelling bezoekt
onderverdeeld naar genre.
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Festivals worden het vaakst wel eens door jongens bezocht (circa 30%), meisjes van 20 tot en met 25
jaar doen dit relatief weinig (17%). Het vaakst komt men wel eens aan een bezoek van een popconcert
toe: bij de 20 tot en met 25-jarigen is dit bij 42% het geval, de jongeren (met name de jongere meisjes)
doen dit het vaakst helemaal niet.
Het aantal dans- en muziekevenementen dat op jongeren is gericht, is in de afgelopen jaren sterk
toegenomen. In de zomer is er ieder weekend wel iets: Parkpop, Sensation, Dancevalley, Mysteryland,
Lowlands, etcetera. Die evenementen zijn ook steeds grootschaliger. Toch blijkt dat driekwart van de
jongeren vrijwel nooit naar zo’n grootschalig evenement gaat. Laat staan dat ze ieder weekend gaan.
Voor veel jongeren is dat ook te duur: een bezoek aan Dancevalley kost bijvoorbeeld al snel tussen de
€100 en €150. De grote evenementen draaien voor een belangrijk deel op ‘oudere’ jongeren, dat wil
zeggen ouder dan 24 jaar (Qrius 2003).
Lidmaatschap CJP
Iedere jongere in de leeftijd van 12 tot 27 jaar kan een CJP aanschaffen. Deze pas geeft recht op
kortingen bij diverse culturele activiteiten. CKV-leerlingen krijgen deze pas een jaar lang gratis
aangeboden. In 2001 waren ruim 450.000 jongeren in het bezit van een CJP: het ging om 30% van de
15-19 jarigen en 14% van de 20-plussers. Kenmerken van jongeren die zelf een CJP aanschaften, zijn:
maar liefst 75% is vrouw, 70% is 18 jaar of ouder, 50% woont in de Randstad, 47% volgt HAVO of
VWO, 24% studeert aan een hogeschool of universiteit en 96% is autochtoon. Het gaat dus om een vrij
select gezelschap, waarin hoger opgeleide, autochtone meisjes van boven de 18 jaar uit de Randstad
oververtegenwoordigd zijn. De populairste activiteiten van CJP-houders zijn in volgorde van
populariteit: film, cabaret, musical, lezen en toneel (Qrius 2002, CJP 2003).
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De meeste theaters verlenen kortingen aan CJP-houders. Desondanks trekken veel theaters weinig
jongeren. Uit door Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen uitgevoerd onderzoek in 1999 en 2000 onder
de klantenbestanden van acht theaters verspreid over geheel Nederland blijkt dat slechts 3% daarvan
jonger is dan 25 jaar.
Amateuristische kunstbeoefening
Ruim 40% van de jongeren doet aan amateurkunst, maar naarmate jongeren ouder worden doen ze
hier minder aan (SCP 1999). Een kwart van de 15 tot 24-jarigen is minimaal een uur per week met
uitvoerende kunsten bezig. Figuur 2.4 toont de mate waarin jongeren bepaalde activiteiten
ondernemen. Hierin is duidelijk te zien dat tekenen, zingen en muziek maken het meest geliefd zijn. In
1975 waren mannen actiever in de amateurkunst, maar in 1995 waren de rollen omgedraaid (De
Haan en Knulst 1998). Er is een zwak verband aangetoond tussen amateuristische kunstbeoefening
binnen een bepaalde discipline en het bezoek aan voorstellingen of tentoonstellingen binnen die discipline (Van Beek en Knulst 1991 en De Haan en Knulst 1998). Dat deze wisselwerking gering is, zal
komen doordat liefhebbers andere kwaliteitscriteria hanteren dan professionals (De Swaan 2003).
Figuur 2.4: Percentage jongeren dat wel eens amateurkunst beoefent3
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2.3 Attitude tegenover cultuur en theaterbezoek
De invloed van leefstijlen
Al eerder werd gesteld dat de vrijetijdsbesteding van jongeren grotendeels wordt bepaald door de leefstijlgroep waartoe de betreffende jongere behoort: ook het culturele uitgaansgedrag van jongeren is
onderhevig aan deze leefstijl (Ter Bogt 2000). Van Wel (1993) onderscheidt vier ideaaltypische
cultuurstijlen, te weten:
S klassieke elitaire cultuuroriëntatie;
S moderne informatieve cultuuroriëntatie;
S romantische cultuurstijl;
S viriele cultuurstijl.

3
Onder tekenen wordt verstaan: tekenen, schilderen en grafisch werk. Beeldend is beeldhouwen, boetseren, pottenbakken en
sieraden maken. Textiel houdt in textiele werkvormen, wandkleden maken en weven. Muziek is bespelen van muziek instrument.
Fotografie staat voor fotografie, film en video. Onder theater wordt verstaan toneel spelen, mime, volkdans, ballet en jazzballet.
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Jongeren met een klassieke elitaire cultuuroriëntatie gaan naar theaters en musea, hebben een
voorkeur voor klassieke muziek en niet-hedendaagse popmuziek, kijken naar tv programma’s over
kunst en cultuur, lezen literatuur en waarderen ook films die niet uit Hollywood komen. Deze stijl is
vooral te vinden bij hoger opgeleiden en meer bij meisjes dan bij jongens. Volgens het onderzoek van
Van Wel geeft 5% van de jongeren blijk van deze smaak.
Een cultuurstijl waarmee de elitaire oriëntatie nauw samenhangt is de moderne informatieve
cultuuroriëntatie. Jongeren die deze stijl aanhangen zijn geïnteresseerd in nieuws en de achtergronden
daarvan. Zij kijken naar actualiteitenprogramma’s en culturele en informatieve praatprogramma’s en
ze lezen kranten en opinieweekbladen. Ook deze stijl is vooral aanwezig bij hoger opgeleiden. Volgens
Van Wel behoort 13% van de jongeren tot deze stijl. Het aantal jongeren dat een voorkeur heeft voor
beide stijlen bedraagt 5%.
Jongeren met een romantische cultuurstijl (het gaat om 32% van de jongeren, hoofdzakelijk meisjes)
luisteren graag naar populaire hedendaagse dans- en popmuziek, lezen vaak liefdesromans en
tijdschriften en houden van romantische films en dramaseries.
Jongeren met een viriele cultuurstijl (17%, hoofdzakelijk jongens) houden van rockmuziek, kijken naar
actiefilms en sportprogramma’s en lezen eerder een stripboek dan een roman.
Daarnaast is er nog een vrij grote groep (20%) die zowel romantische als viriele elementen waardeert.
Tot slot is er een kleine groep (8%) die nergens warm voor loopt.
Op grond van deze gegevens heeft slechts 10% van de jongeren interesse voor de gevestigde cultuur.
Van Wel concludeert dan ook: “Er is werk aan de winkel voor de hoeders van kunst en cultuur.”
De invloed van anderen
Jongeren stemmen hun smaak vooral af op hun vrienden en vriendinnen (Van Wel 1993). Uit recent
onderzoek blijkt dat de invloed van subculturen verdwijnt ten gunste van subclubs. De tijd dat een
gemeenschappelijke voorkeur voor bijvoorbeeld muziek automatisch leidde tot ‘lidmaatschap’ van een
alomvattende subcultuur is voorbij. Jongeren zappen steeds meer hun eigen stijl bij elkaar waarbij ze
zich laten leiden door peers. Peers zijn niet langer leeftijdsgenoten, maar mensen met wie interesses
worden gedeeld en besproken: hiermee heb je een langlopende relatie en je hoeft niet persé op ze te
lijken. Jongeren kunnen lid zijn van verschillende subclubs, gebaseerd op een gemeenschappelijke
belangstelling. Maar meer dan om interesses gaat het niet, de subclubs bepalen niet de gehele
persoonlijke levensstijl (Duijvestijn 2003).
Het wel of geen interesse hebben in kunst en cultuur en daarmee samenhangende participatie, werkt
dus door in het aangaan van vriendschappen. “Jongeren met gelijke interesses en kenmerken liggen
elkaar het best. Een persoon met interesse voor kunst en cultuur zal dan ook vrienden zoeken die deze
interesse delen, waardoor samen geparticipeerd kan worden. Omgekeerd geldt dit ook voor personen
die geen interesse hebben. Dit zorgt voor een versterking van de non-participatie.” (Van der Lely 2003:
24) Maar ook ouders zijn belangrijk, vooral als het gaat om de ontwikkeling van de elitaire en informatieve cultuuroriëntatie. Jongeren ontwikkelen een eigen smaak die duidelijk verschilt van de ouders,
maar wel spoort met de cultuurstijl van hun ouders. Uit bevolkingsonderzoek blijkt dat mensen die op
jonge leeftijd thuis in aanraking komen met podiumkunsten, hun leven lang meer dan anderen geïnteresseerd blijven in deze kunstvorm. Het blijkt dat introductie door anderen dan de ouders vrijwel net
zo'n sterk effect kan hebben, indien die introductie op jonge leeftijd plaatsvindt. Omdat ouders hun
kinderen op veel jongere leeftijd met kunst en cultuur in aanraking kunnen brengen dan school of
vrienden, is hun invloed echter meestal het grootst. Ouders zorgen nu eenmaal het vaakst voor een
eerste kennismaking met het aanbod van theaters (Ranshuysen 1996). Het blijkt dan ook dat kinderen
uit cultureel actieve gezinnen in de adolescentie veel vaker aan cultuur deelnemen dan kinderen van
minder cultureel actieve ouders (Nagel 2004). Al eerder werd aangetoond dat als ouders cultureel
actief zijn de kans groot is dat hun kinderen dat ook zijn (SCP 2002, Voorpostel & Van der Lippe 2001).
De invloed van de ouders is het sterkst als het gaat om bezoek aan theater, musea en klassieke muziek.
Bij bezoek aan popmuziek en film doen de activiteiten van ouders er veel minder toe (Voorpostel & Van
der Lippe 2001). Daarbij speelt vooral de invloed van vrienden een belangrijke rol (Van Wel 1993).
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De invloed van diverse achtergrondkenmerken
Een eerste achtergrondfactor die van invloed blijkt op cultuurdeelname is sekse. Ter sprake kwam al dat
meisjes veel actiever zijn dan jongens als het gaat om deelname aan de gevestigde cultuur en
amateurkunstbeoefening. Hierdoor bezoeken ze ook veel vaker theaters dan jongens (SCP 2002, CBS
2003, Van Wel 1993, Voorpostel & Van der Lippe 2001). Er is zelfs sprake van een feminisering van
het theaterpubliek: uit alle door Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen uitgevoerde onderzoeken onder
publiek van zo’n 35 theaters blijkt dat er sprake is van de volgende trend: hoe jonger het publiek is,
hoe groter het aandeel vrouwen en hoe geringer dus het aandeel mannen. Bij theaterpubliek jonger
dan 35 jaar is circa 75% een vrouw en dit aandeel neemt geleidelijk af naar 40% bij 65-plussers. Uit
bevolkingsonderzoek blijkt dan ook dat sekse na leeftijd en opleiding de meest bepalende factor voor
theaterbezoek is. Het geleidelijk toenemende overwicht van vrouwen onder het publiek van reguliere
podia wordt verklaard door het gegeven dat jongeren steeds meer de gelegenheid krijgen om zich
terug te trekken in een eigen smaakuniversum. Daar lijken vooral jongens gebruik van te maken en
theaterbezoek hoort daarbij niet binnen hun smaakuniversum (De Haan en Knulst 2000). Het blijkt dat
sekseverschil vooral optreedt onder autochtone jongeren. Bij allochtone bezoekers is dit verschil veel
kleiner (Wel 1998). Dit zal komen doordat allochtone meisjes minder bewegingsvrijheid hebben, want
uit onderzoek blijkt dat allochtone meisjes sterk geïnteresseerd kunnen zijn in kunst en cultuur. Bij
allochtone jongens is dat nog maar de vraag (Ranshuysen 1995).
Wanneer er wordt gekeken naar bezoek aan meer populaire vormen van cultuur als popconcerten,
musical, cabaret en bioscoop is het verschil tussen meisjes en jongens veel kleiner (Voorpostel en Van
der Lippe 2001), zoals ook al uit de behandelde statistieken bleek (zie figuren 2.1 en 2.3). Ze gaan
vrijwel evenveel naar de film. Popconcerten worden zelfs meer door jongens dan door meisjes bezocht
(SCP 2002, CBS 2003, Voorpostel & Van der Lippe 2001). Ook bij uitgaan is er niet veel verschil: wel
bleek al dat jongens vaker naar het café gaan en meisjes naar de discotheek. In feite is uit het
beschikbare onderzoek niet goed op te maken in hoeverre meisjes cultureel actiever zijn dan jongens,
omdat er veelal een te smalle definitie van cultuurdeelname wordt gehanteerd. Wanneer de meer
eigentijdse kunstvormen (zoals rappen, muziek en beelden samplen, ontwerpen op computers, graffiti,
etcetera) gemeten zouden worden, zouden jongens wel eens als veel cultureel actiever dan meisjes uit
de bus kunnen komen (Ranshuysen 1998).
De invloed van opleiding is eenduidiger dan die van sekse. Hoger opgeleide jongeren zijn cultureel
actiever, zowel als het gaat om deelname aan populaire als aan gevestigde cultuur (SCP 2002, Van
Wel 1993, Nagel 2002, Henrichs 1999). Hoger opgeleide jongeren gaan dus vaker naar theaters,
musea, films, popconcerten, cafés en restaurants. Lager opgeleiden bezoeken alleen vaker discotheken.
Zelfs binnen de groep lager opgeleiden doen zich verschillen voor tussen hoger en lager opgeleiden.
Leerlingen van het VBO zijn minder cultureel actief dan MAVO-leerlingen (CBS 2001)4.
Leeftijd speelt een minder belangrijke rol dan opleiding. Naarmate jongeren ouder worden, worden ze
wel cultureel actiever (SCP 2002, Voorpostel & Van der Lippe 2001). De belangstelling voor amateurkunstbeoefening neemt weliswaar af, maar men gaat vaker uit: hierdoor neemt ook de belangstelling
voor theater toe (CBS 2001, SCP 2002). Waarschijnlijk komt dit laatste ook doordat er meer geschikt
theateraanbod is naarmate jongeren ouder worden en doordat men bij het ouder worden meer geld te
besteden heeft (Qrius 2003).
Ook het beroep en de opleidingsrichting is van invloed op cultuurdeelname, vooral op bezoek aan
theater, musea en klassieke muziek. Naarmate jongeren een hogere beroepsklasse vertegenwoordigen,
een sociale of culturele opleiding volgen of werken in de culturele sector, gaan zij vaker naar theater
(Ranshuysen 1999a, Schueler & Kroon 1984). Heranalyse van gegevens uit onderzoek onder bezoekers
van vlakke vloertheaters en schouwburgen en CJP-houders (Ranshuysen 2002) toont aan dat de meer
experimentele podiumkunstgenres veel vaker bezocht worden door personen die werken of studeren in
de culturele sector, terwijl een toegankelijker genre als komedie of cabaret juist vaker bezocht worden
door diegenen die daar niet werken of studeren (zie figuur 2.5)5. Ook blijkt dat studenten in vergelijking
tot werklozen en voortijdig schoolverlaters veel sterker vertegenwoordigd zijn onder theaterbezoekers
4

VBO heet tegenwoordig VMBO-beroepsgericht, MAVO heet tegenwoordig VMBO-theoretische leerweg. Ook is er inmiddels een
VMBO-gemengde leerweg.
5
Bij de interpretatie van de hoge bezoekpercentages in figuur 2.5 dient de lezer zich te realiseren dat het hier om cultureel actief
publiek gaat: bij een gewone doorsnede van de bevolking, met name bij jongeren, zou het om een fractie van deze percentages
gaan.
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(CBS 2003). Onderzoek op Lowlands (zie: case 1 in Bijlage 1) laat zien dat bezoekers van dit festival
relatief vaak studeren of werken in het onderwijs- of zorgsector.
Figuur 2.5 Percentage bezoekers podiumkunstgenres bij wel of niet werkenden/studerenden in de culturele sector
34%

Modern muziektheater

49%
50%

Moderne dans
35%

Multidisciplinair theater

60%

39%

Experimenteel theater

67%

60%

22%
24%

Amateurtoneel

36%

Wereldmuziek

41%

26%
26%

Popmuziek

40%
40%

Klassieke muziek

56%

Serieus toneel
Cabaret

61%

Komedie

40%

0%

62%

20%

40%

Actief in cultuursector

74%

48%

60%

80%

Niet-actief in cultuursector

Bron: heranalyse databestand theaterbezoekers (Ranshuysen 2002)
De invloed van cultuureducatie op school wisselt. We zagen reeds dat over het algemeen geldt dat hoe
jonger iemand kennis maakt met cultuur, hoe groter de cultuurparticipatie op latere leeftijd is. Daarnaast lijkt cultuureducatie door middel van (podium)kunstbezoek meer effect te hebben op latere cultuurdeelname dan speciale lessen op school. Dit geldt overigens sterker voor het bezoek aan populaire
cultuurvormen dan bij bezoek aan gevestigde cultuuruitingen (Voorpostel & Van der Lippe 2001). Het
aantal kunstvakken dat men volgt en het cijfer hiervoor blijken weinig invloed te hebben op latere
cultuurdeelname in het algemeen. Wel speelt de gevolgde kunstdiscipline een rol: wie het vak tekenen
of muziek als examenvak heeft gevolgd, is op latere leeftijd meer geneigd tot museumbezoek dan wel
concertbezoek (Nagel 2002, Voorpostel & Van der Lippe 2001). Niet duidelijk is in hoeverre er sprake
is van een verband tussen het vak drama en theaterbezoek, maar de verwachting is dat dit ook positief
zal samenhangen.
De invloed van inkomen is niet erg groot. Jongeren vergaren hun besteedbaar inkomen met name uit
zakgeld en een (bij)baan. 55% van de 15 tot en met 19 jarigen heeft een bijbaantje en 17% heeft een
‘echte’ baan. Voor de groep van 20 tot 24 jaar geldt dit respectievelijk voor 30% en 59%. In totaal
verdienen alle jongeren samen zo’n €14,4 miljard per jaar. De 20-plussers onder de jongeren hebben
meer geld te besteden dan de jongere groep. Jongeren geven hun geld in de eerste plaats uit aan
uitgaan: 15-19-jarigen geven er €47,60 per maand aan uit en 20-24-jarigen €120 (Qrius 2003). Hoe
groter het inkomen, hoe meer geld er wordt besteed aan uitgaan (Voorpostel & Van der Lippe 2001).
Bij 15-19-jarigen blijkt het inkomen geen rol te spelen bij theater- en museumbezoek. Dit komt waarschijnlijk omdat jongeren nog vaak musea of theaters bezoeken met hun ouders. Op bezoek aan meer
populaire cultuurvormen, dat jongeren waarschijnlijk vaker zelfstandig ondernemen, is inkomen echter
wel van invloed. Hoewel hierover geen gegevens bekend zijn, is het zeer aannemelijk dat het inkomen
wel een rol speelt bij theater- en museumbezoek onder 20-24 jarigen, omdat zij zelf hun eigen keuzes
maken.
Op het eerste gezicht lijkt etnische herkomst van zeer groot belang: autochtone jongeren zijn veel cultureel actiever dan allochtone jongeren (COS 2002, Van Iperen 2002). Maar als de invloed van opleiding en sociaal milieu wordt uitgeschakeld, dan zijn autochtone en allochtone jongeren vrijwel even
actief, zowel op het gebied van de populaire als de gevestigde cultuur (Van Iperen 2002). De aanvankelijke verschillen komen doordat allochtonen vaker lager opgeleid zijn en van huis uit minder
gestimuleerd worden tot deelname aan de gevestigde cultuur dan autochtonen. De tweedeling
allochtoon - autochtoon doet geen recht aan de verschillen tussen jongeren (Van Wel 1998).
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Uit ander onderzoek blijkt echter wel een verschil in deelname aan gevestigde kunsten tussen allochtonen en autochtonen, dat niet verklaard kan worden uit het opleidingsniveau en de beroepsstatus van
de ouders (Voorpostel en Van der Lippe 2001). Het ene onderzoek constateert geen duidelijke
verschillen in cultuurdeelname tussen verschillende nationaliteiten (Van Iperen 2002), maar het andere
wel (Van Wel 1998). Dit laatste onderzoek toont verschillen tussen Marokkaanse, Turkse en Surinaamse
jongeren aan. Zo zouden Marokkaanse jongeren minder actief zijn op het gebied van receptieve
cultuurdeelname dan Turkse en Surinaamse jongeren. Deze twee laatste groepen verschillen vrijwel niet
van hun autochtone leeftijdsgenoten. Onderzoek onder Rotterdamse jongeren toont weer aan dat
Surinamers cultureel actiever zijn dan Marokkanen en Turken (COS 2002). Dit geldt vooral voor bezoek
aan toneel en musical, maar niet voor cabaret, dans en opera. De onderzoeksuitkomsten aangaande
de invloed van etnische herkomst zijn dus niet eenduidig.
In ieder geval blijkt uit divers door Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen uitgevoerd publieksonderzoek
in tientallen musea, schouwburgen en vlakke vloertheaters dat daar, buiten bezoek in
onderwijsverband, nauwelijks allochtonen komen. Het lijkt er dus op dat allochtone jongeren wel veel
aan cultuur doen, maar voorkeur hebben voor andere locaties en programmering. Dit wordt bevestigd
door de analyse van Talent Night. Daaruit blijkt dat veel allochtone jongeren erg gevoelig zijn voor
trends. Vaak lopen ze voorop als het gaat om kleding, muziek en accessoires. Kenmerkend voor deze
groep is de snel wisselende “ins and outs”. Er wordt scherp op elkaar gelet en de invloed van
opinieleiders is groot. Dit geldt ook voor uitgaansgelegenheden. Allochtone jongeren gaan naar die
plekken waarvan ze weten dat het daar dope is. Wat dope is en wat niet, is moeilijk te voorspellen,
maar wel is het zo dat ze erg kritisch zijn. Als een bezoek aan een cultuurinstelling tegenvalt, komen ze
niet meer terug. Dit lijkt vooral te gelden voor 25 tot 30-jarigen. Bij deze groep speelt respect voor de
eigen culturele identiteit een grote rol: ze voelen zich eerder dan de jongere generatie buiten gesloten
en gediscrimineerd. De jongere groep groeit op in een meer multiculturele omgeving waar minder
sprake is van identiteits- en groepsvorming op basis van de culturele achtergrond. Een ander verschil
tussen de jongere en de oudere groep is de loyaliteit ten opzichte van de locatie. Jongere jongeren
wisselen veel sneller van uitgaansgelegenheid. Ze zijn relatief makkelijk binnen te krijgen, maar veel
moeilijker vast te houden, ze zijn steeds op zoek naar de plek die nog meer trendy en interessanter is
(zie case 4 in Bijlage 1).
De mate van ‘uithuizigheid’ is tot slot ook van invloed op cultuurdeelname. Hoe meer activiteiten
buitenshuis worden ondernomen, des te vaker worden populaire cultuurvormen bezocht. Toneelliefhebbers blijken minder uithuizig dan musicalliefhebbers, maar ze zijn wel weer meer uithuizig dan
jongeren die weinig culturele activiteiten ontplooien (Voorpostel & Van der Lippe 2001).
2.4 Hypothese ten aanzien van effectieve jongerenmarketing
Drempels voor cultuurdeelname
Uit analyse van jarenlang onderzoek naar cultuurdeelname in Nederland komen vijf factoren boven
drijven die cultuurdeelname belemmeren (Ranshuysen 1999a). Bij die factoren zijn aanbodskenmerken
gekoppeld aan kenmerken van potentieel publiek. Het gaat om:
S de complexiteit van het aanbod en de verwerkingsvaardigheden van het publiek,
S de sociale oriëntatiepunten die het aanbod biedt en de normen van het publiek,
S het tijdsbeslag van het aanbod en de beschikbare tijdsbudgetten bij het publiek,
S de betaalbaarheid van het aanbod en de beschikbare geldbudgetten bij het publiek,
S het geografisch bereik van het aanbod en de mobiliteit van het publiek.
Het blijkt dat deze belemmeringen ook een rol spelen bij 14 tot 20-jarigen (Voorpostel & Van der Lippe
2001). Wel blijkt dat de deelname aan de gevestigde cultuur (of het gebrek daaraan) er beter door
wordt verklaard dan de deelname aan populaire cultuur.
De verwerkingsvaardigheden en sociale normen zijn van veel grotere invloed dan de drie overige
factoren (tijd, geld en bereikbaarheid), die meer praktisch van aard zijn. Dit komt doordat verwerkingsvaardigheden en sociale normen in feite de houding ten aanzien van bepaald cultuuraanbod bepalen
en het belang van de andere drie factoren is daaraan ondergeschikt (Ranshuysen 1999a). Met andere
woorden: naarmate men meer gemotiveerd is om bepaald aanbod te bezoeken, is men meer bereid
om praktische drempels te overwinnen.
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Bovendien hangen de drie praktische drempels vaak samen: hoe verder men moet reizen, hoe meer
tijd en geld het bezoek kost. Om die redenen zijn de vijf genoemde factoren ten behoeve van dit
onderzoek omgezet in drie categorieën drempels, te weten: 1. sociale drempels, 2. kennis- en
ervaringsdrempels en 3. praktische drempels.
Ad. 1: Sociale drempels
Het publiek van theaters vormt doorgaans geen dwarsdoorsnede van de bevolking. De verklaring is dat
leden van bepaalde sociale groepen zich niet thuis voelen in de entourage van een theater en tussen de
mensen die daar komen, terwijl degenen die wel in theaters komen daar juist gelijkgestemden tegenkomen. Theaterbezoek kan dus een manier zijn om je te onderscheiden als behorende bij een bepaalde elite, maar het niet bezoeken is een manier om te laten zien dat je niet bij die groep wilt horen.
Culturele activiteiten als theaterbezoek staan dus symbool voor iemands identiteit in de samenleving
(Ranshuysen 1999a). Dit geldt in zeer sterke mate voor jongeren, want die, zo bleek in het voorafgaande, zijn hard op zoek naar hun eigen identiteit en manieren om die uit te drukken. In diverse
rapportages van het Sociaal Cultureel Planbureau is erop gewezen dat jongeren in Nederland zich
steeds meer in een eigen smaakuniversum terugtrekken (zie bijvoorbeeld Van den Broek en De Haan
2000). Jongeren zijn veelal op zoek naar ervaringen die passen binnen hun eigen subcultuur. De mate
waarin een jongere theaterbezoek wel of juist niet waardeert, hangt af van de leefstijl van de groep
waarin deze verkeert. In de ene groep is het ‘not done’ om naar een theatervoorstelling te gaan, maar
in de andere groep wordt dit juist als een interessante activiteit beschouwd. Uit de hiervoor gerapporteerde onderzoeksbevindingen is echter op te maken dat het aanbod in reguliere theaters voor veel
jongeren ‘not done’ is, omdat het met hoge sociale drempels wordt omgeven. De meeste theaters
sluiten niet aan op de stijlen en voorkeuren van die groepen, ze worden geassocieerd met oudere
mensen en als niet passend bij de eigen cultuur ervaren (De Waal 1989).
Ad. 2: Kennis- en ervaringsdrempels
Belangrijk voor cultuurdeelname is het vermogen om van het aanbod te genieten. Cultuur is overdracht
van specifieke informatie en niet iedereen is in dezelfde mate in staat om die informatie te verwerken en
te begrijpen. De benodigde vaardigheden kunnen op vier manieren worden verworven. Ten eerste kan
men via de opvoeding thuis met culturele activiteiten vertrouwd raken. De tweede manier is de
schoolopleiding, waarin men wordt getraind in het verwerken van (culturele) informatie. Ten derde is er
de educatie in binnenschoolse of buitenschoolse instituten. Uit onderzoek blijkt telkens weer hoe
belangrijk deze factoren zijn. Hoger opgeleiden, mensen die met cultuur zijn groot gebracht, kunstproducenten en anderen die in hun werk met kunst en cultuur te maken hebben (kunstmanagers,
kunsthistorici, toneel- en muziekcritici, docenten beeldende vorming, etcetera) zijn in bijna alle publieksgroepen sterk oververtegenwoordigd. De vierde manier om te leren genieten van het cultuuraanbod is
door er zelf aan deel te nemen: door bezoek aan musea en podia raakt men met het aanbod van deze
instellingen vertrouwd (Ranshuysen 1999a). Onbekendheid met het theateraanbod en gebrek aan
ervaring met theaterbezoek kan ertoe leiden dat jongeren nooit of weinig theaters bezoeken. De mate
waarin iemand in staat is van podiumkunsten te genieten, wordt sterk bepaald door de training die
men thuis, op school of in de vriendenkring ontvangt.
Ad. 3: Praktische drempels
We onderscheiden vier typen praktische drempels.
De eerste is de toegangsprijs. Ondanks het feit dat de meeste jongeren een redelijk besteedbaar inkomen hebben, is hun inkomen niet omvangrijk genoeg om ongelimiteerd te besteden aan het ruime
aanbod van vrijetijdsbesteding. Zij zullen dus prioriteiten moeten stellen: het ligt voor de hand dat
toegangsprijzen meewegen bij hun beslissing al dan niet te gaan. Met name als ze niet zeker weten wat
ze kunnen verwachten.
Een tweede belangrijke drempel vormt tijdgebrek. Iedereen, met name jongeren, bleek uit paragraaf
2.1, krijgt het steeds drukker. Theaterbezoek legt een groter beslag op de vrije tijd dan veel andere
culturele activiteiten of vrijetijdsbestedingen. In de eerste plaats omdat de tijd voor het bezoek aan een
podiumkunstuitvoering vaststaat, aaneengesloten is en op een spitsuur - meestal in de avonduren moet worden besteed. Museumbezoek en andere activiteiten vragen per keer meestal minder tijd en
kunnen worden gedaan op zelfgekozen tijdstippen overdag (Ranshuysen 1999a). Ook bij bioscoopbezoek luistert de beschikbare tijd minder nauw dan bij theaterbezoek, omdat er veelal meerdere voor-
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stellingen per dag zijn (op uiteenlopende tijdstippen) en omdat filmvoorstellingen veel langer staan. De
bioscoop biedt dus veel meer bezoekkansen dan het theater. Tot slot is het niet mogelijk om tijdens het
theaterbezoek ook nog met iets anders bezig te zijn (multi-tasken). Dit kan bijvoorbeeld wel bij het thuis
kijken naar een DVD of luisteren naar muziek.
De derde praktische drempel is bereikbaarheid. Omdat jongeren veelal geen beschikking hebben over
een auto, is het aannemelijk dat geografische afstand voor hen een grotere belemmering vormt dan bij
volwassenen. Met name voor jongeren die buiten de grotere steden wonen vormt afstand een
belangrijke belemmering: veel kleinere gemeenten beschikken immers niet over theaters. Daarbij speelt
dat een deel van de jongeren nog thuis woont, hetgeen restricties op kan leveren als het gaat om het
tijdstip van thuis komen en het geografisch gebied waar ze uit mogen gaan.
Tot slot blijkt de beschikbare informatie over het theateraanbod een belangrijke drempel. Uit onderzoeken onder theaterpubliek van Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen blijkt telkens weer dat jongeren
slecht op de hoogte zijn van het aanbod in theaters, omdat de, veelal traditionele, schriftelijke media
die theaters voor hun promotie inzetten (seizoens- en maandbrochures, persberichten en mailings) hen
vaak niet bereiken. Bovendien slaat de inhoud van die informatie veelal niet aan bij jongeren.
Doelgroepsegmentatie op basis van attitude
We hebben de doelgroep jongeren gedefinieerd als personen in de leeftijd van 15 tot en met 25 jaar
(zie paragraaf 1.2). Het is echter weinig zinvol om deze groep als één groep te benaderen: daarvoor is
deze groep veel te heterogeen. Aan de orde kwam dat diverse achtergrondfactoren, cultuuroriëntaties
en patronen van vrijetijdsbesteding van grote invloed zijn op cultuurdeelname en daarmee ook op
interesse voor podiumkunsten. Om die reden hebben we gezocht naar een adequate segmentatie,
waarmee jongeren worden opgedeeld in meer homogene subgroepen, die onderling dermate
verschillen dat ze een aparte benadering vereisen. Geïnspireerd door eerdere onderzoeken (o.a.
Stoppelenburg 1979 en Schueler en Kroon 1984) zijn we tot de volgende driedeling gekomen.
Geïnteresseerden: Dit zijn jongeren met een positieve attitude ten aanzien van de gevestigde kunst en
cultuur, die al met een zekere regelmaat theater bezoeken. Op basis van de hiervoor besproken onderzoeksuitkomsten, kunnen we ervan uitgaan dat de volgende groepen hierin oververtegenwoordigd zijn:
S kinderen van cultureel actieve ouders,
S hoger opgeleiden ((oud-)leerlingen uit het VWO en HBO en universitaire studenten en
afgestudeerden),
S meisjes,
S 18 tot en met 25-jarigen,
S personen die zowel binnenshuis als buitenshuis educatieve activiteiten ondernemen,
S personen met een oriëntatie op de klassieke elitaire cultuur,
S personen die zelf een CJP aanschaffen,
S personen die studeren of werken in de culturele sector.
Latent geïnteresseerden: Dit zijn jongeren die meer argwanend staan tegenover de gevestigde kunst
en cultuur, maar nieuwsgierig genoeg zijn om hier wel voor open te staan. Ze komen dan ook incidenteel in een theater. Over deze groep is weinig bekend. Wel is uit het voorafgaande op te maken dat
jongeren met een modern vrijetijdspatroon kansrijk zijn, omdat die zappen tussen de vele keuzemogelijkheden op het gebied van vrije tijd en ze zowel binnenshuis als buitenshuis actief zijn. Op basis van
de geanalyseerde onderzoeksuitkomsten mag worden verondersteld dat de volgende groepen goed
vertegenwoordigd zijn binnen deze doelgroep:
S jongens,
S amateurkunstenaars (die vaak jonger dan 17 jaar zijn),
S personen met interesse voor de moderne informatiecultuur,
S Surinamers,
S bezoekers van popconcerten, cabaret en andere podiumkunsten die buiten de reguliere podia
worden gebracht.
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Niet-geïnteresseerden: Dit betreft jongeren die zich afkeren van de gevestigde kunst en cultuur en
geen theaters bezoeken. Op grond van het voorafgaande is bekend dat de volgende groepen hierin
oververtegenwoordigd zijn:
S kinderen van ouders die niet cultureel actief zijn,
S lager opgeleiden ((oud-)leerlingen van VMBO en MBO),
S 15 tot en met 18-jarigen,
S personen met een traditioneel vrijetijdspatroon,
S degenen die zowel binnenshuis als buitenshuis vooral passieve vrijetijdsbestedingen ontwikkelen
S personen met een romantische cultuurstijl of een viriele cultuurstijl,
S werklozen en voortijdig schoolverlaters.
Het marketinganalysemodel
De drie onderscheiden doelgroepen dienen niet op één en dezelfde manier te worden benaderd.
In de Verenigde Staten is op basis van onderzoek naar marketingmethoden van culturele instellingen
een model ontwikkeld dat marketingdoelstellingen, doelgroepen en marketingstrategieën aan elkaar
verbindt (McCarthy en Jinnet 2001). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie marketingdoelstellingen:
• Het verbreden van het publiek: door het aantrekken van volledig nieuwe doelgroepen,
• Het vergroten van het publiek: door meer mensen uit de al bereikte doelgroepen aan te trekken,
• Het verdiepen van het publiek: door het huidige publiek vaker te laten gaan.
Deze drie doelstellingen kunnen elk met één van de door ons benoemde doelgroepen worden verbonden. Bij het verbreden van het publiek richt een instelling zich doorgaans op niet-geïnteresseerden,
bij het vergroten van het publiek op latent geïnteresseerden en bij het verdiepen van het publiek op
geïnteresseerden. McCarthy en Jinnet geven ook aan dat bij elk van de drie doelgroepen bepaalde
drempels een rol spelen. Bij niet-geïnteresseerden gaat het met name om de perceptie ‘kunst is niets
voor mij’: in dit onderzoek noemen we dit sociale drempels. Bij latent geïnteresseerden spelen met
name praktische drempels. Bij geïnteresseerden gaat het met name om de kennis- en ervaringsdrempels. Deze voorstelling van zaken is echter te statisch om recht te doen aan de sociale werkelijkheid van theaterbezoek, omdat in veel gevallen meerdere drempels een rol spelen. Om die reden hebben we het model enigszins aangepast en omgezet in een hypothese over theatermarketing gericht op
de drie onderscheiden jongerensegmenten.
Hypothese aangaande jongerentheatermarketing
De drie benoemde doelgroepen vragen elk om een eigen benadering.
Geïnteresseerde jongeren kunnen door theaters het snelst effectief worden benaderd, want het
overbruggen van praktische drempels is vaak al voldoende. Te denken valt bijvoorbeeld aan: kortingsacties, speciale abonnementen, CJP-acties, e-mailings en op jongeren gerichte flyers. Extra activiteiten
die inspelen op sociale drempels, en met name op kennis- en ervaringsdrempels, kunnen voor deze
groep interessant zijn. Hierbij liggen activiteiten waarmee een binding met het theater of een bepaald
gezelschap wordt gecreëerd het meest voor de hand, bijvoorbeeld een ontmoeting met de theaterprogrammeur of acteurs, workshops of het instellen van een programmeringscommissie waaraan
jongeren deelnemen. Deze groep kan zich ontwikkelen tot een min of meer vaste kern van bezoekers.
Latent geïnteresseerde jongeren lopen tegen alle drie de gesignaleerde drempels aan. Afhankelijk
van de ambities en de mogelijkheden van een theater kunnen activiteiten georganiseerd worden
waarmee deze groep incidenteel wordt binnengehaald. Bijvoorbeeld door sociale drempels te verlagen
met een speciaal evenement of een programma op een buitenpodium, door kennis- en
ervaringsdrempels te verlagen door een rondleiding achter de schermen of door praktische drempels te
verlagen die deze groep weerhouden om vaker terug te komen door (e-mail)adressen van jongeren die
binnenkomen te verzamelen en die met gerichte acties rond specifiek jongerenaanbod te mailen.
Bij niet-geïnteresseerde jongeren zijn marketingmethoden gericht op het overbruggen van
praktische drempels weinig effectief, omdat deze groep kampt met hoge kennis- en ervaringsdrempels
en sociale drempels. Hierdoor hebben ze een negatieve houding ten aanzien van theaterbezoek, wat
niet te overwinnen is met verlaging van toegangsprijzen, aanpassingen in voorstellingstijdstippen,
geografische spreiding van het theateraanbod of betere voorlichting over dit aanbod. Deze jongeren
zijn zeer moeilijk over te halen om zelfstandig theatervoorstellingen te bezoeken. Zij zijn dan ook het
beste te benaderen via school. Het is echter niet waarschijnlijk dat deze jongeren door CKV-activiteiten
of andere educatieve activiteiten als bij toverslag zullen veranderen in latent geïnteresseerde of geïnte-
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resseerde jongeren. Wel kunnen ze hierdoor kennis maken met het instituut theater en positieve ervaringen opdoen. Wellicht wordt er bij een enkeling interesse gewekt en een kiem gelegd voor theaterbezoek op latere leeftijd. Onderzoek naar een lang lopend en grootschalig cultuureducatief programma in het basisonderwijs heeft immers uitgewezen dat dit heel goed mogelijk is (Ranshuysen en
Ganzeboom 1993).
Het uiteindelijke model ziet er als volgt uit:
Doelgroep

Geïnteresseerden

Latent geïnteresseerden

Niet-geïnteresseerden

Doelstelling

Publiek verdiepen:
reeds bereikt publiek vaker
laten terugkomen.

Publiek vergroten:
aantrekken van publiek dat reeds
op een of andere manier cultureel actief is .

Publiek verbreden:
aantrekken van nieuw publiek dat
nauwelijks cultureel actief is.

Strategie gericht op
verlagen van

Praktische drempels en
kennis- en ervaringdrempels

Alle drempels: met name sociale
drempels

Kennis- en ervaringsdrempels

In het volgende hoofdstuk wordt dit model getoetst aan de hand van de resultaten van specifieke
projecten en marketingactiviteiten. In de slotconclusie wordt bekeken in hoeverre het model -eventueel
met aanpassingen- bruikbaar is bij het bepalen van programmerings- en marketingstrategieën gericht
op jongeren.
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3 DREMPELS BIJ THEATERBEZOEK
Dit hoofdstuk is een weerslag van de analyse van door ons verzamelde onderzoeksrapporten en effectmetingen rondom jongerenmarketing in de podiumkunsten. In bijlage 2 is een overzicht van de geanalyseerde rapporten opgenomen: de bronverwijzing in dit hoofdstuk verwijst via de naam van het betreffende theater naar die bijlage. Op basis van het beschikbare materiaal wordt aangegeven in hoeverre
sociale drempels, kennis- en ervaringsdrempels en praktische drempels door jongeren zelf worden
ervaren. Hierbij zijn relevante uitspraken meegenomen van jongeren die bij de vier cases zijn
ondervraagd (zie bijlage 1). Tevens wordt per drempel aangegeven welke marketingmethoden theaters
inzetten om deze drempel te verlagen. Hierbij wordt aangegeven bij welke doelgroep deze marketingmethoden effectief of juist niet effectief zijn: dit gebeurt op basis van schriftelijke evaluaties en
mondelinge aanvullingen door medewerkers van de betreffende theaters of gezelschappen. Hierbij
wordt de hypothese uit paragraaf 2.3 over de drie doelgroepen (geïnteresseerde, latent geïnteresseerde
of niet-geïnteresseerde jongeren) getoetst. Ten aanzien van elke drempel en de daarop aansluitende
marketingmethoden worden tussendoor conclusies getrokken, die cursief en vetgedrukt zijn.
3.1 Sociale drempels
3.1.1 Visies van jongeren
Wat willen jongeren zien in een theater?
Theater is niks voor jongeren, theater is niet cool, theater is duur, theater is ouderwets. Het zijn zo maar
wat opmerkingen die door jongeren zijn gemaakt in onderzoeken waarin hun mening over theater
werd gevraagd. Geïnteresseerde jongeren die zelf wel naar theater gaan en dit dus wel aantrekkelijk
vinden, geven regelmatig aan dat dit voor hun leeftijdsgenoten niet geldt. Dit wijten zij met name aan
onbekendheid met wat theaters te bieden hebben: “Wacht maar af tot ze er een keer komen, dan zien
ze dat het best leuk kan zijn” (Parkstad Limburg Theaters). Als jongeren al een beeld hebben van wat
theaters hen te bieden hebben, zijn ze vaak van mening dat er niet veel voor hen bij is. Aan wat dan
‘iets voor hen’ is, geven ze echter heel verschillende invullingen. De jongste groep, die veelal weinig
theaterbezoekervaring heeft en voor het grootste deel tot de niet-geïnteresseerden kan worden gerekend, komt met erg onrealistische ideeën: “Het moet spectaculair zijn, met fonteinen, onverwachte
ontploffingen of heen en weer bewegende stoelen.” (’t Speelhuis) Of ze komen niet verder dan hun
huidige culturele voorkeuren: “Meer R&B.” (Stadsschouwburg Utrecht) Diegenen die wel een beeld
hebben van wat er in theaters te doen is, komen onvermijdelijk met de aanbeveling dat er om meer
jongeren te trekken meer cabaret of musical geprogrammeerd moet worden (Theater aan de Parade).
De laatste tijd geven ook veel jongeren aan geïnteresseerd te zijn in talentenjachten (Tivoli,
Vlaardingen, Talent Night: case 4): dit zal komen door het succesvolle tv-programma Idols. Allochtone
jongeren hebben vaak voorkeur voor voorstellingen en evenementen waarin hiphop, breakdance of
muziek een grote rol spelen (GDMW: case 2, Talent Night: case 4). Opvallend is dat Lowlandsbezoekers aangeven dat er ‘niks mis is’ met de programmering van theaters (Lowlands: case 1). Het
gaat hier dan ook om latent geïnteresseerden en geïnteresseerden. Toch geven ook zij vaak de
voorkeur aan andere vormen van uitgaan. De (latent) geïnteresseerde bezoekers van GDMW zitten ook
op die lijn: als zij directeur van de Rotterdamse Schouwburg waren, zouden ze niet veel veranderen,
ook al bezoeken ze het merendeel van dit aanbod niet. Ze vinden de huidige programmering bij de
schouwburg passen. Iemand geeft wel aan dat wat zij zelf bezoeken ‘niet te oude besserig’ moet zijn:
“We gingen laatst naar Peter Faber: dat was echt verschrikkelijk ouderwets.” Toneel wordt door
sommige Lowlands- en GDMW-bezoekers sowieso vaak wat te zwaar gevonden. Onder de (latent)
geïnteresseerde GDMW-bezoekers zijn veel liefhebbers van theatersport, muziektheater, cabaret,
amateurtoneel en thema-avonden met verschillende optredens. De latent geïnteresseerde en nietgeïnteresseerde bezoekers van Rotterdam Lef (case 3) en Talent Night geven aan geïnteresseerd te zijn
in afwisselend theater: “Niet van dat vage toneel: dat ze stil staan en een beeld vasthouden.”
De sfeer in het theater
Sfeer en uitstraling blijken belangrijke factoren voor jongeren. Gezelligheid en het kunnen leggen van
contacten blijken voor hen de belangrijkste redenen te zijn om uit te gaan (Lantaren/Venster). Dat is
dan ook de reden dat ze meestal kiezen voor een vertrouwde plek (café of poppodium.) waar ze ervan
op aan kunnen dat ze een leuke avond hebben en bekenden tegen komen. Theaters worden meestal
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niet gezien als plekken die aan deze voorwaarden voldoen. De sfeer in theaters geeft hen vaak het idee
dat ze daar niet thuis horen. Dat heeft alles te maken met het feit dat er zo weinig jongeren komen.
Jongeren zijn erg gevoelig voor wat de rest doet: als vrienden niet naar theater gaan is het heel lastig
om zelf wel te gaan (Theater aan de Parade). Zelfs de theaterliefhebbers onder de jongeren blijken
naar het theater gaan niet echt te zien als een sociale activiteit. Het lijkt erop dat zij de sociale contacten
voor andere plekken bewaren (Vlakke Vloer Theaters). Zij geven ook aan theaterbezoek niet vaak te
combineren met uitgaan, iets drinken of uit eten gaan (Noord Nederlands Toneel). Festivals, maar ook
kleine (vlakke vloer)theaters hebben het wat dat betreft makkelijker dan grote schouwburgen, omdat ze
vaak een intiemere en gezelligere sfeer hebben. Jongeren blijken zich daar meer op hun plek te voelen
dan in schouwburgen en grotere theaters (Vlakke Vloer Theaters).
In veel onderzoeken wordt gevraagd of jongeren geïnteresseerd zijn in feestjes in het theater, omdat
veel theaters dit als een mogelijkheid zien om de sociale omgeving aantrekkelijker voor jongeren te
maken. Met name jongere scholieren reageren hier meestal enthousiast op. Toch valt nog maar te
bezien of een after party bij een voorstelling bij hen echt aan zou slaan. Ze geven zelf al aan hoe
moeilijk het is iedereen tevreden te houden: “Er moeten dan heel veel verschillende soorten muziek
gedraaid worden, want iedereen heeft een andere muzieksmaak.” (Theater van Vlaardingen) Op
GDMW (case 2) bleek dat latent geïnteresseerde jongeren after party’s vooral iets vinden voor scholieren of niet geïnteresseerde jongeren: “Je trekt er het verkeerde publiek mee aan.” De meeste jongeren zijn er dan ook geen voorstander van dat theaters permanent de sfeer van popconcerten creëren:
dat wil zeggen mogelijkheden voor in- en uitloop, late aanvangstijden, drank mee de zaal in en meer
gelegenheid om te roken. Het theater moet toch een beetje chic en klassiek blijven, vindt men: dat
hoort nou eenmaal bij een theater (Theater aan de Parade, Lowlands: case 1). Pluche en marmer
spreken bij veel jongeren toch wel tot de verbeelding. Niet alle jongeren blijken hier echter hetzelfde
over te denken. De wat oudere en meer geïnteresseerde jongeren vinden ongedwongenheid en een
ontspannen sfeer belangrijker. Zij willen zich vooral welkom en thuis voelen (Lantaren/Venster, Theater
aan de Parade, ACT, GDMW: case 2). Ook voor de (meest allochtone) niet-geïnteresseerde bezoekers
van Talent Night (case 4) geldt dat zij van een theateravond verlangen dat het op ‘uitgaan’ lijkt: ze
willen niet vast zitten aan één aanvangstijdstip en willen hun reacties hardop kunnen uiten. Ze hebben
behoefte aan afwisseling en de mogelijkheid om tussen meerdere voorstellingen te ‘zappen’. Als alles
niet te veel van tevoren wordt vastgelegd, wordt het theaterbezoek vrijblijvender en daardoor plezieriger
(Lantaren/Venster). Veel jongeren storen zich aan de strakke regels die in de theaters gelden (de
zogenaamde disciplineringsdwang)6. De opzet van Lowlands en GDMW spreekt het publiek dat daarop
afkomt aan omdat die veel losser is dan een reguliere theatervoorstelling, waardoor het de gewenste
bewegingsvrijheid geeft.
Vertrouwen in de programmering
De identiteit van een podium is vooral voor latent geïnteresseerde jongeren van groot belang: het
theater moet iets eigens hebben en niet te neutraal zijn. Ook op dat vlak kunnen kleine theaters meer
kanten op dan grote. Zij kunnen zich bijvoorbeeld specialiseren in een bepaald genre of zich focussen
op een bepaalde doelgroep. Dit geeft meteen een heel duidelijke identiteit. Voor grote schouwburgen is
dat veel moeilijker, omdat zij vaak de opdracht hebben iedereen in de regio te bedienen: van jong tot
oud, van weinig tot zeer ervaren en met een brede tot en met een zeer specialistische smaak. Toch is
het wel mogelijk om uiteenlopende groepen tevreden te stemmen: poppodia bedienen immers ook met
succes meerdere doelgroepen met verschillende genres. De toverformule is: “Vertrouwen in en enthousiasme voor de eigen programmering.” (Lantaren/Venster) Dit wordt bij de theatertent op Lowlands heel
duidelijk geïllustreerd. Omdat Lowlands goed staat aangeschreven, heeft het publiek ook vertrouwen in
de theaterprogrammering. Een bezoeker verwoordt het als volgt: “Het is prettig dat er een goede voorselectie wordt gemaakt door de Lowlandsprogrammeurs. Thuis moet je het zelf uitzoeken, hier wordt
dat voor je gedaan en krijg je goede informatie.” Een ander voorbeeld dat naar voren is gebracht, is
het International Film Festival Rotterdam: “Daar ga je ook heen zonder dat je weet wat je gaat zien. Het
geeft niet als er eens iets minders tussen zit. Je vertrouwt het festival.” Ook meer gevestigde instellingen
als schouwburgen kunnen, volgens latent geïnteresseerde jongeren, dat vertrouwen van jongeren
krijgen: “Ze kunnen laten zien dat ze jongeren serieus nemen door ruimte te bieden aan festivals of
initiatieven van jonge makers.” Daarbij merkt iemand op: “Als het programma wordt gemaakt door je
6

Een beschouwing over disciplinering in theaters is te vinden in: Smithuysen 2001.

19

gelijken is dat een pluspunt, het geeft vertrouwen.” Deze jongeren stellen het op prijs als programmeurs
persoonlijk naar voren treden, in het theater of in een brochure, liefst met een foto erbij en een helder
verhaal over waarom zij het gekozen aanbod interessant vinden. Het is, kortom, belangrijk dat het
theater ‘smoel’ krijgt (Lantaren/Venster).
Vertrouwen speelt ook een grote rol bij Talent Night. Volgens de organisator van dit evenement geldt
vooral voor allochtone jongeren dat een theater ‘credibility’ moet hebben: het moet geloofwaardig zijn
dat het theater zich richt op allochtone jongeren. Dit wordt eigenlijk als vanzelf bereikt wanneer de
organisatie een afspiegeling vormt van het publiek. De Talent Night werd georganiseerd door
Antilliaanse en Surinaamse jonge mensen, het publiek was ook voornamelijk Antilliaans en Surinaams.
Wanneer een theater iets voor (allochtone) jongeren gaat organiseren zonder dat daar (allochtone)
jongeren bij betrokken zijn, wordt het al snel niet geloofwaardig (Talent Night, case 4).
Tips van vrienden, bekenden of school
Vertrouwen wordt niet alleen door de instelling zelf gewekt. Veel jongeren, met name de latent- en nietgeïnteresseerden, geven aan naar theater te gaan ‘als iemand ze meevraagt’ of ‘als er iemand meedoet die ik ken’. Mond-tot-mond-reclame komt dan ook uit ieder publieksonderzoek van Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen uit de bus als de voor jongeren belangrijkste manier om zich te informeren. Met name voor de jongste groep blijkt het een hele stap om zelfstandig te gaan, terwijl ze wel
graag meegenomen te worden (’t Speelhuis). Hierbij speelt niet alleen mee dat jongeren zodoende een
tip krijgen van iemand die ze serieus nemen, ook hebben ze dan iemand om mee te gaan. Jongeren
gaan het liefst met een goede bekende op stap: “Als mijn vriendin niet was ingeloot voor deze voorstelling en ik wel, zou ik niet zijn gegaan.” (Rotterdams Lef: case 3) Daarnaast komen in onderzoeken
over jongeren en theater altijd jongeren voor die met hun ouders naar het theater gaan. Ouders
hebben een duidelijke voorbeeldfunctie op dit gebied. Ze hebben vaak een abonnement en vragen hun
kinderen uit de seizoensbrochure te kiezen waar ze heen willen. Soms klagen jongeren dat er dan
weinig interessants bij zit (Orpheus, GDMW: case 2, ’t Speelhuis). Op het moment dat ze zelf moeten
kiezen, blijkt het aanbod -dat veel jongeren op zich bij het theater vinden passen- tegen te vallen.
Er zijn zeer weinig jongeren die zelfstandig via een seizoensbrochure kaartjes bestellen voor theater.
“Wij plannen gewoon niet zo ver van tevoren”, is een vaak gehoorde kreet. Dit leidt bij veel jongeren tot
het idee dat ze niet spontaan naar het theater kunnen, omdat alles al lang is uitverkocht. “Als ik ergens
naartoe wil, ben ik altijd te laat”, wordt vaak gezegd. Ze geven ook toe dat dit ook een soort laksheid
is: “Jongeren zijn gewoon wat luier, we letten niet echt op wat er is. En er is veel concurrentie van
andere activiteiten.” Vandaar ook de grote voorkeur voor het worden meegenomen door iemand die je
vertrouwt (Lantaren/Venster, Lowlands: case 1, GDMW: case 2, Vlaardingen).
Met de invoering van het vak CKV heeft ook de school een grote rol gekregen in het aanraden van
theatervoorstellingen. De meningen van jongeren hierover zijn verdeeld. Wat oudere latent geïnteresseerde jongeren wantrouwen de programmering die als ‘leuk voor CKV’ staat aangekondigd: “Er
is dan door oude mensen bedacht dat iets leuk voor jongeren is. Daar geloof ik helemaal niks van.
Bovendien ben ik dan bang dat ze het aanbod gaan opleuken. Ik zie dan liever gewoon een klassieker.” (Lantaren/Venster) Ook geven sommige scholieren aan dat iets dat aangeraden wordt door
‘die suffe docent’ nooit leuk kan zijn (’t Speelhuis). Bij jongere en minder ervaren, meestal nietgeïnteresseerde jongeren, blijkt er desondanks toch behoefte aan informatie via school. Voor hen geldt
dat dit de makkelijkste manier is om geïnformeerd te worden en dat een etiket als ‘speciaal voor CKV’
hen helpt een keuze te maken (Lantaren/Venster, NNT). Ook voor jongeren die van huis uit niet worden
gestimuleerd naar theater te gaan, maar wel geïnteresseerd zijn, geldt dat de school een tipgever en
organisator kan zijn. Dit blijkt bijvoorbeeld bij twee meisjes uit 4VMBO, die de Krakeling bezochten. Ze
zouden niet zijn gegaan als de school in het kader van de verlengde schooldag geen abonnement voor
ze had geregeld. De leerlingen waren echter wel ‘superenthousiast’: op hun school moest zelfs geloot
worden wie er mee mochten (Rotterdams Lef: case 3).
Avondje uit of verplichting?
Uit het voorgaande is een duidelijke scheiding te merken tussen jongeren die theaterbezoek zien als
een avondje uit, waarbij ze zelf een keuze maken, en jongeren die theaterbezoek met name met school
associëren. De eerste zijn (latent) geïnteresseerd, de tweede zijn vaak niet-geïnteresseerd. Als jongeren
vroeger met ouders naar theater zijn geweest, beschouwen ze theater meestal meer als uitgaan. De
meeste andere jongeren zien theater als iets dat moet voor school (Theater aan de Parade). De laatste
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groep geeft regelmatig aan dat ze theater zien als iets wat je pas gaat doen als je ouder bent: “Veel
VMBO-leerlingen zijn van mening dat kunst iets is voor oudere mensen. Die hebben niets anders te
doen en dan ga je je wel met kunst bezig houden” (Stadsschouwburg Utrecht). Dat er in theaters vooral
oudere mensen komen, is voor jongeren weer een reden om niet te komen, zoals hiervoor al ter sprake
kwam. Het lijkt erop dat verplicht bezoek met school daar weinig aan verandert. Er zijn dan wel jongeren in het theater, maar die hebben vaak een heel andere houding ten opzichte van het theaterbezoek
dan jongeren die zelfstandig gaan en dit zien als een avondje uit. In het ergste geval verstoren de
verplicht bezoekende jongeren de voorstelling, in het minst erge geval zijn ze na afloop gelijk weer weg
en komen ze nooit meer terug. In de meeste gevallen zorgt de aanwezigheid van verplicht bezoekende
jongeren in ieder geval niet voor de gezellige sfeer waar veel jongeren naar op zoek zijn. Vrijwillig
bezoek met school kan echter wel voor een gezellige sfeer zorgen (Rotterdams Lef: case 3).
Het belang van de sfeer en ambiance in een theater moet echter niet worden overschat. De meeste
jongeren geven aan dat de programmering toch uiteindelijk altijd de doorslag geeft bij de beslissing
om een voorstelling wel of niet te bezoeken. Die programmering brengt een bepaald publiek op de
been en creëert een bepaalde sfeer. Waar dit zich afspeelt is uiteindelijk van ondergeschikt belang.
Talent Night in de Stadsschouwburg in Utrecht, GDMW met de MC Battle in de Rotterdamse Schouwburg en Urban Myth in de Stadsschouwburg in Amsterdam bewijzen dat jongeren die normaal niet in
deze theaters komen ‘het feestje achterna reizen’. Het zou eigenlijk overal plaats kunnen vinden. Geen
van de bezoekers heeft overigens via de reguliere kanalen van de theaters gehoord over deze
activiteiten. Jongeren hebben hun eigen kanalen om op de hoogte te raken (‘t Speelhuis, Parkstad
Limburg Theaters, GDMW: case 2, Talent Night: case 4, Urban Myth).
Theater heeft geen goed imago bij jongeren. Ze hebben weinig idee van wat er speelt en menen dat er
weinig voor hen te beleven is. Zij geven de voorkeur aan uitgaansgelegenheden waar ze er zeker van
kunnen zijn dat ze het gezellig hebben: in theaters is dat niet het geval. Latent geïnteresseerde jongeren
willen in een theater komen waar ze vertrouwen hebben in de programmering en waar de sfeer zo los is
dat ze zich thuis voelen. De jongere groep vindt juist vaak dat een theater wel chique mag zijn. Zij zien
theater echter meestal niet als een avondje uit, maar als iets dat moet voor school. Als jongeren al gaan,
worden ze graag meegenomen door iemand die ze kennen en vertrouwen. Maar: wanneer er ergens iets
is geprogrammeerd dat ze zeker interessant vinden, zijn ze bereid om overal naar toe te gaan.
3.1.2 Marketingmethoden
Ambassadeurs en jongerenpanels
Marketingmethoden gericht op het verlagen van sociale drempels concentreren zich op het overtuigen
van jongeren dat cultuur iets voor hen kan zijn. Dat kan op verschillende manieren. Een veel gebruikte
methode is het inzetten van jongerenambassadeurs. Dit zijn jongeren die zelf geïnteresseerd zijn in
theater, muziek of dans en die door een bepaalde instelling worden ingezet om ook andere jongeren
enthousiast te maken. De gedachte hierachter is dat andere jongeren een jongerenambassadeur
serieuzer zullen nemen dan bijvoorbeeld een docent of schouwburgmedewerker. Daarnaast hebben de
jongerenambassadeurs een netwerk dat via hen door de culturele instelling kan worden aangesproken.
Vaak krijgen de ambassadeurs zelf vrijkaartjes en kunnen ze hun vrienden met korting meenemen. Ook
worden ambassadeurs vaak ingezet om de instelling van advies te dienen over programmering en
publiciteit gericht op jongeren.
Het jongerenuitbureau in Groningen werkt al sinds 1997 met jongerenambassadeurs op verschillende
scholen. In eerste instantie ging het met name om cultureel actieve HAVO en VWO-scholen. Later zijn
ook andere scholen toegevoegd. Deze ambassadeurs hebben een heel specifieke taak, namelijk het
verzorgen van het jongerenuitbureau op hun school. Dit is een stand waarin kaartjes worden verkocht
voor culturele instellingen in de stad. Iedere ambassadeur heeft een eigen instelling of een eigen genre
als aandachtsgebied. Samen met de programmeurs van de instellingen wordt een selectie gemaakt uit
het aanbod voor de komende maanden. Vervolgens wordt een ladder gemaakt waarop deze voorstellingen staan en worden gedurende een aantal dagen de kaartjes verkocht op school. De conclusie van
het jongerenuitbureau is, tot nu toe, dat het succes staat of valt met het enthousiasme en de betrokkenheid van de ambassadeurs. Daarnaast lijkt ook het klimaat op school, in ieder geval in de beginfase,
een belangrijke rol te spelen. Scholen waar kunst en cultuur al hoog in het vaandel staan, zetten

21

gemakkelijker een succesvol jongerenuitbureau op, omdat het niet raar wordt gevonden dat leerlingen
kaartjes voor theater verkopen. Al heel snel bleek bovendien dat ambassadeurs niet te jong moeten
zijn. Vanaf de vierde klas gaat het goed, maar derde klassers zijn duidelijk nog te jong om leerlinge n
uit de bovenbouw te overtuigen. Ambassadeurs moeten sowieso sterk in hun schoenen staan en
enthousiasme uitstralen, want het blijkt wel nodig om scholieren actief naar de stand toe te lokken. De
organisatoren van het een ambassadeursproject en het jongerenuitbureau in Groningen vinden dit aan
de ene kant een succes: “Het zorgt voor een goede uitstraling van het theater en dient als een
klankbord”. Aan de andere kant levert het project niet heel veel kaartverkoop op en is het wel enorm
arbeidsintensief. Het aantal verkochte kaarten weegt niet op tegen het aantal manuren en de energie
die er in het project gestopt moeten worden. Dat is de reden geweest voor de Groningse
Stadsschouwburg om ermee te stoppen. Ook het aantal vrijkaarten dat de culturele instellingen ter
beschikking wil stellen aan ambassadeurs loopt terug (Jongerenuitbureau).
In Utrecht werd in het seizoen 2001-2002 onder de naam MOVE (Mobiel Verkooppunt) een soort
jongerenuitbureau opgezet, specifiek voor de Stadsschouwburg. Deze stand werd echter niet bemand
door jongeren, maar door medewerkers van de schouwburg en speelde op die manier niet succesvol in
op sociale drempels die jongeren ervaren. Daarvoor is het echt noodzakelijk dat jongeren zelf in actie
komen. Er werden dan ook nauwelijks kaartjes verkocht in de MOVE. De Stadsschouwburg en de
scholen hebben daarom besloten geen vervolg aan dit project te geven.
De Vest en Provadja in Alkmaar hebben, net als het jongerenuitbureau in Groningen, begrepen dat ze
jongeren heel veel zelf moeten laten doen. Zij hebben sinds kort 25 jonge theaterambassadeurs.
Enerzijds willen zij deze jongeren zelf veel kennis over theater laten opdoen, anderzijds willen zij graag
dat deze jongeren hun vrienden en vriendinnen warm gaan maken voor theaterbezoek. De ambassadeurs schrijven op hun eigen website: “Wij hebben jullie dóór, theatermakers van Nederland! Het is
bijna aandoenlijk, al die krampachtige pogingen om ons het theater in te krijgen. Titels in sms-taal,
skaters op toneel, Shakespeare in slang: "Yo Romeo, waar hang je uit, kom chillen in mijn crib!"En toch
wil het nog niet zo goed lukken. Alleen onder CKV-dwang komen we opdagen. Waar ligt het aan? Tsja,
daar moeten wij het antwoord op vinden. Acht voorstellingen gaan we bezoeken, op kosten van De Vest
en Provadja. We fungeren als stem van jong en cultuurbarbarend Nederland. Nou ja, Alkmaar dan. Uit
de voorstellingen kiezen wij welke we boeiend vinden voor mensen van onze leeftijd. En die informatie is
dan weer handig voor De Vest en Provadja. Goed idee toch?” Het project in Alkmaar is pas net van start
gegaan en is dus nog niet geëvalueerd, maar tot nu toe zijn de ambassadeurs erg enthousiast en willen
ze graag betrokken zijn bij de programmering (De Vest).
Een belangrijk punt bij het inzetten van jongerenambassadeurs blijkt het serieus nemen van het commentaar dat zij leveren. In de Parkstad Limburg Theaters werd een aantal jaar geleden tijdelijk een
theaterpanel gevormd waarin jongeren hun mening konden geven over de theaters. Uit de evaluatie
hiervan bleek het volgende. “Het verloop van het theaterpanel wordt door de panelleden als positief
ervaren. Er wordt volgens de panelleden heldere informatie verstrekt. De panelleden geven allemaal
aan dat zij het leuk vinden om naar de bijeenkomsten te komen omdat zij het gezellig vinden en er een
goede sfeer heerst. Hoewel de panelleden aangeven dat het theaterpanel een goed initiatief is, vragen
zij zich toch sterk af of zij serieus genomen worden en of er werkelijk iets gedaan wordt met de informatie die Parkstad Limburg Theaters van het theaterpanel krijgt.” Een tweede knelpunt dat door dit
theaterpanel wordt gesignaleerd is vergelijkbaar met de ervaringen in Groningen: de ambassadeurs
zijn zelf heel enthousiast geworden over de voorstellingen in het theater, maar het blijkt moeilijk om ook
medescholieren enthousiast te krijgen. “Een van de redenen die hiervoor werd aangedragen was dat
het panellid niet populair is. Andere gaven te kennen dat het weinig kunnen uitoefen van invloed op
medescholieren te maken heeft met onbekendheid van het panel op de scholen en de korte duur van
het project.” Een belangrijk punt bij het uitvoeren van een dergelijk project is bovendien, volgens de
Limburgse theaterpanelleden, dat het wel binnen school gepromoot kan worden maar geen schools
karakter mag hebben. Wanneer het aan school gekoppeld is, zal er volgens de panelleden weinig
enthousiast op worden gereageerd (Parkstad Limburg Theaters). Dit laatste wordt bevestigd in de
documentatie over het jongerenuitbureau in Groningen. De jongeren die hieraan meewerken zeggen
dat CKV eerder een negatief effect heeft op het jongerenuitbureau dan een positief effect, omdat het
uitbureau dan sneller met school wordt geassocieerd. De bedoeling is juist om jongeren warm te
maken vrijwillig het theater te bezoeken als onderdeel van hun vrijetijdsbesteding (Jongerenuitbureau).
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Het succes van jongerenambassadeurs staat of valt met het enthousiasme van de ambassadeurs.
Jongerenambassadeurs zijn zelf vaak erg enthousiast, maar het blijkt moeilijk om het project echt uitstraling te laten hebben op veel andere jongeren. Projecten met ambassadeurs kunnen zich beter niet te
veel met CKV en school verbinden, omdat de activiteiten dan niet meer als leuk maar als verplicht worden gezien. Het is zeer belangrijk om, als je hen als klankbord gebruikt, de mening van jongerenambassadeurs serieus te nemen. Als ze geen invloed hebben, haken ze snel af.
Andere vormen van netwerkmarketing
Een ander voorbeeld van het werken met ambassadeurs wordt in de praktijk gebracht door poppodium
Nighttown in Rotterdam. Waar bovenstaande projecten niet echt onderscheid maken tussen verschillende soorten jongeren, gebeurt dat bij Nighttown duidelijk wel. Er is sprake van heel veel verschillende
genres binnen de popmuziek. Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen de genres, op
het gebied van de muziek, maar vooral op het gebied van de bijbehorende lifestyles, werkt Nighttown
met sleutelfiguren binnen verschillende scenes. De sleutelfiguren informeren Nighttown over hun subcultuur en zij informeren hun achterban over Nighttown. Nighttown merkt zelf over deze werkwijze op:
“Onze ervaring leert dat jongeren zeer bereidwillig zijn om mee te helpen in de voorbereiding en
promotie van een activiteit als die activiteit binnen hun belevingswereld valt: een reggaefan deelt met
plezier flyers uit voor een reggae-concert als hij zelf heeft mogen meepraten over de manier van
promoten of de opzet van het concert. Het ideaalbeeld is uiteraard dat de subcultuur de organisatie van
haar activiteiten geheel zelf kan verzorgen. Dit is de ideale manier om de doelgroep binnen te krijgen.
(…) Dit is echter (nog) niet verantwoord. Subculturen hebben een hoog doorloopgehalte, waardoor
organisatie-ervaring snel vervliegt. (…) De jongeren hebben dus begeleiding en coördinatie nodig.”
(Actieplan Cultuurbereik Rotterdam).
Ook Talent Night (case 4) heeft als tactiek dat subculturen hun eigen activiteiten in theaters organiseren. Dit is dé manier om de doelgroep binnen te krijgen, omdat de organisatie haar eigen achterban mobiliseert. Talent Night bracht, juist vanwege de organisatoren, zo veel jong en multicultureel
publiek op de been. Het is ook erg belangrijk dat jongeren zich kunnen identificeren met degenen die
direct met hen communiceren: de programmeurs, de medewerkers van de kassa, de publiciteit, de
garderobe en de horeca. Dit was bij Talent Night nog niet overal mogelijk.
Urban Myth uit Amsterdam slaagt er op dezelfde manier prima in de eigen achterban te mobiliseren.
De marketing en publiciteitsafdeling wordt bemand door mensen uit de doelgroep (twintigers met
verschillende culturele achtergronden). Op een typische Urban Myth-avond in de Stadsschouwburg in
Amsterdam komen zeer veel contacten van de medewerkers van Urban Myth zelf. Bovendien wordt op
de avonden vaak samengewerkt met andere organisatoren, bijvoorbeeld DJ’s, bandjes of discussieleiders, die ook weer elk hun eigen publiek meenemen. Op die manier komt het publiek via via vanzelf
bij Urban Myth terecht (Urban Myth).
Een zeer effectieve manier om (bepaalde groepen) jongeren te bereiken, is door sleutelfiguren uit de
doelgroep in te zetten als organisator en promotor van evenementen. De organisatie mobiliseert dan
haar eigen achterban als publiek. Het is daarbij wel belangrijk deze organisatoren goed te begeleiden.
Websites en tijdschriften voor jongeren
Er zijn meer initiatieven die jongeren een stem geven. Verschillende websites en tijdschriften die jongeren warm willen maken voor cultuur werken met een jongerenredactie. Op die manier kunnen lezers
zich beter verplaatsen in de geboden informatie. Voorbeelden hiervan zijn: www.cjp.nl, CJP Magazine,
www.cultonline.nl, www.bekijkt.nl, www.deadline.nl, de bijdragen van de jongerenredactie van Bekijk ’t
in Spits, het Rotterdamse www.dimi.nl en het DIMI Magazine. Deze projecten behelzen vaak meer dan
alleen een website en/of een tijdschrift. Veelal zit er een uitgebreide marketingmethodiek aan vast. Zo
heeft het CJP natuurlijk de befaamde kortingspas voor jongeren tot en met 26 jaar (zie de volgende
paragraaf). DIMI, dat gericht is op HAVO- en VWO-leerlingen, beheert een uitgebreide database met
gegevens van jongeren. Via prijsvragen of kortingsacties, wordt de doelgroep gestimuleerd de website
te bezoeken of DIMI Magazine te lezen. Bovendien worden op deze wijze continu adresgegevens van
jongeren verzameld. Die worden gebruikt om jongeren te informeren over cultureel aanbod. DIMI is
recent geëvalueerd door middel van een enquête onder leerlingen van scholen waar DIMI wordt gedistribueerd. Het aantal scholen werd onlangs uitgebreid met scholen buiten Rotterdam. Dit blijkt weinig
op te leveren als het gaat om het stimuleren van bezoek aan culturele instellingen. Leerlingen van die
scholen blijken Rotterdam te ver weg te vinden en zijn daarom ook minder enthousiast over DIMI. Van
de leerlingen uit Rotterdam geeft 39 % aan een culturele activiteit te hebben bezocht (of dit van plan te

23

zijn) naar aanleiding van DIMI. Het gaat met name om vrouwelijke leerlingen uit 5VWO met een nietNederlandse culturele achtergrond. Bij de cultuurinstellingen is het moeilijk te achterhalen in hoeverre
DIMI echt tot meer bezoek van jongeren leidt. Sommige instellingen geven aan weinig effect te zien,
terwijl andere wel bezoekers ontvangen die naar DIMI verwijzen. De organisatoren van DIMI richten
zich sinds de start van het schooljaar 2003/2004 ook op HBO-studenten, omdat men vermoedde dat
die DIMI ook lezen. Het magazine wordt in de hele stad (ook buiten de scholen) verspreid. HBOstudenten lijken een kansrijke doelgroep en de doelgroep wordt daarmee uitgebreid met 18-22jarigen. De verspreiding in de regio, die weinig effectief blijkt, is stopgezet.
Tijdschriften en websites voor jongeren over cultuur worden met name enthousiast ontvangen door geïnteresseerde jongeren. Zij zeggen vaak dat zij hierdoor gestimuleerd worden om culturele activiteiten te
bezoeken. Het daadwerkelijke effect (in aantallen verkochte kaartjes) is echter niet gemeten.
Specifieke brochures, keurmerken, flyers en acties voor jongeren
Op kleinere schaal zijn veel theaters bezig met het uitbrengen van speciale jongerenbrochures of flyers.
Vaak gaat dit gepaard met extra aandacht voor jongeren in de programmering door bijvoorbeeld het
inlassen van speciale jongerenvoorstellingen met een speciaal keurmerk. Het blijkt voor veel instellingen
lastig om de juiste toon te vinden. Jongeren vinden dat theaters niet te populaire taal moeten bezigen
en vooral geen valse beloftes moeten doen (Theater aan de Parade). Het theaterpanel van de Parkstad
Limburg Theaters gaf de aangesloten theaters de tip om het keurmerk ‘Excellent for young spirits’ dat
werd gehanteerd in de brochure niet meer te gebruiken. Zowel de naam als het beeld van het
pictogram sprak de doelgroep niet aan. Daarnaast vonden ze dat het beeldmerk van een ‘skater’
verwarring kon wekken over het thema van de voorstelling. Men kon de indruk krijgen dat de
voorstelling een skate-voorstelling is. Daarnaast is een skater een lid van een subcultuur waardoor ‘niet
skaters’ zich niet aangesproken voelen. Bovendien bleek dat het theaterpanel het niet altijd eens was
met de selectie: zij zouden zelf andere voorstellingen selecteren als geschikt voor jongeren (Parkstad
Limburg Theaters). “Het is belangrijk om nooit in een uiting op te schrijven dat het voor jongeren is:
jongeren willen zelf bepalen of iets leuk is voor hen of niet. Ouderen moeten niet voor jongeren
bepalen wat hip is. Laat dit over aan jongere mensen. Zoek voor communicatie contact met de toppen
van de subculturen: zij weten het beste hoe jongeren uit een bepaalde subcultuur te bereiken zijn en
waar” (September in Rotterdam). Uit het voorafgaande blijkt dat dit principe al door Nighttown, Talent
Night en Urban Myth wordt toegepast. Jongeren worden door hen ook betrokken bij de vormgeving en
verspreiding van publiciteitsmateriaal of er wordt gewerkt met vormgevers die goed weten wat jongeren
bezig houdt.
Opnieuw blijkt hoe belangrijk het is om jongeren te raadplegen over de in te zetten methoden. Rond
het jongerentheaterfestival ACT in Rotterdam is een speciaal cheerleaderteam ingezet dat tijdens koopavonden, in discotheken en op evenementen reclame maakte voor ACT. De opdracht aan het team was
om jongeren persoonlijk aan te spreken en uit te leggen wat het festival inhield. Wie geïnteresseerd was
kreeg het programma mee. Ook werden er op scholen zogenaamde overvallen gepleegd waarin
acteurs en dansers uit een van de ACT voorstellingen een presentatie gaven en scholieren werden
uitgedaagd om ook iets te laten zien. De winnaar van dit open podium kreeg vrijkaartjes voor een van
de voorstellingen. Evaluaties van deze marketingmethoden lieten zien dat er op zich enthousiast wordt
gereageerd op dit soort acties, maar dat het moeilijk blijkt om de link met het festival te leggen dat op
een andere locatie plaatsvindt. Naar aanleiding van het geringe succes van het project MOVE in
Utrecht, dat al eerder aan de orde kwam, werd overigens door docenten een dergelijke opzet
voorgesteld. Zij zouden graag acteurs of dansers een kort voorproefje willen laten verzorgen in de aula,
gevolgd door kaartverkoop voor de voorstelling. Bij ACT vond geen kaartverkoop op locatie plaats.
Wellicht zou dat wel een goed idee zijn.
Het ontwikkelen van flyers, keurmerken, logo’s en brochures specifiek voor jongeren is niet eenvoudig.
Theaters blijken de plank snel mis te slaan. Het meest effectieve is het om vertegenwoordigers van de
doelgroep zelf bij de ontwikkeling van die zaken te betrekken.
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3.2 Kennis- en ervaringsdrempels
3.2.1 Visies van jongeren
Complexiteit
In hoofdstuk 2 kwam aan de orde dat hoogopgeleiden gemakkelijker podiumkunsten bezoeken dan
lager opgeleiden, omdat het waarderen van dit aanbod vaak een bepaalde voorkennis vereist. Hoe
meer podiumkunstbezoekervaring men heeft, hoe beter men het aanbod in theaters kan waarderen.
Jongeren zijn meestal onervaren, zeker als hun ouders hen nooit hebben meegenomen naar theaters.
Jongeren geven aan dat zij denken dat als ze ouder zijn en meer levenservaring hebben ze theater
beter zullen gaan begrijpen en waarderen (Stadsschouwburg Utrecht). Zij zijn er, volgens henzelf, nu
nog niet aan toe. Dit wordt door meer grootschalig onderzoek bevestigd (Van Gemert 1998):
“Jongeren zijn vooral bezig met sociale behoeften. Zij willen er graag bij horen, de meningen van
vrienden zijn belangrijk. (…) Jongeren zouden in dit licht niet gestimuleerd moeten worden om naar
theater te gaan, totdat ze hier aan toe zijn.” De voorkeuren van de meeste jongeren blijken zich dan
ook op de meer eenvoudige genres cabaret en musical te concentreren. Ze vinden toneel of klassieke
muziek vaak moeilijk en zwaar en kiezen daarom liever voor lichtere genres (Lowlands: case 1, GDMW:
case 2). Een docent zegt hierover: “Korte en interactieve voorstellingen zijn bij mijn leerlingen favoriet.
Afwisseling is ook belangrijk. Het moet vooral niet saai zijn.” De leerlingen bevestigen dit beeld. Zij
geven daarnaast aan humor belangrijk te vinden (Theater van Vlaardingen).
Herkenbaarheid
Theateraanbod is niet alleen vaak te complex voor jongeren. Het ontbreekt hen soms ook gewoonweg
aan referentiekader. De voorstellingen gaan bijvoorbeeld over onderwerpen die hen weinig zeggen,
zijn gebaseerd op boeken die ze niet hebben gelezen, gaan over oudere generaties, sluiten weinig aan
op de (sub)culturen waarmee zij zich verbonden voelen of verwijzen naar eerdere voorstellingen die ze
niet hebben gezien. Voor veel allochtone jongeren geldt dat zij erg graag voorstellingen bezoeken die
iets te maken hebben met hun culturele achtergrond: “Als er iets is met hiphop of met onze cultuur dan
ben ik altijd wel aanwezig.” (Talent Night: case 4, GDMW: case 2) De inspiratiebron van de voorstelling
What’s going on, het leven en de muziek van Marvin Gaye trok Marvin Gaye-fans (Rotterdams Lef: case
3). Ook Lowlandsbezoekers geven aan dat ze in een voorstelling op zoek zijn naar relevantie: “Je moet
er iets in herkennen en het naar je eigen leven kunnen vertalen.” (Lowlands: case 1) Er lijkt een gat te
zijn tussen jongerentheater en regulier theater. Jongerentheater is echt gericht op scholieren en is
redelijk eenvoudig, terwijl het reguliere theater vaak complex is. Jongeren geven aan daartussen iets te
missen (Rotterdams: case 3). Wanneer hen gevraagd wordt wat ze dan zouden willen zien, wordt
meestal geantwoord: multidisciplinaire voorstellingen (theater, zang en dans) met aansprekende
thema’s en titels. Op de inhoud van dit aanbod wordt verderop nog dieper ingegaan.
Bekendheid
Het maken van een keuze vinden veel jongeren erg moeilijk. Om die reden zijn ze vaak geneigd te
zoeken naar dat wat bekend is: Hans Teeuwen is een geheid succes. Ook de voorstelling Onze Jeugd
(met soap- en filmster Katja Schuurman) werd in het seizoen 2002/2003 en 2003/2004 door heel veel
jongeren bezocht (Lowlands: case 1, GDMW: case 2). De aantrekkingskracht van ‘sterren’ neemt af
naarmate men ouder en ervarener wordt: uit onderzoek onder jongerenpashouders blijkt dat de helft
van de jongste groep (14-17 jaar) aangeeft dat ze een voorstelling sneller bezoeken als er een bekende
Nederlander in meespeelt, terwijl dat nog maar voor een derde van de oudste groep (18-26 jaar) geldt
(NNT). Op Lowlands, waar hoofdzakelijk wat oudere (latent) geïnteresseerde jongeren komen, bleek
dat ook voor meer complex aanbod geldt, dat wanneer jongeren een naam eenmaal kennen en weten
wat ze kunnen verwachten, ze sneller tot bezoek over gaan (Lowlands: case 1). Bekende namen verkleinen het risico op een tegenvallende voorstelling.
Onbekendheid en de risico’s die dat met zich meebrengt
Op festivals proberen de bezoekers gemakkelijker onbekende theatermakers uit dan in theaters: “We
hebben voor het hele festival betaald en kunnen er zo weer uit lopen” (Lowlands: case 1). Ook op
GDMW probeert het publiek onbekende optredens uit (GDMW: case 2). Dit geldt ook voor het reizende
theaterfestival de Parade: dit festival werd in interviews met bezoekers van Lowlands en GDMW
regelmatig genoemd. De Parade trekt dan ook een jong publiek: een kwart tot de helft van de Paradebezoekers is jonger dan 32 jaar (Ranshuysen en Jansen 2004).
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Het is opvallend dat de bezoekers van de theatervoorstellingen op Lowlands daar zeer positief over
waren, terwijl een deel daarvan toch bijzonder complex was. Enige achtergrondkennis kan bij deze
groep wel vermoed worden, omdat Lowlands veel studenten en hoogopgeleiden trekt. Toch lijkt het er
ook op dat men zich op een festival als Lowlands meer dan anders open stelt voor theateraanbod. Wel
blijkt dat dit (latent) geïnteresseerde publiek zich van tevoren goed inleest: er wordt niet zo maar iets
bezocht, maar men maakt een keuze op basis van de tekst in het programmaboekje.
Buiten festivals als Lowlands, GDMW of de Parade blijken veel jongeren moeite te hebben om te kiezen
uit het podiumkunstenaanbod. Het gaat dan ook om een lastig product: je moet je er echt in verdiepen
voor je je keuze kan bepalen en je kunt het niet van tevoren uitproberen (Van Gemert 1998). Om die
reden is enige hulp bij de selectie bij jongeren vaak welkom. Uitleg over wat ze kunnen verwachten
stellen ze op prijs, evenals de meningen van andere jongeren over de voorstelling (Parkstad Limburg
Theaters). “Er staat altijd wel zo’n verhaaltje, maar daar word je niet veel wijzer van. Theaters zouden
beter aan jongeren moeten communiceren wat leuk en geschikt voor hen kan zijn” (Rotterdams Lef:
case 3).
Verplicht naar complex aanbod
Het via school of opleiding verplicht stellen van complexe voorstellingen werkt averechts. Dan staan ze
er niet voor open en kunnen ze dwars gaan liggen. Jongeren geven aan dat ze zelf de keuze willen
hebben of ze wel of niet gaan, maar wel gestimuleerd kunnen worden om naar moeilijke voorstellingen
te gaan. Dit beschouwen ze als een taak van school. De theaters moeten dan wel de juiste informatie
doorgeven aan de docenten (Theater aan de Parade). Zolang jongeren verplicht worden het theater te
bezoeken en de nadruk ligt op hetgeen je ervan kunt leren, zullen jongeren weinig behoefte hebben om
naar het theater te gaan (Trimbach & van Weert 2001).
Om kennis- en ervaringsdrempels te verlagen, worden extra activiteiten rond theatervoorstellingen ontwikkeld, zoals workshops, rondleidingen achter de schermen en voor- en nabesprekingen. Het idee
hierachter is dat je de voorstelling meer gaat waarderen als je beter weet hoe die stand komt. Dit soort
activiteiten wordt door (latent) geïnteresseerde jongeren vaak positief beoordeeld (Vlakke Vloer Theaters, Lantaren/Venster, Orpheus). Ook CKV-leerlingen zien dit vaak als een aantrekkelijke optie, omdat
ze dan niet alleen passief hoeven kijken (Theater van Vlaardingen). Het is echter de vraag of dit soort
activiteiten deze vaak niet-geïnteresseerde jongeren over de drempel kunnen trekken als het om een
zelfstandig, niet door school georganiseerd theaterbezoek gaat.
Het complexe karakter van veel podiumkunstenaanbod, de onbekendheid van de makers en het
ontbreken van herkenbare onderwerpen maakt dat veel jongeren zich niet voelen aangesproken door
het huidige aanbod in theaters. Theaterbezoek brengt te veel het risico van een teleurstelling met zich
mee. Er zijn echter momenten waarop jongeren wel risico willen nemen, bijvoorbeeld als het aanbod
multdisciplinair is of als het een aansprekend thema heeft. Verplicht naar bepaalde moeilijkere voorstellingen gaan, werkt meestal averechts.
3.2.2 Marketingmethoden
Extra verdiepende activiteiten / randprogrammering
Theaters die theaterabonnementen aanbieden (zie de volgende paragraaf) bieden vaak behalve een
aantrekkelijke korting en het gemak van een aantal kaartjes in één keer bestellen ook extra activiteiten,
zoals workshops, rondleidingen of ontmoetingen met de makers. Ook voor jongerenpassen geldt dit
vaak. Er wordt op die manier zowel op praktische als op kennis- en ervaringsdrempels ingespeeld. Men
heeft het idee dat met extra activiteiten én een flinke korting mensen over de streep getrokken worden.
En dat die extra activiteiten er bovendien voor zorgen dat jongeren ‘geholpen’ worden om meer plezier
in de voorstellingen te krijgen. Voor geïnteresseerde jongeren blijkt dit inderdaad te werken. Van de
Jongeren Theater Kaarthouders in Apeldoorn bleek bijvoorbeeld 80 % meer bij Orpheus betrokken te
willen worden, bijvoorbeeld door voor- en nagesprekken, try-outs/generales, rondleidingen, een
programmacommissie of jongerenraad (Orpheus). Ook de workshopcafés die het NNT organiseert,
slaan vooral aan bij geïnteresseerde jongeren. Zij kunnen tijdens zo’n café een workshop volgen, iets
eten en een nagesprek bijwonen na afloop van de voorstelling (NNT).
Latent en niet-geïnteresseerde jongeren zien dit soort activiteiten echter al snel als saai en schools, laat
staan als een extra reden om een voorstelling te bezoeken. Zo bleek bij een scholierenabonnement van
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de Goudse Schouwburg dat maar weinig scholieren zin hadden om de voor- en nagesprekken te
bezoeken (zie: Theater van Vlaardingen). Ook is de wervende waarde van dit soort activiteiten op
geïnteresseerde jongeren vaak minder groot dan gedacht. Als ze er eenmaal bij zijn vinden ze het
hartstikke interessant en leuk, maar ze komen er niet speciaal voor naar een voorstelling. Dat bewijst
bijvoorbeeld het project Theatersafari dat in vier Vlakke Vloer Theaters werd uitgevoerd. Via CJP werden
geïnteresseerde jongeren aangeschreven. Zij konden met korting naar een voorstelling met na afloop
een bijzondere ontmoeting tussen een ‘bekende’ Nederlander en de makers van de voorstelling. Het
aantal verkochte kaarten bleek uiteindelijk toch vooral af te hangen van de aantrekkingskracht van het
optredende gezelschap. Degenen die de ontmoetingen bezochten waren daar echter haast allemaal
zonder uitzondering positief over (Vlakke Vloer Theaters).
Dat dit soort activiteiten absoluut niet saai of belerend hoeven zijn, bewijzen ook andere initiatieven van
de laatste jaren. Zo bedenkt Bekijk ’t in Amsterdam allerlei manieren om jongeren enthousiast te maken
voor podiumkunsten (en film en beeldende kunst). Dat kan zijn in de vorm van workshops, een introductievideo en computerspel over theater, een korte krachtige theatervoorstelling in een tent (de CKV
tournee) of via aandacht in de media voor podiumkunsten (de jongerenredactie van Bekijk ’t schrijft in
Spits en op de website www.deadline.nl). De bedoeling is steeds om jongeren via terreinen waar ze al
wel belangstelling voor hebben in contact te brengen met kunst en kunstenaars en zo de afstand te
verkleinen en vooroordelen over kunst weg te nemen. Bekijk ’t houdt steeds rekening met wat ze aanbieden aan welke jongeren. De meeste programma’s worden via scholen aangeboden. Daarbij wordt
altijd een keuzemogelijkheid geboden, zodat de scholieren geen activiteit moeten doen waar ze weinig
affiniteit mee hebben. Of deze activiteiten ervoor zorgen dat jongeren vaker zelfstandig naar theater
gaan is niet duidelijk, daar is (nog) geen onderzoek naar gedaan. De organisatoren zijn zelf optimistisch: “Aan de hand van de enthousiaste reacties, is op te maken dat deze methode werkt. Jongeren
worden over de drempel getrokken. Wij zien dat deelnemende scholieren aan onze workshops op
school tot lang na de bel blijven doorgaan en door de conciërge uit het gebouw gezet moeten worden.
Ze vragen hun docent of ze het volgend jaar weer mogen meedoen. Dat is veelzeggend” (Bekijk ‘t).
Extra activiteiten zoals workshops, rondleidingen of ontmoetingen met de makers in theaters hebben
vooral een bindende werking. Jongeren die theater al interessant vinden worden nog enthousiaster,
omdat zij hierdoor nog meer te weten komen over theater. Deze activiteiten werken echter niet wervend
bij jongeren die geen positieve houding hebben. Wel kunnen jongeren die verplicht worden naar een
dergelijke activiteit te gaan enthousiast worden als de activiteit echt aanslaat. Dit geldt vooral voor
activiteiten die een verbinding leggen met terreinen waar jongeren al wel in geïnteresseerd zijn. Hierbij
geldt dat de activiteiten kennis- en ervaringsdrempels kunnen overbruggen: de jongeren weten na afloop
meer van theater en denken er vaak positiever over.
Diepgaand kennismaken met theater
Het NNT heeft een project in het leven geroepen, Dichterbij, waarbij 14 tot en met 18-jarigen een week
lang aan een eigen theaterproductie werken. Onderzoek onder deelnemers wijst uit dat deze allemaal
al eens naar het theater gingen: 38% ging zelfs al 6 keer per jaar of meer. 40% denkt door deelname
aan Dichterbij in de toekomst vaker naar theater te zullen gaan. Men bezoekt het theater meestal met
vrienden of ouders. Deze jongeren houden erg van humor en afwisseling: die voorkeuren zijn door het
project niet veranderd. Veel jongeren zien het project als een arbeidsoriëntatie en kennismaking met
toneelspelen. Enkele deelnemers geven aan al ervaring te hebben met toneelspelen en willen bij het
NNT deze ervaring verbreden. De deelnemers zijn uitermate positief over het project, met name
vanwege de gezelligheid en het samenwerken aan iets ‘heel gaafs’. Weinig deelnemers geven een
oordeel over de inhoud van het project (kennis maken met het professionele theater). Het NNT
concludeert dat hun doelstelling om jongeren die daar nog geen kans toe hebben gehad kennis te
laten maken met professioneel theater nog niet bereikt wordt. Er doen nog te veel geïnteresseerde
jongeren mee. Daarnaast doen de deelnemers vooral voor de gezelligheid mee. Hun evaluaties
hebben weinig raakvlakken met het eigenlijke doel (kennismaking en verdieping).
Jongeren die ambassadeur worden, zijn vaak ook al enigszins betrokken bij theater en kunnen dus niet
echt als ‘gewonnen zieltjes’ beschouwd worden. Ook zij doen vaak voor de gezelligheid mee. Toch
blijkt dat ambassadeurs door hun ambassadeursschap wel degelijk anders naar theater gaan kijken. In
het theaterpanel van de Parkstad Limburg Theaters bleek dat zij kritischer zijn gaan kijken naar
voorstellingen. Zij werden dan ook geacht beoordelingsrapporten te schrijven. Ook bleek het goed te
bevallen om verschillende genres te bezoeken. Dit leidde er toe dat de panelleden voorstellingen die ze
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voorheen niet bezochten nu wel gaan bezoeken. Toch zijn niet alle ambassadeurs meteen ‘om’, zo
blijkt uit ervaringen in Groningen: “Zodra iets enigszins experimenteel of abstract was, hadden de ambassadeurs er weinig interesse in. In Groningen Stad wilden veel mensen ambassadeur van de Stadsschouwburg zijn, terwijl het Grand Theatre (het lokale vlakke vloertheater) veel moeilijker mensen op de
been kon krijgen.” De ambassadeurs van beide instellingen zijn daarom in één pool samengebracht.
Er zijn ook projecten die wel degelijk werken met ‘onervaren’ jongeren. Die worden dan meestal geworven via school of bijvoorbeeld het jongerenwerk en niet via open inschrijving zoals bij Dichterbij het
geval was. Bekijk ’t kwam in de vorige paragraaf al aan de orde. Een ander voorbeeld betreft door
welzijnsstichting Program georganiseerde projecten op het gebied van kunst en cultuur, waarbij met
jongeren gedurende een bepaalde periode intensief aan een theater- of beeldende kunstpresentatie
werd gewerkt, onder professionele begeleiding. Die projecten zijn intensief geëvalueerd en hieruit blijkt
het volgende. Het meest effectief zijn projecten waarbij het gevoel van culturele competentie bij de
jongeren wordt vergroot, waardoor ze het gevoel krijgen dat ze thuis zijn in de wereld van kunst en
cultuur en de afstand tussen de wereld van de kunst en hun eigen wereld wordt verkleind. De manier
waarop de deelnemers in aanraking worden gebracht met kunst moet afgestemd zijn op de kennis en
ervaring die jongeren hebben en dit is bij veel jongeren niet erg hoog. Het is erg belangrijk dat
jongeren zich betrokken voelen bij het project: de vakdocent kan hier een rol in spelen. Er dient een
omgeving te worden gecreëerd waarin zaken die met kunst te maken hebben serieus genomen kunnen
worden en de deelnemers zich in een prettige atmosfeer bezighouden met kunst. De projecten van
Program leveren kleine veranderingen op in culturele belangstelling en gedrag en vergroten het gevoel
van culturele competentie. Instellingen voor sociaal-cultureel werk die in kunstzinnige activiteiten meer
zien dan alleen een middel, kunnen met projecten als deze bijdragen aan het verkleinen van de afstand
tussen jongeren en kunst (Bureau Kunst & Cultuur Stichting Program).
Projecten die jongeren diepgaand kennis laten maken met theater, zoals het werken aan een eigen
theaterproductie, worden doorgaans positief geëvalueerd door de jongeren en zorgen ervoor dat zij zich
meer verbonden voelen met theater. Indien er een open inschrijving is, is de kans echter groot dat alleen
geïnteresseerde jongeren worden geworven. Indien zo’n project wordt aangeboden via school of buurthuis kunnen zulke projecten nieuw publiek opbouwen. De meeste jongeren zullen de gezelligheid
minstens net zo belangrijk vinden als de inhoud van het project. Indien de sfeer tijdens de activiteit
ontspannen en ongedwongen is, zullen de deelnemers ook over het onderwerp dat de groep bij elkaar
brengt, in dit geval theater, positief gaan denken.
CKV
Het vak CKV is de meest grootschalige methode die momenteel wordt ingezet om jongeren over kennisen ervaringsdrempels met betrekking tot kunst en cultuur heen te helpen. Aan de Universiteit Utrecht
wordt deze ‘marketingmethode’ minutieus gevolgd. Hieruit blijkt dat CKV weliswaar tot meer bezoek
aan culturele instellingen leidt, maar op de middellange termijn (1 tot 4 jaar na afronding van het vak)
vooralsnog weinig effect lijkt te hebben op de cultuurdeelname van jongeren die het vak hebben
gevolgd. Wellicht is dit op de langere termijn wel het geval, maar hierover zijn nog geen
onderzoeksresultaten beschikbaar (Ganzeboom et al. 2003). Een bemoedigend gegeven is dat in de
interviews met Lowlandsbezoekers regelmatig is aangegeven dat ze het op Lowlands bezochte theatergezelschap kenden door CKV.
Een tot vier jaar nadat leerlingen CKV hebben gevolgd, blijken de oud-leerlingen niet vaker aan cultuur
deel te nemen dan leerlingen die dit vak niet hebben gevolgd. Of CKV tot meer cultuurbezoek op latere
leeftijd leidt is nog niet bekend, maar het lijkt erop dat dit vak wel tot een grotere bekendheid van
diverse theatermakers leidt.
Verplicht theaterbezoek
Reeds aan de orde kwam dat jongeren zelf weinig heil zien in het verplicht naar theater gaan. Zij geven
aan dat het ze dan eigenlijk al bij voorbaat tegenstaat en er heel weinig kans is dat ze het alsnog leuk
gaan vinden. Toch kan het wel een succesvolle methode zijn. Dit blijkt bijvoorbeeld bij de schoolvoorstellingen van Rotterdams Lef. Hoewel sommige jongeren hier verplicht naar toe moeten, zijn ze
over het algemeen erg positief. Jongeren die nog nooit of weinig naar theater zijn geweest, zijn soms
erg verbaasd te ontdekken dat theater op deze manier wel leuk is en niet perse saai hoeft te zijn. Dit
heeft alles te maken met de inhoud en vorm van de stukken van Rotterdams Lef, want die sluiten aan
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op de interesses van jongeren en zijn voor hen dus toegankelijk (Rotterdams Lef: case 3). Ook Theater
Zuidplein heeft goede ervaringen met het verplicht confronteren van scholieren met theater: dit
gebeurde met de dansvoorstelling Hush Hush Hush en de skatevoorstelling ISH (Actieplan Cultuurbereik
Rotterdam). De CKV-tournee van Bekijk ’t kan ook als een verplichte cultuurconfrontatie worden
beschouwd. Bekijk ’t selecteert voor dit project, bedoeld voor leerlingen die net beginnen met CKV,
voorstellingen die beslist niet als saai ervaren kunnen worden. Zo tourde Hendrick-Jan de Stuntman in
2002 met Boem is Ho! langs verschillende steden. In 2001 speelde Hendrick-Jan op de CKV-tournee
De Blauwhelmen en was ook de voorstelling ZAP-Molière te zien.
Het is bij een verplichte cultuurconfrontatie van groot belang dat het gebodene aansluit op niveau en
interesses van de doelgroep.
Op jongeren gericht aanbod
De besproken methoden zijn gericht op het kennismaken met kunstvormen en het leren waarderen
ervan. Kennis- en ervaringsdrempels kunnen ook worden verlaagd door te programmeren wat
jongeren al kennen of in ieder geval herkennen. Cabaret vervult die rol met verve, maar daar blijft het
niet bij. De laatste jaren was de rollerskatevoorstelling van ISH razend populair bij jongeren, dit seizoen
trok Onze Jeugd (met bekende acteurs van tv en film) volle zalen met jongeren. Maar ook minder
bekende performers kunnen jongeren binnen brengen, bijvoorbeeld met thema’s die hen aanspreken,
met open podia en talentenjachten waar ze vrienden of kennissen kunnen zien optreden (zie
bijvoorbeeld Talent Night, case 4). Loeder events, dat gespecialiseerd is in jongerenevenementen, zegt
hierover: “Als je een aantrekkelijke programmering voor jongeren hebt, hoef je bijna geen specifieke
communicatie meer te doen.” (September in Rotterdam) Ervaringen van theatergroep Victoria uit Gent
bevestigen dit: “Wij maken actueel theater. De manier van denken, de omgang met de materie, die
moet actueel zijn. Daar bereik je jongeren mee.” Dit gezelschap weigert op scholen te spelen en is er
principieel op tegen voorstellingen het etiket ‘voor jongeren’ mee te geven, want: “Met zo’n stigma
bereik je nooit een jong publiek.” (LOKV/De Opkomst)) De overtuiging hierachter is dat een voorstelling
vanwege de inhoud een jong publiek moet trekken en niet omdat een bezoek daaraan verplicht is of
omdat anderen bepalen dat het geschikt voor jongeren is. Ook het NNT trekt puur vanwege de inhoud
van de voorstellingen een jong publiek. De educatief medewerker van het NNT zegt daarover: “In
Shakespeares tijd had je alleen maar all-in theater met muziek, dans, cabaret en toneel. Door de
eeuwen heen zijn die disciplines allemaal in aparte hokjes ondergebracht. Al het leuke is toen bij de
vrije producties terecht gekomen en al het saaie zit bij het gesubsidieerde toneel, lijkt het wel. Onze
artistiek leider, Koos Terpstra, wil dat doorbreken.” Het blijkt dat jongeren dit interessant vinden, maar
het NNT past het aanbod niet aan aan deze doelgroep: “Dat Terpstra met cabaretiers werkt is geen
‘teaser’, het interesseert hem om die twee genres te mengen”. Jongeren staan sinds het aantreden van
Terpstra wel hoog in het vaandel. Ze worden uitgenodigd bij discussies, de acteurs vinden het normaal
om in nagesprekken en workshopcafés te praten over theater en jongerenambassadeurs komen naar
repetities en try-outs en geven hun mening. De inspanningen die NNT daarin levert, werpen hun
vruchten af. De schatting is dat momenteel 50% van de bezoekende jongeren met school komt en 50%
individueel. Het aandeel jongeren per voorstelling varieert echter wel, want niet elke voorstelling die het
NNT maakt is geschikt voor beginnende kijkers (NNT).
Theatermaker Jörgen Tjon A Fong was een aantal jaar geleden in de Balie in Amsterdam betrokken bij
het organiseren van debatten gericht op twintigers met verschillende culturele achtergronden. De
theatrale intermezzo’s die hij hierbij verzorgde sloegen erg aan. Dit deed hem beseffen dat er weinig
theateraanbod is dat aansluit op thema’s waarmee deze groep bezig is. Dat leidde tot de oprichting
van zijn theatergroep Urban Myth. Deze groep speelt in clubs en organiseert middagen en avonden
met een afwisseling van muziek, theater en discussie in de Stadsschouwburg in Amsterdam. Tot nu toe
zijn de projecten erg succesvol en komt de doelgroep die Tjon A Fong voor ogen had (de latent
geïnteresseerden) er inderdaad op af. Speciale marketingmethoden zijn hiervoor niet echt nodig, omdat
het publiek via informele netwerken wordt geworven. Dat de marketingmedewerkers die de pr
verzorgen zelf twintig zijn en een achterban hebben binnen de doelgroep maakt het makkelijk om de
juiste publiciteit te maken. De flyers dienen vooral als ondersteuning van de mond-tot-mond-reclame
die al op gang is gebracht (Urban Myth).
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Ter sprake kwam al dat ook evenementen die het publiek de mogelijkheid geven om te ‘zappen’ jong
publiek kunnen trekken. Op die manier wordt de jongeren het uitzoekwerk uit handen genomen en
lopen ze ook minder risico. Een speciale rol is hierbij weggelegd voor cross-over-evenementen. Op dit
soort avonden, dagen of festivals zijn de verschillende soorten kunsten of podiumkunsten te zien op een
andere manier dan normaal. Een in de museumwereld beroemd voorbeeld is de Museumnacht, maar
ook Lowlands en GDMW gaan op deze manier te werk. Het idee hierachter is dat veel bezoekers af
komen op voor hen bekende namen of genres en vervolgens op het festival verleid worden om ook iets
anders te bezoeken. Daarnaast wordt gemikt op bezoekers die op de afwisseling van genres zelf zullen
afkomen. Bij GDMW komt het merendeel van de bezoekers niet alleen voor de sfeer en de afwisseling.
De meeste bezoekers geven aan op een bepaald programmaonderdeel af te komen (met name de MC
Battle, maar ook op Kamagurka en Herr Seele en Eboman). Alleen de bezoekers van de MC Battle
bezoeken bijna geen andere onderdelen van het festival. De overige bezoekers doen dat wel en vaak
met plezier (GDMW: case 2). Met Motel Mozaïque, een festival dat popmuziek, theater en beeldende
kunst toont in verschillende instellingen in Rotterdam, wordt geprobeerd om bezoekers te verleiden ook
na afloop van het festival een van de andere disciplines nog eens te bezoeken. Op het festival in 2002
werden kortingsbonnen uitgereikt voor een bezoek aan diverse beeldende kunstinstellingen. Het effect
hiervan bleek minimaal. Volgens organisator Nighttown lag dat vooral aan het aanbod: dat was niet
aantrekkelijk genoeg. Bovendien wilden maar weinig culturele instellingen meewerken aan een
aantrekkelijke kortingsactie. Ook zou het kunnen dat de actie te overhaast is opgezet (Actieplan
Cultuurbereik Rotterdam).
Op jongeren gerichte programmering kan ervoor zorgen dat jongeren theaters bezoeken. Wanneer de
programmering hen aanspreekt, zijn zij enthousiast. Cross-overs tussen verschillende theater/kunstvormen kunnen jongeren verleiden een voor hen onbekend genre uit te proberen. Het effect hiervan op
langere termijn lijkt echter minimaal te zijn; het blijft meestal bij een kennismaking binnen de context van
het cross-over-evenement.
3.3 Praktische drempels
3.3.1 Visies van jongeren
Prijs
Als jongeren wordt gevraagd waarom ze niet (vaker) naar het theater gaan, noemen ze de kosten
meestal als eerste praktische belemmering. In paragraaf 2.4 kwam al aan de orde, dat de mate waarin
praktische belemmeringen een rol spelen samenhangt met gebrek aan motivatie: hoe sterker men
gemotiveerd is voor theaterbezoek, hoe minder zwaar praktische drempels wegen. Dit blijkt ook uit de
diverse interviews met bezoekers van de vier cases. Wanneer geantwoord werd dat theater te duur is,
werd er doorgevraagd en dan bleek al snel dat de meeste jongeren bereid zijn flinke bedragen neer te
tellen voor grote festivals, feesten, concerten en musicals. Uit Brits onderzoek onder studenten blijkt dat
studenten de prijs als belangrijkste belemmering voor theaterbezoek naar voren brengen, maar uit hun
uitgavenpatroon blijkt dat ze het zich best zouden kunnen veroorloven. Studenten vinden het risico dat
theater saai is of hen niet aanspreekt zo groot, dat ze niet bereid zijn er een prijs voor te betalen die ze
bijvoorbeeld voor een popconcert van een band die ze kennen wel neerleggen (Kolb 1997). Bij
Nederlandse jongeren speelt dit ook en dan met name bij jongeren die op zich wel geneigd zijn
theaters te bezoeken, maar veel meer (culturele) interesses hebben (de latent geïnteresseerden).
Jongeren die überhaupt niet in theater geïnteresseerd zijn, roepen wellicht dat ze het te duur vinden,
maar zouden waarschijnlijk ook niet gaan als het gratis was. Bij de latent geïnteresseerden geldt dat ze
theaterbezoek te duur vinden in relatie tot de prioriteit die ze daaraan geven. Binnen hun uitgebreide
vrijetijdsrepertoire legt theater het af tegen andere vormen van vrijetijdsbesteding, omdat ze die aantrekkelijker vinden. Mocht het theater echter goedkoper worden, dan zouden ze wellicht bereid zijn
theater toe te voegen aan alle andere activiteiten die ze ondernemen. Ook zijn ze bij een lagere prijs
gemakkelijker te verleiden om het risico op een saaie of oninteressante voorstelling te nemen (Theater
aan de Parade, Lowlands: case 1). Met name studenten geven in onderzoeken aan dat een fikse
studentenkorting hen wel degelijk over de streep kan trekken (Harmonie, Lowlands: case 1).
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Jongeren blijken de prijzen van culturele instellingen hoog te vinden in verhouding tot de kwaliteit van
het gebodene. “Wij willen geen entree betalen om ons te laten verrassen, wij willen er zeker van zijn dat
er kwaliteit wordt geboden” (R Festival 1997). Ze zijn best bereid om voor kwaliteit te betalen, want
kwaliteit is belangrijker dan de prijs (Theater van Vlaardingen).
Altijd uitverkocht?
De beschikbaarheid van kaarten vormt ook een praktische belemmering. Omdat de meeste jongeren
niet erg ver van te voren een bezoek aan een theater plannen, kan het voorkomen dat voorstellingen
die zij willen bezoeken uitverkocht zijn (Parkstad Limburg Theaters). Met name bij schouwburgen geldt
nog steeds dat veel kaarten ver van tevoren verkocht worden aan abonnementhouders en daaronder
bevinden zich weinig jongeren (’t Speelhuis, Almeerse Theaters). Toch is het imago dat alles meestal
uitverkocht is veel hardnekkiger dan de werkelijkheid. Daarnaast geldt ook voor deze praktische belemmering dat het voor sommige jongeren een ‘smoes’ is. “Het is toch altijd uitverkocht”, wordt geconcludeerd uit het feit dat het inderdaad zeer moeilijk is om voor de meest populaire cabaretier onder
jongeren, Hans Teeuwen, aan kaartjes te komen. Dit geldt echter niet voor veel andere voorstellingen,
maar men doet geen moeite om daar achter te komen (GDMW: case 2).
Afstand
Voor jongeren die niet in een grote stad wonen kan de afstand tot het theater een praktische drempel
vormen. In een onderzoek voor de Harmonie in Leeuwarden bleek bijvoorbeeld dat een groot deel van
de studenten van de Leeuwarder hogescholen te ver van Leeuwarden woont om de Harmonie te
bezoeken. Ter sprake kwam al dat de verspreiding van het cultuurmagazine DIMI op scholen buiten
Rotterdam niet veel opleverde. Toch geldt ook hier dat hoe meer men gemotiveerd is om iets te
bezoeken, hoe meer moeite men wil doen om een afstand te overbruggen. Veel jongeren reizen een
flink eind voor bijzondere concerten of feesten (Tivoli Almere).
Tijd
In veel onderzoeken wordt gevraagd in hoeverre de aanvangstijden van theatervoorstellingen aansluiten op de wensen van jongeren. Verschillen in voorkeuren voor aanvangstijdstippen hangen samen
met leeftijd. Jongeren die theater zien als uitgaan zijn vaak wat ouder en gaan doorgaans graag wat
later (aanvangstijden tussen 21.00 en 22.00) (Lantaren/Venster). Toch geven zij ook aan dat theater
wel een bepaalde concentratie van je vraagt (Lowlands: case 1), waardoor het niet verstandig is om te
laat te beginnen. Dit sluit aan op de conclusie uit paragraaf 3.1 dat theaters niet moeten proberen om
op exact dezelfde manier als popconcerten om te gaan met randvoorwaarden. (Latent) geïnteresseerde
jongeren zijn best bereid om vroeger naar het theater te gaan dan naar discotheken of popconcerten,
omdat ze best beseffen dat theaterbezoek een andere vorm van uitgaan is. Scholieren vragen zonder
uitzondering om vroegere aanvangstijden (’t Speelhuis, Theater van Vlaardingen). Dit ligt vaak aan hun
leeftijd (14/15/16 jaar). Zij mogen vaak niet laat thuiskomen. Toestemming van ouders kan, met name
bij allochtone meisjes, sowieso een grote belemmering vormen voor theaterbezoek (Actieplan
Cultuurbereik Rotterdam). Daarnaast zien scholieren theaterbezoek toch vaak als iets dat moet voor
CKV. In dat geval willen ze er zo min mogelijk last van hebben en dan is een vroege aanvangstijd
prettig: je kunt dan de rest van je avond nog aan iets anders besteden. Bij zowel niet-geïnteresseerde
als (latent) geïnteresseerde jongeren is een ‘suffe’ avond als maandag- of dinsdagavond populair als
avond om theater te bezoeken. Het theater hoeft dan niet te concurreren met andere vormen van
uitgaan die zich concentreren op vrijdag- en zaterdagavond (Lantaren/Venster).
Informatievoorziening
Een laatste praktische drempel is de informatiekloof tussen theaters en jongeren. De informatie over wat
waar speelt, wanneer, en wat het precies inhoudt, weet veel jongeren niet te bereiken. Uit groepsdiscussies met jongeren blijkt dat ze wel positief reageren op het informatiemateriaal van theaters, maar dat
het voor hen een groot raadsel is hoe ze hieraan moeten komen (Lantaren/Venster). Het informatiemateriaal bereikt hen simpelweg niet. Veel jongeren geven dan ook aan dat ze graag zouden willen dat
voor theater net zo veel reclame gemaakt wordt als voor film (alle cases). Naar dit materiaal hoeven ze
niet actief te zoeken, het komt vanzelf op hen af. Informatieverspreiding via televisie lijkt hierbij een
grote rol te spelen. Dat blijkt ook uit het feit dat cabaretiers die op televisie te zien zijn, vaak veel bezoekers trekken in de theaters. “Als de omroepen zich structureel zouden gaan inspannen om jongeren bij
kunst en cultuur te betrekken en daarbij de goede toon zouden treffen, dan zou er veel veranderen in
de houding van jongeren” (Bekijk ‘t). Die informatiekloof bij jongeren is overigens al langer een
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probleem, want dit werd al in 1993 gesignaleerd (Raad voor het Jeugdbeleid 1993). Een tweede
probleem is dat het voor veel jongeren lastig is op basis van het informatiemateriaal te beoordelen of
bepaald aanbod hen aanspreekt. Ook dit probleem wordt door filmreclame veel beter ondervangen.
Trailers laten immers voorproefjes zien van wat je kunt verwachten en vaak zijn ook fragmenten op
televisie te zien. Niet voor niets vragen geïnterviewde jongeren regelmatig om voorproefjes van theatervoorstellingen op video (Lowlands, Stadsschouwburg Utrecht, Jongerenuitbureau).
Wanneer gevraagd wordt hoe jongeren er doorgaans achter komen dat ze naar een theatervoorstelling
kunnen, wordt ‘via vrienden en kennissen’ vaak als informatiebron genoemd. Dat vrienden een belangrijke rol spelen in de keuze om ergens wel of niet naartoe te gaan, is al eerder naar voren gekomen (zie
hoofdstuk 1 en paragraaf 3.1). Veel jongeren geven aan dat ze vanzelf achter de dingen komen die ze
willen zien. Een docent verzucht: “Als er een bekende band komt spelen weten ze dat meteen, daar
komt geen flyer aan te pas. Bij theater valt zelfs de mooiste flyer ze nog niet op” (‘t Speelhuis).
Daarnaast blijkt dat veel jongeren door gewoon uit te gaan en zelf te kijken wat er te doen is aan hun
informatie komen (Van Gemert 1998). De seizoensbrochure, dé manier om je te informeren voor
theaterbezoekers, wordt door jongeren niet als een prettig informatiemedium beschouwd. Zij lezen deze
brochure soms wel als hij wordt thuisbezorgd (dit gebeurt in veel gemeenten huis-aan-huis), maar
bewaren de brochure niet en vergeten de voorstellingen die pas maanden later spelen. Zij geven dan
ook de voorkeur aan maandladders of flyers en affiches (Parkstad Limburg Theaters). Die flyers moeten
opvallend zijn en korte en krachtige informatie bevatten, die meteen duidelijk maakt waar het om gaat.
Bijzondere manieren van informatieverstrekking zoals stickers op lantarenpalen of in trams en bussen,
polsbandjes die als toegangskaartje dienen of stoeptegels waarop beeldmerken worden gespoten,
worden daarnaast door jongeren gezien als aantrekkelijk en interessant, omdat ze je nieuwsgierig
maken naar wat er achter zit (Lantaren/Venster).
Internet lijkt nog geen belangrijk medium voor jongeren om zich te oriënteren op mogelijkheden voor
een (cultureel) avondje uit: het wordt maar weinig genoemd (o.a. De Harmonie). Wel wordt internet
gebruikt om meer informatie te verkrijgen (bijvoorbeeld het precieze programma) als men eenmaal op
de hoogte is van een bepaald aanbod. Dit bleek bijvoorbeeld het geval bij de meeste bezoekers van
het Motel Mozaïque (Actieplan Cultuurbereik Rotterdam).
Voor het lezen van informatie in kranten en tijdschriften, zoals vooraankondigingen en recensies, geldt
dat hoe actiever men is met betrekking tot theaterbezoek, hoe meer men hiertoe geneigd is. Jongeren
die aangeven weinig naar theaters te gaan, geven deze informatiebron nauwelijks op, terwijl deelnemers aan theaterprojecten of pashouders dit vaak wel noemen (De Harmonie, Noord Nederlands
Toneel).
Scholieren willen graag via school geïnformeerd worden (Stadsschouwburg Utrecht). Ook studenten
blijken graag via hun opleiding informatie te willen ontvangen (De Harmonie). De wat actievere
jongeren blijken bovendien aangesproken te worden door persoonlijke informatie die zij per post of email op naam ontvangen. Zij willen dan wel zelf kunnen aangeven of zij deze informatie (nog) willen
ontvangen (Parkstad Limburg Theaters).
Praktische drempels spelen alleen een rol wanneer jongeren al gemotiveerd zijn om theater te bezoeken.
Prijs kan bij geïnteresseerde en latent geïnteresseerde jongeren een rol spelen, zij hebben doorgaans
niet genoeg geld om èn theater èn alle andere vrijetijdsactiviteiten die ze leuk vinden te bezoeken. De
beschikbaarheid van kaarten is een probleem bij een aantal topcabaretiers en dat leidt tot het idee dat
theaterkaarten moeilijk te verkrijgen zijn. Geïnteresseerde jongeren vragen soms om latere aanvangstijden, scholieren die voor school moeten, willen juist liever vroeger gaan. Het informatiemateriaal van
theaters blijkt maar weinig jongeren te bereiken. De seizoensbrochures vinden jongeren niet handig:
alleen geïnteresseerde jongeren gebruiken die. Latent geïnteresseerden gaan graag af op posters en
flyers. Scholieren laten zich graag via school informeren.
3.3.2 Marketingmethoden
Kortingskaarten
De belangrijkste marketingmethode die sinds jaar en dag wordt gebruikt om jongeren te trekken is het
hanteren van kortingsprijzen voor deze doelgroep. Haast ieder theater hanteert wel CJP-kortingen. Toch
is uit het voorafgaande op te maken dat het invoeren van kortingen vaak niet genoeg is. In een onderzoek onder studenten bleken bijvoorbeeld slechts 15 van de 200 respondenten de CJP-korting op te
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geven als een motivatie om een voorstelling te bezoeken (De Harmonie). Veel theaters gebruiken
kortingen niet alleen als trekker, maar ook om informatie te verzamelen over de bezoeker om hem of
haar persoonlijk te kunnen informeren. Meestal gebeurt dit in de vorm van een speciale kortingspas of
door het laten inleveren van kortingsbonnen. Op het moment dat de kortingspas wordt aangeschaft of
een bon wordt ingeleverd wordt men om zijn of haar gegevens gevraagd. Die kunnen vervolgens
worden gebruikt om informatie toe te sturen.
Vanaf seizoen 1991/1992 is er een tijd lang naast CJP een Jongeren Theater Kaart geweest (JTK). In
Schouwburg Orpheus werd het effect van deze kaart onderzocht. Opvallend was dat de JTK vooral
gekocht werd door jongeren die met hun ouders naar de schouwburg gingen. Vaak werd de kaart zelfs
aangeschaft door de ouders. Daardoor scoorde de seizoensbrochure ook opvallend hoog als informatiemedium voor JTK-ers. 20 % van de JTK-ers bleek voor aanschaf van de kaart ook al vaak in
Orpheus te komen en 71 % kwam soms. Slechts 9 % kwam voorheen nooit in Orpheus. Er werd dus
niet een echt nieuw publiek aangeboord met de JTK, JTK-ers behoorden duidelijk tot de groep geïnteresseerden. Wel zorgde de kaart ervoor dat de houder ervan vaker in Orpheus kwam: 73 % gaf aan
vaker te gaan. De conclusie luidt dat de JTK geen wervings- maar een bindmiddel is (Orpheus
Apeldoorn). Dit gold in die tijd ook voor het CJP: deze kortingskaart werd vooral gekocht door
geïnteresseerde jongeren. Of dat nog steeds het geval is, is door CJP niet meer onderzocht. Wel blijkt
uit onderzoek dat het gratis verstrekken van een CJP aan leerlingen in de vierde klas van HAVO/VWO
ertoe leidt dat zij vaker culturele activiteiten bezoeken (Ganzeboom & Nagel 1999).
De JTK bestaat nu niet meer maar er zijn veel theaters en gezelschappen die eigen jongerenpassen
uitgeven. Zo kent het NNT de jongerenpas voor jongeren van 14 tot 26 jaar. De pas kost € 2,50 en
geeft voor € 7 toegang tot de voorstellingen van het NNT in de Schouwburg Groningen en in de
Machinefabriek (eigen zaal NNT) voor € 5. De houder wordt opgenomen in het jongerenbestand,
waarna hij of zij op de hoogte wordt gehouden van interessante activiteiten van het NNT. In het seizoen
2001/2002 werd onderzoek gedaan onder jongerenpashouders. Daarbij bleek dat de jongere
jongeren (14-21) de pas met name via school of een project kennen en oudere jongeren (22-26) vooral
via vrienden/bekenden. De belangrijkste reden voor aanschaf van de pas is de korting in combinatie
met het op de hoogte gehouden worden van NNT-activiteiten en daarnaast de deelname aan educatieve projecten. 14-17 jarigen schaffen de pas met name aan voor projecten, 18-26 jarigen voornamelijk voor de korting en de informatie. Men vindt de pas spotgoedkoop en de toegangsprijzen
goed. 80 % van de pashouders wil het liefst via post thuis op de hoogte gehouden worden, 36 % via de
mail en 4 % via SMS. Ruim een derde is van plan vaker naar een voorstelling van het NNT te gaan. Zij
vinden de voorstellingen grappig, leuk, mooi en afwisselend. Er waren in het seizoen 2001/2002 652
jongeren-pashouders. Hun bezoekfrequentie wordt bij het NNT niet bijgehouden (NNT).
In sommige theaters is de kortingskaart een kaart waarmee je last-minute-korting kan krijgen. De Vest
in Alkmaar hanteerde een tijd lang zo’n kaart onder de naam ‘Tripper’. “Elke jongere tussen de 13 en
19 jaar kreeg een Tripperkaart en kon dan drie kwartier voor aanvang voorstelling de resterende
plaatsen kopen voor zeven gulden en vijftig cent.” De Tripper werd niet overweldigend vaak gebruikt,
aldus het theater, maar voor een groepje van zo'n veertig jongeren was het een dankbare kaart. Veel
van deze jongeren zijn vervolgens ook een opleiding in de kunsten gaan volgen. De Vest is gestopt met
de kaart, omdat er geen budget meer was voor aansprekende flyers en omdat inmiddels CKV was
ingevoerd, waardoor een groot deel van de doelgroep een gratis CJP kreeg (De Vest).
Specifieke kortingskaarten voor jongeren worden veelvuldig ingezet, maar zijn niet effectief om een
groot, nieuw publiek te bereiken. Het heeft weinig zin om prijsverlagingen door te voeren als het theater
en de programmering jongeren niet aanspreken. Alleen geïnteresseerde jongeren blijken graag gebruik
te maken van een kortingskaart. Jongerenkortingskaarten blijken dus wel bindend, maar niet wervend te
werken.
Jongerenabonnementen
In Theater Zuidplein bood de ZippCard korting in combinatie met een abonnement. In 2002 werd het
concept vernieuwd. De vernieuwde ZippCard gaf niet alleen korting maar meer. Je kon vier keer naar
het theater voor €19, kreeg 25% korting op andere voorstellingen en een meegenomen vriend of
vriendin kreeg die korting ook. Ook werden er workshops georganiseerd voor ZippCardhouders. De
Card werd gepromoot via een flyer, waarbij veel aandacht werd besteed aan een voor jongeren
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aantrekkelijke vormgeving. CKV-docenten ontvingen een uitgebreid informatiepakket, waarna zij nog
eens werden nagebeld. Ook is een campagneteam op pad geweest, bestaande uit één van de drie
acteurs op de flyer en vijf jongerenambassadeurs. Flyers werden ook verspreid op locaties in de stad en
tijdens flyeracties. Ook zijn advertenties geplaatst in studentenbladen. Het is Theater Zuidplein jammer
genoeg niet gelukt om ondanks het prachtige materiaal en de intensieve acties veel ZippCards te
verkopen. Waar dat precies aan lag is niet duidelijk. Vooralsnog wijt Theater Zuidplein dit met name
aan het feit dat jongeren zich niet graag van tevoren vastleggen voor een aantal voorstellingen
(Actieplan Cultuurbereik Rotterdam). Die stelling wordt bevestigd door Theater het Kruispunt dat het
CKV-aanbod op een flyer presenteerde. CKV-leerlingen moesten daaruit drie voorstellingen kiezen. De
leerlingen gaven aan niet geïnteresseerd te zijn, omdat ze dan direct al hun CKV-bonnen kwijt waren.
Het Kruispunt heeft daarop besloten dat CKV-leerlingen ook één voorstelling per keer kunnen bestellen
(zie: Theater van Vlaardingen). In Gouda worden de scholierenabonnementen van de Goudse
Schouwburg en ’t Gouwe Huis strikt via de scholen afgenomen. De school betaalt mee aan het
abonnement (€ 2,50 per kaartje, waar de scholier zelf € 5 betaalt). In seizoen 2002/2003 waren er
423 abonnementhouders die tezamen goed waren voor 1584 verkochte kaarten, een succes. Wel laat
de betrokkenheid van de abonnementhouders soms te wensen over. De gratis voor- en nagesprekken
worden slecht bezocht, er komen altijd zo’n 10 tot 20 scholieren niet opdagen (ondanks een
persoonlijke herinneringsbrief). Daarnaast is er wel eens sprake geweest van verstoringen van de voorstellingen vanwege een te groot aantal scholieren in de zaal (Goudse Schouwburg).
Dit sluit aan op de ervaring van ACT/PACT. Dit is een Amsterdams initiatief, waarbij scholieren een
abonnement kunnen nemen dat bestaat uit voorstellingen in diverse Amsterdamse theaters (Balie,
Bellevue, Nieuwe de la Mar, Cosmic, Gasthuis, De Krakeling, Melkwegtheater, Frascati, de Brakke
Grond en het Veem Theater). Een abonnement bestaat uit minstens twee voorstellingen en er geldt een
speciale kortingsprijs, die verschilt per voorstelling (van € 5,00 tot €10,00). Voor ACT/PACT-abonnees
worden ook extra activiteiten georganiseerd die tot doel hebben hen aan de theaters te binden.
ACT/PACT-abonnees worden tegenwoordig uitsluitend geworven via CKV-docenten, omdat gebleken is
dat de respons dan het hoogste is. Leerlingen kunnen zich vervolgens individueel of via school
aanmelden. ACT/PACT is tevreden over het aantal verkochte kaarten, dat in 2003/2004 waarschijnlijk
uit zal komen op circa 2.900. Dat is een stuk meer dan in 2002/2003 toen 1.117 abonnementen met
1735 kaarten verkocht werden aan 20 scholen. In dit jaar ging dan ook veel mis rond de coördinatie
van de kaartverkoop. Het jaar ervoor werden aan 24 scholen nog 1.287 abonnementen met 2.688
kaarten verkocht. Het ACT/PACT-studentenabonnement dat zich richtte op individuele intekening door
studenten is wegens te weinig belangstelling stopgezet. Voor de extra activiteiten is, net als in Gouda,
meestal weinig belangstelling. Omdat ACT/PACT zich vanwege het succes hiervan concentreert op het
opbouwen van goede contacten met scholen, komen steeds meer wensen van scholen bij ACT/PACT
terecht. Hierbij blijkt dat veel scholen grote behoefte hebben aan het klassikaal bekijken van
voorstellingen, terwijl ACT/PACT juist gericht is op het stimuleren van individueel bezoek. Dit is een
landelijk probleem dat met name speelt met betrekking tot de invoering van CKV in het VMBO.
ACT/PACT bezint zich nu op een reactie hierop, maar is al wel begonnen met het accepteren van
eenmalige groepsreserveringen (ACT/PACT).
Tijdens de interviews die wij hielden bij de voorstelling van Rotterdams Lef in de Krakeling (case 3),
bleek dat scholen abonnementen ook buiten CKV gebruiken. Bij deze voorstelling troffen we drie
verschillende scholen die het Krakelingabonnement aan scholieren aanboden. De leerlingen konden
zich vrijwillig inschrijven. Bij één school werd het theaterbezoek ingezet als invulling van de
zogenaamde Verlengde Schooldag. Dit zijn activiteiten die na schooltijd door de school worden
georganiseerd. Bij deze school moest er geloot worden om de beschikbare abonnementen. Bij een
andere school, die het abonnement gratis aan leerlingen aanbiedt, werd een slim systeem bedacht
tegen het probleem dat sommige leerlingen zo maar niet op komen dagen. Zij moesten het
abonnement eerst betalen, maar als ze kwamen kregen ze hun geld terug. Dit systeem werkte heel
goed. Alle geïnterviewde leerlingen waren enthousiast over de voorstellingen die zij met het Krakelingabonnement bezochten.
Een abonnement dat wel individueel werd aangeschaft was het CJP-Toneelpakket dat een aantal jaren
door CJP werd georganiseerd. Dit pakket liep aardig: er werden er 500 per jaar verkocht, maar
vanwege de enorme logistieke operatie is CJP ermee gestopt. Inmiddels biedt CJP de zogenaamde City
trips, waarbij CJP-ers een pakket kopen om allerlei culturele evenementen, locaties en activiteiten in één
stad te bezoeken. Dit pakket blijkt niet goed te verkopen. CJP denkt dat een pakket in één discipline
toch meer aanspreekt (CJP).
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Jongerenabonnementen slaan net als kortingskaarten alleen aan bij een kleine groep echt geïnteresseerde jongeren. Het concept abonnement is voor de meeste andere jongeren niet aantrekkelijk, omdat
zij zich niet zo ver van tevoren vast willen leggen. Abonnementen worden echter gretig afgenomen door
scholen, die op die manier hun leerlingen vastleggen om een aantal voorstellingen voor CKV te bezoeken. Dit lijkt aantrekkelijk voor de theaters, want ze verkopen veel abonnementen, maar het gevaar is
dat veel leerlingen niet komen opdagen of de voorstellingen verstoren. Er zijn echter ook scholen die hun
leerlingen het abonnement vrijwillig aanbieden. In dat geval zijn de leerlingen vaak erg enthousiast.
Last-minute kortingen
Last-minute-korting wordt in verschillende theaters in Nederland aangeboden. Het idee is dat stoelen
die op de dag zelf niet zijn verkocht met een grote korting (of zelfs gratis) aan studenten, scholieren of
jongeren worden aangeboden. Uit onderzoek voor ’t Speelhuis bleek dat scholieren het idee niet
snapten en het te gecompliceerd vonden. Ook vonden ze dat er te veel kans was op een voorstelling
die niet leuk is. In de Parkstad Limburg Theaters gaven de leden van het panel aan dat ze het niet leuk
vinden om het risico te lopen dat de voorstelling al uitverkocht is. Dat is dan een grote teleurstelling,
omdat de voorstelling meestal niet meer terugkomt. De Stadsschouwburg Utrecht heeft momenteel zeer
goede ervaringen met een last-minute-korting voor studenten. In de interviews zowel op Lowlands (case
1) als bij Geen Daden Maar Woorden (case 2) troffen we gebruikers van deze regeling. Dit zou wel
eens op een grote bekendheid van deze regeling kunnen wijzen.
Studenten staan meer open voor een last-minute-regeling dan scholieren. Onder studenten zijn dan ook
meer geïnteresseerde theaterliefhebbers te vinden. Voor hen is de last-minute-regeling zeer aantrekkelijk,
omdat ze zich niet van te voren hoeven vastleggen. Ze durven ook een wat onbekendere voorstelling te
bezoeken, omdat een lage prijs het minder erg maakt als het tegenvalt. Voor scholieren geldt dit gedrag
niet: zij gaan zo weinig naar theater dat ze zeker willen weten dat het goed is. Zij durven dus minder
risico te lopen.
Flyeren
In de vorige paragraaf kwam al aan de orde hoe theaters en gezelschappen proberen de informatie
over hun aanbod gericht naar jongeren toe te brengen, omdat die hen anders niet bereikt. Zo zijn er
speciale magazines en websites en databases ontwikkeld. Een van de methoden die afkomstig is uit de
party- en popmuziekscene is het zeer intensief flyeren. Flyers blijken voor deze instellingen zeer goed te
werken, mits ze op de juiste plekken worden uitgezet. Dat dit ook voor alternatief aanbod kan gelden
laat Worm, podium voor experimentele muziek in Rotterdam, goed zien. Deze organisatie merkt het
echt als er geen flyers zijn uitgezet in de stad. Er is dan duidelijk minder publiek. Ook komen de
bezoekers vaak binnen met de flyer in de hand. Ook de flyerteams van ACT (Urban Culture On Stage)
merken dat ze de doelgroep hiermee goed kunnen bereiken. Met name de acties in discotheken bleken
een goede respons te hebben. Het aanbod van ACT (veel theater en dans geïnspireerd op hip hop)
sloot goed aan op het programma van de avonden waarop werd geflyerd (Actieplan Cultuurbereik
Rotterdam). Ook Talent Night (case 4) heeft intensief gebruik gemaakt van flyers. Henca Maduro, die
Talent Night organiseert, heeft het idee dat jongeren nooit alleen op basis van een flyer naar een
evenement zullen komen, maar het werkt goed als ondersteuning van mond-tot-mond-reclame. Zij
vindt het heel belangrijk dat de flyers worden uitgedeeld door de doelgroep zelf: “Degenen die jouw
event moeten promoten, moeten representatief zijn voor de doelgroep waar je op mikt. Als wij
studenten voor ons promoteam hadden ingezet hadden we het kunnen schudden. Nu waren het urban
jongeren die weten wat er leeft in de urban scène.” Ook De Vest in Alkmaar heeft goede ervaringen
met het verkopen van kaartjes voor dansvoorstellingen bij clubs: “ We hebben kleine fluorescerende
visitekaartjes gemaakt en die bezorgd bij clubs. Bij de garderobe van die clubs werden de kaartjes
uitgedeeld. Kwam je met een kaartje bij de kassa dan kreeg je € 2,50 korting op de toegangskaart. “
Aanbod dat voor (bepaalde) jongeren interessant is, kan door middel van flyeren op de plekken waar
juist deze jongeren komen bij hen onder de aandacht worden gebracht.
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Promotionele acties
Promotionele acties vormen een andere methode om jongeren met hun neus op een bepaald aanbod
te drukken. Het Rotterdams cultuurblad voor jongeren DIMI heeft hier de laatste jaren intensief mee
geëxperimenteerd. Via verschillende media (tijdschrift, e-mail, SMS, direct mail en advertenties) werden
jongeren uit verschillende bestanden (eigen bestand van DIMI, commercieel ingekocht, via studentenverenigingen etc) benaderd voor acties rond bijvoorbeeld de Museumnacht, Cameretten of het festival
ACT. Een van de belangrijkste conclusies was dat er het beste werd gereageerd op e-mail en dan
vooral door jongeren die zichzelf hadden aangemeld voor het DIMI-bestand (ingekochte bestanden
reageerden drie keer minder vaak). Dit lijkt ermee te maken te hebben dat diegenen die zich actief bij
DIMI hebben aangemeld de actie meteen herkennen als afkomstig van DIMI, terwijl geadresseerden
van commercieel ingekochte bestanden DIMI nog niet kennen. Ook ligt het voor de hand dat het DIMIbestand meer cultureel actieve jongeren telt, dan willekeurige andere bestanden. DIMI is immers een
cultuurblad.
Als men reageert, reageert men vrij snel na de e-mail en er wordt meestal doorgeklikt via het plaatje in
de e-mail en niet via de tekst. Het blijkt zeer belangrijk te zijn dat wat men moet doen om mee te
dingen naar een prijs zeer makkelijk is. Zodra er iets moet worden uitgeprint of je eerst een bepaald
nummer moet bellen, haakt een groot deel af. Een formulier invullen op de website blijkt het beste te
werken en kan veel nieuwe e-mailadressen opleveren (Actieplan Cultuurbereik Rotterdam).
Acties zoals prijsvragen via websites of e-mail zijn doorgaans het meest effectief onder jongeren die zelf
hebben aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden. De drempel voor deelname aan de actie
kan zo laag mogelijk gehouden worden door geen ingewikkelde responsmethoden in te voeren. Emailacties kunnen goed werken, omdat hierop heel snel gereageerd kan worden.
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4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
4.1 Conclusies
Veel theaters benaderen jongeren als één homogene doelgroep. Onderzoek toont echter aan dat
factoren als sekse, opleiding, leeftijd, beroep- en opleidingsrichting, genoten cultuureducatie, inkomen,
etnische herkomst, cultureel gedrag van ouders en vrienden en leefstijlen elk hun invloed hebben op de
houding van jongeren ten opzichte van theaterbezoek. Op basis van de diverse attitudes ten opzichte
van theaterbezoek hebben we de doelgroep opgedeeld in drie segmenten: geïnteresseerden (jongeren
met een positieve attitude die met een zekere regelmaat theater bezoeken), latent geïnteresseerden
(jongeren die niet of weinig theater bezoeken, maar hier wel voor open staan) en niet-geïnteresseerden
(jongeren die geen theater bezoeken en daar ook (nog) niet voor open staan). In paragraaf 2.3 is
aangegeven welke sociale achtergrondfactoren met deze attitudes samenhangen. Aan de hand van
deze segmentering is het volgende model voor succesvolle jongerenmarketing opgesteld:
Doelgroep

Geïnteresseerden

Latent geïnteresseerden

Niet-geïnteresseerden

Doelstelling

Publiek verdiepen:
reeds bereikt publiek vaker
laten terugkomen.

Publiek vergroten:
aantrekken van publiek dat reeds
op een of andere manier cultureel actief is.

Publiek verbreden:
aantrekken van nieuw publiek dat
nauwelijks cultureel actief is.

Strategie gericht op
Verlagen van

Praktische drempels en
kennis- en ervaringdrempels

Alle drempels: met name sociale
drempels

Kennis- en ervaringsdrempels

Dit model is getoetst op bruikbaarheid aan de hand van eerder onderzoek onder jongeren en evaluaties van door verschillende theaters gehanteerde marketingmethoden. Hieruit blijkt dat het model beter
is toe te passen op de oudere groep (19 tot en met 25 jaar) dan bij de jongere scholieren (15 tot en
met 18 jaar). Hieronder worden de meest opvallende uitkomsten per leeftijdsgroep weergegeven.
Scholieren (15-18):
• Vinden dat een theater best chique mag zijn.
• Zijn op zoek naar spektakel.
• Gaan vaak af op bekende namen en sterren.
• Oriënteren zich het liefst via school: ‘geschikt voor CKV’ kan voor hen een aanbeveling zijn.
• Associëren theater eerder met een verplichte activiteit van school dan met uitgaan.
• Zijn binnen hun vrijetijdsbesteding erg met populaire cultuur bezig.
• Zien kunst en cultuur als iets voor oudere mensen.
• Houden van afwisselende voorstellingen, die niet te lang duren.
• Stellen interactiviteit erg op prijs: dat wil zeggen dat er een wisselwerking is tussen de performers en
de toeschouwers.
• Vinden het leuk als ze ook zelf actief bezig kunnen zijn als ze met school naar een theater gaan.
• Doen vaker actief aan amateurkunstbeoefening dan aan cultuurbezoek.
• Diegenen die zelfstandig gaan hebben vaak ouders die hen daartoe stimuleren.
• Reageren weinig enthousiast op te moeilijke voorstellingen, maar kunnen enthousiast worden van
aanbod dat direct aansluit op hun belevingswereld.
• Gaan graag op een vroeg tijdstip (19.30) naar een voorstelling.
• Kunnen (enthousiast) gebruik maken van een abonnement via school, maar zullen er niet snel zelf
een aanschaffen.
• Betalen liever veel voor een bekende artiest dan dat ze voor weinig iets onbekends uitproberen.
Bij deze leeftijdsgroep is de smaak nog erg in ontwikkeling: ze zijn nog niet goed in staat tot zelfstandige
keuzes als het gaat om cultureel aanbod. Kennis- en ervaringsdrempels en sociale drempels weerhouden
hen van theaterbezoek: in feite vallen ze grotendeels onder de groep niet-geïnteresseerden en een deel
behoort tot de latent geïnteresseerden. Deze groep is goed te bereiken via de school. De inhoud van het
aanbod is belangrijk: dat dient aan te sluiten op hun interesses. Daarnaast zijn deze jongeren ook graag
zelf actief, want ze zijn snel verveeld.
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Oudere jongeren (19-25)
Deze jongeren zijn veel beter op te delen in de drie segmenten, omdat ze meer zelfstandige keuzes
maken op het gebied van vrijetijdsbesteding en een eigen smaak hebben ontwikkeld.
Geïnteresseerden:
• Hebben meestal geen moeite met de sfeer en programmering van theaters.
• Willen graag betrokken worden bij het theater.
• Zijn geïnteresseerd in extra activiteiten, zoals nagesprekken en theaterprojecten.
• Zetten zich graag in als ambassadeur voor een theater.
• Reageren enthousiast op allerhande acties, jongerentijdschriften en websites over cultuur.
• Verdiepen zich in seizoensbrochures, kranten en tijdschriften op zoek naar informatie.
• Zijn gevoelig voor prijskortingen.
• Hebben vaak een CJP.
Geïnteresseerden 19 tot 25-jarigen worden door weinig drempels weerhouden van theaterbezoek, maar
kunnen wel door methoden die inspelen op kennis- en ervaringsdrempels sterker gebonden worden aan
theaters. Zij zijn erg enthousiast over projecten waarbij ze meer te weten komen over theater of zich er
zelf actief mee bezig kunnen houden. Ook het verlagen van praktische drempels, met name het bieden
van kortingen, kan bij deze groep effect boeken. Over het algemeen geldt dat de op jongeren gerichte
promotiemiddelen door deze groep opgepikt worden.
Latent geïnteresseerden:
• Staan vaak sceptisch tegenover ‘specifiek op jongeren’ gerichte marketing en programmering:
geschikt voor CKV is voor hen geen aanbeveling.
• Zijn gevoelig voor sfeer: die moet los zijn.
• Gaan af op hun vertrouwen in de kwaliteit van de programmering en op geloofwaardigheid.
• Worden niet bereikt met de reguliere informatie van theaters. Ze gaan af op mond-tot-mondreclame en worden daarom vooral via informele netwerken geworven.
• Kunnen via bekenden tot theaterbezoek worden aangezet.
• Kunnen door promotie op plekken waar zij graag komen (popcentra, discotheken) geïnteresseerd
worden voor theater dat ingaat op voor hen relevante thema’s.
• Onthouden de namen van gezelschappen die hen hebben weten te boeien.
• Zijn bereid om theaterbezoek uit te te proberen, wanneer ze maar één kaartje hoeven te kopen
voor verschillende optredens en er de mogelijkheid is te ‘zappen’ van het één naar het ander.
• Zijn prijsgevoelig: geven aan geïnteresseerd te zijn in allerhande kortingen, zoals last-minutekortingen.
• Gaan af op de inhoud van een voorstelling: ze lezen teksten in programmaboekjes.
• Worden door extra activiteiten (bijvoorbeeld nagesprekken) niet aangespoord om een theater te
bezoeken, maar vinden het vaak wel interessant als ze dit meemaken.
• Zijn vaak geïnteresseerd in multidisciplinair aanbod en cross-over evenementen.
• Vinden een uiteenlopend scala van vrijetijdsbestedingen interessant.
• Gaan graag wat later naar een voorstelling (21.00), maar willen niet dat theatervoorstellingen even
laat beginnen als popconcerten.
• Vinden maandag-, dinsdag- en woensdagavond geschikt voor theaterbezoek.
• Zouden wellicht door meer opvallende reclame tot theaterbezoek komen: ze houden van inventieve
en originele manieren van reclame maken en gaan af op posters en flyers.
• Willen zich niet ver van tevoren vastleggen.
Voor latent geïnteresseerde 19 tot 25-jarigen geldt dat ze vooral kampen met sociale drempels.
Concurrentie van andere activiteiten weerhoudt hen ook vaak van theaterbezoek. Andere vrijetijdsbestedingen worden vaak eerder ondernomen, omdat ze daar meer over horen in het eigen circuit.
De identiteit en geloofwaardigheid van het aanbod of de instelling zijn bij deze groep van groot belang.
Methoden die inspelen op inhoudelijke eisen van deze groep (zoals cross-over thema’s en zapmogelijkheden) zijn het meest kansrijk. Toch is deze groep ook gevoelig voor prijsverlagingen en en
specifiek op hen gerichte programma-informatie. Praktische drempels spelen bij hen dus ook een rol.
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Niet geïnteresseerden:
• Zijn via voor hen georganiseerde projecten groepsgewijs te mobiliseren.
• Zijn haast uitsluitend geïnteresseerd in hun eigen interesses (popmuziek, soms ook wel cabaret of
musical).
• Willen geen nieuwe dingen proberen.
• Zijn tijdens evenementen met meerdere genres met moeite over te halen om ook iets anders dan
waar ze voor komen te bezoeken.
• Gaan wel kijken als vrienden of kennissen meedoen.
• Lopen warm voor talentenjachten.
• Zijn gevoelig voor geloofwaardigheid van een theater, prikken door gekunsteld jongerenbeleid
heen.
• Zullen nooit uit zichzelf teksten over voorstellingen gaan lezen of actief op zoek gaan naar theater.
• Kunnen positief gaan denken over kunst en cultuur indien dit verbonden wordt met hun sociale
activiteiten. Een theaterproject dat als heel gezellig wordt ervaren, maakt dat de deelnemers ook
over het onderwerp dat de groep bij elkaar brengt, in dit geval theater, positief gaan denken.
• Willen graag naar evenementen in theaters die door vrienden, kennissen of bekende organisaties
worden georganiseerd.
• Worden, net als latent geïnteresseerden, niet bereikt met de reguliere informatie van theaters.
Voor de niet-geïnteresseerde 19 tot 25-jarigen geldt, net als bij de scholieren, dat ze zowel door sociale
als door kennis- en ervaringsdrempels worde weerhouden van theaterbezoek. Zij zijn slecht bekend met
het instituut theater en zijn hier moeilijk voor te interesseren. Ook gaan ze weinig op zoek naar informatie over uitgaansmogelijkheden. Deze groep is het beste te bereiken via intermediairs: via school,
clubs of vrienden zijn zij wel te bewegen eens mee te gaan naar een theater.
Het model is aan de hand van bovenstaande conclusies als volgt aangepast. Hiermee is meteen
antwoord gegeven op de centrale onderzoeksvragen: Welk type voorstellingen en voorstellingsomstandigheden slaan aan bij welk type jongeren en welke marketingmethoden zijn effectief bij welk
type aanbod en bij welke categorie jongeren?

DOELGROEP

Scholieren
(15-18 jaar)

Niet-geïnteresseerden
(19-25 jaar)

Latent geïnteresseerden Geïnteresseerden
(19-25 jaar)
(19-25 jaar)

DOELSTELLING

Publiek verjongen:
aantrekken van de
jongste doelgroep.

Publiek verbreden:
aantrekken van nieuw
publiek dat nauwelijks
cultureel actief is.

Publiek vergroten:
Publiek verdiepen:
aantrekken van
reeds bereikte jongeren
jongeren die op een of vaker laten terugkomen.
andere manier al cultureel actief zijn.

VERLAGEN VAN

Kennis- en ervaringsdrempels en
sociale drempels.

Kennis- en ervaringsdrempels en
sociale drempels.

Sociale drempels en
praktische drempels.

PROGRAMMERING

Aansluiten op populaire cultuur.
Bekende namen.
Aanvullende activiteiten
(workshops) waarin
jongeren zelf actief met
theater bezig zijn.

Talentenjachten
organiseren met
amateurs die dichtbij
staan of amateurvoorstellingen met
persoonlijk bekenden
programmeren.

Aansprekende thema’s. Regulier aanbod.
Multidisciplinair
aanbod.
Zapmogelijkheden.
Festivals waarbij een
kaartje wordt gekocht
voor meerdere optredens.

MARKETINGSTRATEGIE

Via school (CKV,
verlengde schooldag,
taalonderwijs,
kunstvakken).

Via intermediairs zoals:
buurthuizen, verenigingen, clubs en
volwassenonderwijs.

Last-minute-kortingen.
Originele pr-acties.
Meer toegankelijke
informatie over het
aanbod.
Benadering via plekken
waar ze al komen,
zoals poppodia.
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Praktische drempels en
kennis- en ervaringsdrempels.

Extra verdiepende
activiteiten.
Workshops en
amateurtheaterprojecten.
Ontmoetingen met
makers.
Kortingen.
Jongerenbrochures.

4.2 Aanbevelingen
Bij het ontwikkelen van marketing en programmering gericht op jongeren is het belangrijk om het
onderscheid tussen de bovenstaande groepen goed te maken. Het lijkt erop dat de meeste theaters zich
tegelijkertijd en met dezelfde methoden op zowel geïnteresseerde als latent geïnteresseerde en nietgeïnteresseerde jongeren richten. Dit werkt niet, want deze groepen worden door heel verschillende
methoden aangesproken. Hierdoor schieten veel van de ingezette middelen hun doel voorbij. Veelal
wordt de groep bereikt die toch al geïnteresseerd was. Die wordt zo steeds meer aan theaters of
theatermakers gebonden, maar het bereiken van latent geïnteresseerden en niet-geïnteresseerden lukt
veel minder goed. Dit lijkt alles te maken te hebben met de programmering en de identiteit van de
instelling. Zo lang die jongeren niet aanspreekt, blijven ze weg: hoe mooi de actie of het publiciteitsmateriaal ook is.
Podiumkunstinstellingen dienen zich niet alleen af te vragen of ze erin slagen om jongeren te bereiken.
Maar ook: richt je je op jongeren die verplicht komen of op jongeren die uit eigen beweging gaan? Als
de podiumkunstensector publiek voor de toekomst wil kweken, zoals vaak in beleidsplannen staat, is
het niet genoeg om alleen verplichte bezoekers binnen te halen. Toch is er een tendens waarneembaar
dat theaters zich, veelal door tijdgebrek, alleen nog op docenten richten en niet meer op individuele
jongeren. Op die manier halen ze in een keer veel jongeren binnen. Het is echter van belang dat in
ieder geval een gedeelte van de podiumkunstinstellingen nadenkt over hoe jongeren tot een vrijwillig
bezoek verleid kunnen worden. Als theaters te veel worden geassocieerd met verplicht bezoek voor
CKV, wordt er geen publiek voor de toekomst opgebouwd. Maar hoe kunnen theaters het vrijwillig
bezoek stimuleren? Het voorgaande geeft een aantal aanknopingspunten:
1. Theaters kunnen zich het beste direct richten op bepaalde groepen jongeren en niet op alle
jongeren tegelijkertijd. Oudere jongeren (19-25) zijn daarbij kansrijker dan scholieren, die met
name via school te bereiken zijn.
2. Het is verstandig om na te denken over het verschil tussen verplicht bezoek en vrijwillig bezoek en
bewust rekening te houden met die verschillen.
3. Betrek de doelgroep bij programmering en marketing en neem hun mening ook echt serieus.
Sleutelfiguren en ambassadeurs kunnen hierin een rol van betekenis spelen. Het succes van ambassadeurs als publiekswervers is afhankelijk van de manier van werken. Hoe groter hun rol is in de
organisatie, hoe groter hun rol als publiekswerver kan zijn. Voortrekkers en performers uit
bepaalde subculturen kunnen hun achterban mobiliseren.
4. Indien het theater niet alleen al geïnteresseerde jongeren wil bereiken, kan het zich niet beperken
tot kortingen, abonnementen en het organiseren van extra activiteiten. Ook de programmering en
het profiel van het podium zullen onder de loep moeten worden genomen. Het theater zal op zoek
moeten gaan naar programmering die aansluit op het referentiekader van de jongeren die het wil
bereiken. De inhoud van een voorstelling moet te begrijpen zijn en snelheid, humor en wisselwerking tussen performers en publiek worden erg op prijs gesteld. Daarnaast dient het theater
‘geloofwaardig’ over komen. Het moet duidelijk maken waarom het programma of sommige
onderdelen daarvan ook voor jongeren aantrekkelijk is, zonder in geforceerd op jongeren gericht
taalgebruik te vervallen.
5. Indien het theater extra activiteiten organiseert om jongeren met podiumkunsten kennis te laten
maken en het niet alleen reeds geïnteresseerde jongeren wil bereiken, ligt samenwerking met
buurthuizen of scholen (ook naschoolse activiteiten) voor de hand. Op die manier worden jongeren
bereikt die zichzelf niet zo snel zouden aanmelden.
6. Meetbare methoden en goede evaluaties zijn onontbeerlijk om te bepalen of het theater op de
goede weg is.
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4.3 Ideeën voor pilotprojecten
Op grond van ons onderzoek komen we tot de volgende suggesties, die verder uitgewerkt zouden
kunnen worden in het meerjarige jongerenmarketingproject van het Bureau Promotie Podiumkunsten.
Voorproefjes en trailers
Er is veel vraag naar voorproefjes en trailers van theatervoorstellingen, omdat latent geïnteresseerde
jongeren een beeld willen krijgen van wat ze kunnen verwachten. Het lijkt de moeite waard om hier
mee te experimenteren. Het festival ACT in Rotterdam heeft al ervaring opgedaan met korte acts op
scholen, maar het lukte niet om de jongeren die hier enthousiast over waren tot festivalbezoek aan te
zetten. Wellicht is dat met een goed doordachte aanpak wel mogelijk. Er dient vooral nagedacht te
worden over de plekken waar de voorproefjes en trailers het beste kunnen worden vertoond, over de
doelgroep waar ze zich op richten en over effectieve opvolgingsacties.
Programmering die herhalingsbezoek stimuleert
Bekende artiesten, meespelende persoonlijke bekenden, populaire muziekgenres of cabaret kunnen
niet-geïnteresseerde jongeren overhalen een theater te bezoeken. Vaak blijft het dan echter bij een éénmalig bezoek. Herhalingen van voorstellingen met deze ingrediënten kunnen hen echter laten terugkomen. Er zou geëxperimenteerd kunnen worden met programmeringformules gericht op regelmatige
terugkeer van latent geïnteresseerde en niet-geïnteresseerde jongeren in het theater.
Aanbod voor twintigers
Er zit een gat tussen laagdrempelig jongerentheater (14+) en regulier theateraanbod dat vaak aansluit
op het referentiekader van oudere generaties (35+). Twintigers zijn geïnteresseerd in andere onderwerpen. Het programmeren van voorstellingen die aansluiten op wat hen bezig houdt, lijkt een goede
kans om latent geïnteresseerde twintigers over de streep te krijgen. Wellicht kan gericht gezocht worden
naar programmering die aansluit op het referentiekader van twintigers of kunnen er opdrachten verstrekt worden om die te ontwikkelen. Vervolgens zou een aantal theaters deze programmering bewust
kunnen inzetten om bepaalde doelgroepen binnen jongeren te trekken.
All-in-programmering
Latent geïnteresseerde jongeren willen geen risico lopen bij theaterbezoek. Hieraan kan tegemoet
worden gekomen door een all-in-pakket te bieden. Men koopt een kaartje voor verschillende activiteiten in verschillende zalen of locaties. Op dat moment durven meer jongeren het risico te nemen en
kunnen daardoor overtuigd raken van de kwaliteit van een nog voor hen onbekend gezelschap. Ze
komen vaak voor een bepaalde ‘grote’ artiest, maar kunnen op zo’n evenement of festival ook andere
acts bezoeken. Experimenten met dit soort all-in-programmering lijken zeer kansrijk.
Meer toegankelijke communicatie
Er lijkt nog een wereld te winnen bij de communicatie over podiumkunstvoorstellingen. Latent geïnteresseerde jongeren geven geregeld aan slecht te weten wat ze kunnen verwachten van bepaalde voorstellingen. De titel is daarbij een eerste aandachtspunt. Een korte, liefst Engelse titel spreekt veel meer aan
dan een lange, Nederlandse of anderstalige titel. Een tekst over een voorstelling moet vooral informatief zijn en duidelijk maken ‘what is in it for me’. Te hip taalgebruik dient absoluut te worden
vermeden, net als te moeilijk en te doorwrocht taalgebruik. Wellicht kan geëxperimenteerd worden met
het toegankelijker maken van teksten, titels en andere vormen van communicatie.
Vrijwillig bezoek door groepjes scholieren stimuleren
Het is een goed idee om op zoek te gaan naar methoden om scholieren (en niet-geïnteresseerde
jongeren) te werven, die inzitten tussen verplicht groepsbezoek en zelfstandig bezoek. Beide methoden
blijken namelijk elk hun eigen voor- en nadelen te hebben. Theaters kiezen regelmatig voor groepsbezoek, omdat dit gemakkelijker te regelen is en in een keer veel kaarten worden verkocht. Het is
echter onwaarschijnlijk dat de groepsbezoekers uit zichzelf nog eens terugkomen en er ontstaat ook
regelmatig een weinig prettige sfeer in het theater. Bij individuele werving speelt echter vaak dat de
inspanningen om jongeren te werven niet opwegen tegen het resultaat ervan, omdat steeds dezelfde
toch al geïnteresseerde jongeren bereikt worden. Het werven van groepjes jongeren via scholen of
buurthuizen die geholpen worden bij hun keuze en voor wie het bezoek georganiseerd wordt, maar
waar niet de verplichting van school aan kleeft, lijkt een methode die meer succes kan hebben.
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BIJLAGE 1: VOORBEELDEN VAN SUCCESVOLLE JONGERENMARKETING
Case 1: Lowlands
Achtergrond
Het popfestival A Camping Flight to Lowlands Paradise bestaat in 2003 elf jaar. Lowlands trekt jaarlijks
60.000 bezoekers die drie dagen lang van een programma van muziek, theater, beeldende kunst en
literatuur kunnen genieten. Kaartjes kosten € 107,50. Sinds vijf jaar brengt Lowlands ook theater, dans
en cabaretvoorstellingen in een speciale theatertent. Het idee hierachter is dat wanneer jongeren niet
naar het theater komen, theater dan maar naar de jongeren toe moet worden gebracht. Na het succes
in het 1998 werd besloten door te gaan met een grotere tent (Juliet) en betere technische faciliteiten.
Scapino is een van de groepen die al van het begin af aan meedoet, maar steeds meer theatergroepen
zien het belang van een optreden op Lowlands.
Lowlands als case
Het succes van de theatertent op Lowlands was de belangrijkste reden om Lowlands als case voor dit
onderzoek te kiezen. Met dezelfde voorstellingen die gedurende het reguliere theaterseizoen weinig
jong publiek trekken, worden op Lowlands volle zalen (tenten) getrokken. De belangrijkste onderzoeksvraag op Lowlands was dan ook: bezoekt het publiek op Lowlands wel theatervoorstellingen, terwijl ze
dat niet doen in reguliere theaters en zo ja: waarom is dat het geval? Ook wilden wij erachter komen of
bezoekers van Juliet door dit bezoek wordt gestimuleerd om ook reguliere theaters te gaan bezoeken.
Tijdens het festival hebben vier medewerkers van Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen korte interviews
gehouden met bezoekers jonger dan 26 jaar, die de Juliettent bezochten waar verschillende
theatervoorstellingen plaatsvonden. In Juliet was ook cabaret, maar de bezoekers hiervan zijn niet
geïnterviewd. Daarnaast werd een grootschalig kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder bezoekers van
het festival door de organisatie van Lowlands zelf. Aan deze enquête hebben wij een aantal vragen
over theaterbezoek mogen toevoegen.
Bezoekersprofiel
Lowlands blijkt bezocht te worden door ongeveer evenveel mannen als vrouwen: in 2003 zijn de
mannen iets in de meerderheid (52% versus 48% vrouwen). De grootste groep bezoekers (52%) is
tussen de 18 en 24 jaar oud. 2% is onder de 16 en 8% is tussen de 16 en 18 jaar oud. De rest (38%) is
25 jaar of ouder. De meeste bezoekers komen uit Noord- en Zuid-Holland (41%). Noord-Brabant,
Utrecht en Gelderland leveren bij elkaar een derde van de bezoekers. 3 % komt uit de regio (Flevoland)
en 1 % uit België. Ongeveer de helft van de bezoekers werkt, de andere helft gaat naar school of
studeert. Van de werkenden werkt 83% full-time. Men werkt het vaakst in de zorg of het onderwijs.
Slechts een klein percentage werkt in de kunst en cultuur. Van de studerende en schoolgaande bezoekers heeft 80% een bijbaantje (vaak in de horeca of de detailhandel). In de enquête is gevraagd naar
de hoogst afgeronde opleiding. Omdat de helft van de Lowlandsbezoekers nog op school zit of studeert
zegt dit weinig over het uiteindelijk te bereiken opleidingsniveau. Toch is hieruit op te maken dat het
Lowlandspubliek hoger opgeleid is dan de Nederlandse bevolking (zie tabel 1).
1: Opleidingniveau Lowlandsbezoekers versus NL bevolking
Lowlands
NL Bevolking
Basisonderwijs
4%
14%
LBO/VBO/MAVO
11%
24%
MBO
21%
32%
HAVO/VWO
30%
7%
HBO
21%
15%
WO
12%
7%
Totaal
100%
100%

Opvallend is het hoge percentage Lowlandsbezoekers dat HAVO en VWO heeft afgemaakt: 30%.
Waarschijnlijk volgt een groot deel hiervan inmiddels een HBO- of universitaire opleiding. Het aantal
HBO/WO-opgeleiden komt daarmee op zo’n 60%, wat bijna drie keer zo veel als binnen de Nederlandse bevolking. Populaire opleidingen onder Lowlandsbezoekers zijn: PABO, cultureel maatschappelijke opleidingen, psychologie en geneeskunde. Dus zowel het werk of de opleiding van Lowlandsbezoekers betreft veelal de sectoren zorg en onderwijs.
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De nieuwe en vergrootte theatertent Juliet
De Juliettent bood in 2003 plaats aan 1.000 bezoekers en liep bij de theatervoorstellingen steeds
aardig vol, maar was nooit volledig bezet. De zijkanten bleven bij de meeste theatervoorstellingen leeg.
Dit was een groot verschil met vorige jaren toen het heel lastig was om Juliet binnen te komen vanwege
het geringer aantal zitplaatsen: de zaalcapaciteit was toen iets meer dan 500. Het beeld dat de tent
altijd vol is en de wachtrijen lang zijn is wijdverbreid zo blijkt ook uit de enquête. Veel respondenten
geven daarin aan dat ze best vaker naar Juliet zouden willen als ze er niet zo lang in de rij hoefden te
staan. Van buiten was dan ook niet te zien dat er binnen heel veel plaats was.
Bewuste keuze voor bepaalde voorstelling
De bezoekers van Juliet blijken meestal een bewuste keuze te maken voor een bepaalde voorstelling.
Vaak kiezen ze naar aanleiding van de informatie in het Lowlands-programmaboekje. Zo sprak het
woord ‘punkrockopera’ bij de voorstelling van Zep verschillende bezoekers aan en werd iemand
geprikkeld door de uitspraak “Annette Speelt is jong en eigenwijs”. Ook blijkt bekendheid met de naam
van het gezelschap aanleiding te geven om een voorstelling te bezoeken. Opvallend is dat meerdere
bezoekers aangaven het optredende gezelschap van CKV te kennen. Wanneer men met meerdere
mensen kwam, nam één persoon veelal het initiatief: de anderen gaan dan mee. Een belangrijke reden
om naar Juliet te gaan is dat er op hetzelfde moment geen andere aantrekkelijke optredens zijn. Dat is
ook te merken aan het aantal bezoekers: theatervoorstellingen die op een tijdstip zijn dat er geen
belangwekkende concerten zijn, trekken duidelijk meer bezoekers. Slechts een enkeling gaat op de
bonnefooi naar Juliet en laat zich verrassen.
Reacties op de voorstellingen
De reacties op de voorstellingen zijn over het algemeen positief, hoewel bij alle voorstellingen wel
mensen wegliepen. Het onderzoeksteam heeft de volgende voorstellingen bezocht: Scapino met Rosary,
Scapino met Kovski Acid Experience (op het podium van de grote Golftent), Wetten van Kepler met
Romeo en Julia, Annette Speelt met Licht, Zep met Doop, Danceworks met Heaven’Sky (in de Golftent)
en Toneelgroep Amsterdam met de Toneelbibliotheek en Massacre. Bij Zep liepen opvallend veel
mensen weg. Ook bij Annette Speelt liepen redelijk wat mensen weg. Bij de Wetten van Kepler werd
een staande ovatie gegeven. In de interviews met personen die de voorstelling uitzaten, hadden was het
eindoordeel overwegend positief, hoewel sommige voorstellingen wel als wat te langdradig of saai
werden beoordeeld. Sommige bezoekers bleken echt verrast door wat ze te zien kregen: ”Scapino
greep me erg aan. Er ging een deurtje voor me open. Dit wil ik vaker gaan zien.” Het geïnterviewde
publiek bleek bovendien zeer respectvol te spreken over de artiesten. Over Annette Speelt: “Ik vond het
wel wat vreemd en moeilijk, maar ik was erg onder de indruk van die acteur: heel erg knap gedaan.”
Ook vindt iemand dat “je het niet perse hoeft te begrijpen”.
Theaterbezoekervaring
Uit de interviews blijkt dat veel bezoekers van Juliet wel eens in reguliere theaters komen. Een enkeling
gaat echt regelmatig (ongeveer een keer per maand), de meesten gaan echter veel minder vaak.
Sommigen bezoeken wel theaters, maar alleen als dat moet voor school of alleen voor cabaret, musical
of popconcerten. Slechts zes van de circa vijftig geïnterviewden gaven aan helemaal nooit naar theaters
te gaan. Uit de publieksenquête blijkt dat 44% van het Lowlandspubliek nooit naar theater gaat, 40%
gaat één of twee keer per jaar en 16% 3 keer per jaar of vaker. Deze laatste twee groepen lijken dus
vaker naar Juliet te gaan dan de eerste groep. Lowlandsbezoekers blijken overigens fervente filmliefhebbers (71% gaat drie keer per jaar of vaker), naar concerten gaan ze ongeveer even vaak als naar
theatervoorstellingen (zie de grafieken op de volgende pagina).
De invloed van het CKV is goed merkbaar: veel geïnterviewden geven aan met CKV naar een theater te
zijn geweest. De meesten zijn positief over deze ervaring, maar geven wel aan dat veel klasgenoten
minder enthousiast zijn. Een enkeling gaat op de traditionele manier naar theater: zij zoeken in de
seizoensbrochure van het lokale theater een aantal voorstellingen uit en bestellen daar kaartjes voor.
Soms gaat het hierbij om een vast theater dat regelmatig wordt bezocht. De meeste theaterbezoekers
onder de geïnterviewden gaan echter minder gestructureerd te werk. Ze horen iets van vrienden of
ouders, zien een folder of een stukje in de krant of op tv en gaan er dan naartoe. De inhoud van het
theaterstuk is van belang: “Wat is het voor stuk en waar gaat het over?” Bekende namen spelen ook
een grote rol. Meerdere Julietbezoekers hebben het afgelopen seizoen Onze Jeugd (met Katja Schuurman) bezocht. Daarnaast zijn er veel cabaret- en musicalfans onder de Julietbezoekers, ze noemen
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bijvoorbeeld meerdere malen: Dolf Jansen, Hans Teeuwen, Miss Saigon en Riverdance. Maar ook
toneel en dans worden genoemd, bijvoorbeeld: Galili Dance, Toneelgroep Amsterdam, ZTHollandia,
het Amsterdamse Bostheater, Noord Nederlands Toneel, Hofpleintheater en Alex d’Electrique. Ook
locatietheater blijkt geliefd: de Dogtroep en De la Guarda zijn beiden meerdere malen genoemd. Als
men eenmaal bekend is met een bepaalde theatergroep blijkt men geneigd om zich daarop vast te
pinnen. Zo bezochten een jongen en een meisje samen alleen maar jeugdtheater in het Hofpleintheater
in Rotterdam. Op Lowlands bleek echter dat andersoortig theater hen ook goed beviel.
niet
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Waardering theaterbezoek op Lowlands
Het fijne aan theater bezoeken op Lowlands is dat het gemakkelijker en vrijblijvender is dan in een
gewoon theater: “Je hebt toch al entree voor het gehele festival betaald, dus het geeft niet als zo’n
voorstelling tegenvalt.”. De Julietbezoekers durven om die reden meer risico te lopen: “Je kunt het
gewoon eens uitproberen zonder dat het weggegooid geld of verspilde tijd is” en “Als het niks is kan je
ook weer weggaan.” Niet te hoeven plannen is ook een groot voordeel: “Je hoeft je niet vast te leggen,
zoals bij gewone theaters.” Ook is er voldoende tijd om ook theatervoorstellingen te bezoeken naast de
muziekoptredens. Van de Lowlandsbezoekers blijkt toch nog 59% geen theatervoorstellingen te bezoeken, 37% gaat 1of 2 keer en 4% gaat 3 keer of meer (zie grafiek hierboven). 12% van degenen die in
het dagelijks leven niet naar theater gaan, gaat op Lowlands wel. Dit betekent dat er toch nog zo’n
3.000 mensen met theater worden bereikt, die daar normaal niet naar toe gaan.
De meeste Julietbezoekers vinden dat het publiek op Lowlands anders is dan in gewone theaters. Men
vindt het publiek leuker, enthousiaster, opener en uitbundiger. Het publiek van de Juliettent wordt ook
ten opzichte van andere tenten op Lowlands als interessant gezien: “Hier komen mensen op af die mij
iets te vertellen hebben.” Wat ook prettig is, is dat er een goede voorselectie van theaterstukken is
gemaakt door de Lowlandsprogrammeurs: “Thuis moet je het zelf uitzoeken, hier heb je goede
informatie en weet je dankzij het programmaboekje wat er speelt.” De afwisseling in het programma
die het theater van Juliet biedt tussen de vele popconcerten, wordt daarnaast ook zeer positief
gewaardeerd. “Het is leuk dat je op deze manier je horizon kunt verbreden”, vindt iemand en iemand
anders zegt: “Je komt voor de muziek, maar het is leuk om tussendoor wat anders te zien. Het theater is
een rustpunt tussen de rest van het programma.” Ook uit brainstormsessies die de organisatie van
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Lowlands heeft georganiseerd blijkt dat Lowlandsbezoekers het theater als een goede aanvulling op het
programma beschouwen. Ook wordt het theateraanbod in deze sessies genoemd als een van de
onderdelen die Lowlands zo uniek maken. Een aantal Lowlandsbezoekers ziet toch ook wel wat
voordelen aan het bezoeken van gewone theaters: je hebt er minder lawaai, het is er netter, er is beter
geluid en je gaat er gerichter heen.
Eisen aan theatervoorstellingen
Gevraagd naar wat de bezoekers van Juliet belangrijk vinden in een theatervoorstelling, komen zij met
een aantal eisen. Begrijpelijkheid (het moet ergens op slaan) wordt zeer op prijs gesteld, evenals
originaliteit, kwaliteit en spanning (het moet niet saai zijn). Daarnaast wil men graag iets herkennen en
leren: “Je moet er in het dagelijkse leven iets aan hebben” en “Je moet het kunnen vertalen naar je
eigen leven”. Humor is voor sommigen belangrijk, maar anderen vinden dat het juist ook serieus mag
zijn. Confrontatie en verrassing worden ook meerdere malen als belangrijk gezien. Afwisselende voorstellingen met veel muziek zijn ook favoriet. Iemand noemt ook open podia en try-outs in kleine knusse
theatertjes als erg aantrekkelijk.
Drempels
De grootste belemmering die de Julietbezoekers ervaren als het gaat om theaterbezoek is de prijs. Men
vindt het echt te duur. Gevraagd naar hoe duur zij denken dat theater is worden prijzen tussen de € 20
en € 30 genoemd, terwijl men bereid is 5 tot 10 euro te betalen. Sommigen maken daarom graag
gebruik van kortingacties, zoals: last-minute-kortingen voor jongeren, strippenkaarten (Alkmaar),
vouchersystemen (Gent) of studentenabonnementen. De CJP-kortingen beschouwt men vaak als te
minimaal.
Er is ook sprake van informatiedrempels. Uitspraken als “Ik denk er gewoon niet aan” en “Je komt er
zo weinig mee in contact”, werden veelvuldig gedaan. Ook weet men niet goed wat men moet
verwachten: “Je weet niet wat er speelt, je hebt niet genoeg informatie. Ik vind het daardoor moeilijk te
kiezen waar ik naartoe moet gaan.” Om die reden wil men er ook weer niet te veel geld aan uitgeven,
want je neemt toch een risico. Bekende namen kunnen dat risico overigens flink verkleinen: “Als er
bekende namen meedoen, ga ik er sneller heen.” Dat ze ook niet echt moeite doen om aan informatie
te komen, geven de meesten wel toe: “Ik zie het alleen als het voor mijn voeten komt. Het zit gewoon
niet in mijn systeem. Ik zit niet in dat wereldje.”
De meeste geïnterviewden vinden dat met de huidige programmering van theaters in Nederland op
zich niks mis is. Een enkeling geeft aan de voorstellingen vaak erg zwaar te vinden, maar de meesten
hebben het idee dat het theateraanbod voldoende aan hun wensen tegemoet komt. Ook vinden de
meeste Julietbezoekers niet dat theaters een andere uitstraling zouden moeten krijgen: “Ik houd er wel
van als het een beetje chic is.” Toch zijn er ook wel bezoekers van Lowlands die aangeven zich in
theaters niet thuis te voelen: “Het is iets voor oudere mensen in nette pakken, je hebt het gevoel dat je
uit de toon valt.” De sfeer tijdens popconcerten wordt door veel Lowlandsbezoekers als relaxter beoordeeld dan de sfeer in theaters:”Het begint later, je kunt op de grond zitten en een biertje drinken.“ Toch
betwijfelt men of theater ook die sfeer zouden moeten creëren: “Als je later op de avond zou beginnen,
kun je de concentratie die nodig is voor een theaterstuk niet meer opbrengen.” De sfeer in theaters zou
echter wel wat losser mogen, volgens enkelen.
Een belangrijk probleem wordt als volgt samengevat: “Er zijn zo veel andere dingen te doen.” De
keuzemogelijkheden zijn inderdaad enorm en meer dan eens worden popconcerten, films en voetbalwedstrijden als concurrenten van theaterbezoek genoemd. Iemand zegt ook: “Als er een extra uur in de
dag zou zitten zou ik misschien wel gaan.” Men heeft het kortom zo druk dat het er gewoon niet van
komt om theaters te bezoeken. Daarnaast leeft het idee dat je theater niet spontaan kunt bezoeken.
Men denkt dat, als je naar theater wilt, je dit maanden van tevoren moet vastleggen, omdat het anders
uitverkocht is. Dat dit slechts geldt voor een paar populaire cabaretiers is niet bekend. Tot slot lukt het
sommige theaterfans niet goed om vrienden te overtuigen mee te gaan, waardoor ze zelf ook minder
gaan dan ze zouden willen.
Ook in de publieksenquête onderzoek is gevraagd naar drempels die de bezoekers afhouden van
theaterbezoek: die antwoorden sluiten aan op de uitkomsten uit de interviews (zie tabel 2).
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2: Waarom gaan sommige Lowlandsbezoekers nooit naar theaters?
16 %
Ik wil wel maar ben steeds te laat met kaartjes kopen
15 %
Ik kan niemand vinden die met me mee wil gaan
13 %
Het programma spreekt me niet aan
13 %
De sfeer in het theater spreekt me niet aan
7%
Komt er niet van
5%
Het interesseert me gewoon niet echt
2%
Ik heb er weinig tijd voor
2%
Ik heb er nooit over nagedacht
2%
Ik weet er te weinig van

Hoe kunnen theaters meer jongeren trekken?
Op de vraag wat theaters zouden moeten doen om meer jongeren te bereiken wordt één antwoord
heel vaak gegeven: “Net zo veel reclame maken voor theater als voor film.” Men merkt op dat je eigenlijk als vanzelf weet welke films er momenteel draaien, terwijl dat voor theater niet het geval is. Het zelf
op zoek gaan naar informatie blijkt te veel gevraagd: de informatie moet naar jongeren toe komen. Op
de vraag hoe dat dan zou moeten, noemt men regelmatig: in kranten als Metro en Spits, per e-mail, op
tv, op internet, op scholen en universiteiten en bij studentenverenigingen, in studentenbladen, door middel van flyers en posters bij andere uitgaansgelegenheden en bioscopen. Een meisje vraag specifiek om
posters waarop een korte agenda met meerdere voorstellingen staat afgedrukt die door de hele stad
heen moeten hangen. Om het probleem op te lossen dat je niet weet wat je kunt verwachten, stelt
iemand voor om in de pauzes van school of de film voorproefjes van theaterstukken te laten zien in de
vorm van korte filmpjes. Ook vindt iemand dat theaters meer moeten uitdragen dat ze ook spontaan te
bezoeken zijn, zonder ruim van te voren te reserveren.
Een tweede manier om meer jongeren te bereiken is volgens de Julietbezoekers om kortingen verlenen.
Dat gebeurt inderdaad al, geeft men toe, maar de kortingen zouden bekender en groter mogen. Als
goed voorbeeld wordt het Noord Nederlands Toneel genoemd, dat een kortingskaart voor jongeren
uitgeeft waarmee je al hun voorstellingen voor € 5 kunt bezoeken. Het NNT krijgt bovendien ook
complimenten voor de scholierenprojecten, waarin jongeren echt serieus genomen worden. Dat dat niet
altijd het geval is bewijzen opmerkingen als: “Bij CKV wordt een verkeerd beeld geschapen van theater.
Dat schrikt scholieren juist af.” Tot slot geven de Lowlandsbezoekers theatergezelschappen de tip vaker
op festivals te spelen. Als wij niet naar hen komen, moeten ze maar naar ons komen en wij zijn hier op
Lowlands!
Conclusies met betrekking tot het marketingmodel
De bezoekers aan de Juliettent op Lowlands behoren voor het grootste gedeelte tot wat in het model is
aangeduid met latent geïnteresseerden. Zij staan niet afwijzend tegenover theater, maar zijn ook geen
fervente bezoekers. Als ze ermee in contact worden gebracht zijn ze positief over theater en dans, maar
ze gaan er niet zelf naar op zoek. Ook bevinden zich duidelijk geïnteresseerde jongeren onder de
Julietbezoekers: zij gaan al regelmatig naar reguliere theaters en weten goed wat ze interessant vinden.
Het voltallige Lowlandspubliek blijkt sowieso actiever op het gebied van theaterbezoek dan de gemiddelde Nederlandse jongere: slechts 44% van de Lowlandsbezoekers gaat nooit naar theater, terwijl dat
voor de gemiddelde Nederlandse jongeren 89% is. Het Lowlandspubliek lijkt dus een kansrijk publiek
voor theaters. Het gaat om redelijk hoog opgeleide jongeren, met name in de leeftijdsgroep 18 tot 24
jaar, die vaak werken of studeren in de zorg- of onderwijssector. Door het theateraanbod op Lowlands
leert dit publiek gezelschappen kennen. In het verleden is geëxperimenteerd met kortingsbonnen voor
bepaalde voorstellingen die bij de Julietten werden uitgedeeld. Dit bleek niet goed te werken. In 2003
zijn 6.000 bonnen uitgedeeld, die een korting van € 5 verlenen en daarvan kwamen er 220 terug, in
2002 zijn 4.000 bonnen uitgedeeld die € 2,50 korting verlenen en daarvan kwamen er 131 retour.
Een bekende naam is een goede manier om de latent geïnteresseerde bezoeker over te halen een
podiumkunstvoorstelling te bezoeken. Die naam kan worden opgebouwd via Lowlands (Scapino is daar
inmiddels bijna algemeen bekend), maar bijvoorbeeld ook via CKV of andere festivals. Ook bekende
acteurs (bijvoorbeeld van tv of film) lijken de latent geïnteresseerde bezoeker over de streep te kunnen
trekken. Dit lijkt te maken te hebben met het feit dat men weinig bereid is risico te lopen op een mislukking. Een bekende naam zorgt voor een soort garantie dat het de moeite waard zal zijn. Dat laatste
betekent overigens niet dat de inhoud er niet toe doet. Voor veel schoolgaande jongeren en nietgeïnteresseerden geldt dat ze zo weinig mogelijk willen lezen, maar dit geldt niet voor de wat oudere
latent in theater geïnteresseerde Lowlandsbezoekers. Zij gaan juist wel af op de tekst in het program-
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maboekje en vinden de inhoud van wat ze zien belangrijk. Die inhoud moet begrijpelijk zijn, origineel,
het moet niet saai zijn en het moet kwaliteit hebben. Daarnaast is men op zoek naar relevantie: je moet
er iets in herkennen en het naar je eigen leven kunnen vertalen. Ook vinden met name jongens het
belangrijk dat er humor in zit.
Wanneer gevraagd wordt wat voor hen de belangrijkste drempel is voor theaterbezoek, noemt haast
iedereen de prijs. Grote kortingen worden door deze groep gewaardeerd: men weet aantrekkelijke
kortingsregelingen ook echt te noemen. Een bekende naam is een vorm van garantie, maar een lage
prijs kan ervoor zorgen dat men meer risico durft te nemen. Op Lowlands is de risicobereidheid vrij
groot, omdat men al betaald heeft en dus geen verlies lijdt als er even iets minders tussen zit. Dat
podiumkunsten voor latent geïnteresseerden zo’n groot risico met zich meebrengen, heeft vooral te
maken met de onbekendheid en de onoverzichtelijkheid van het aanbod. Men geeft aan moeite te
hebben met kiezen en niet goed te weten wat er speelt. De informatie bereikt hen simpelweg niet en
men is weinig bereid zelf actief op zoek te gaan naar informatie. Informatie over vrijetijdsbesteding die
vanzelf onder hun aandacht komt, krijgt op die manier vanzelf voorrang. Daarnaast speelt een
imagoprobleem dat niet alleen bij jongeren speelt: men denkt dat het onmogelijk is om het theater te
bezoeken zonder maanden van tevoren te reserveren. Om de latent geïnteresseerde Lowlandsbezoekers te winnen voor theater zullen dus met name kennis- en ervaringsdrempels en praktische
drempels moeten worden overbrugd.
Case 2: Geen Daden Maar Woorden (GDMW)
Achtergrond
In 1997 organiseerde Stichting Passionate voor het eerst het festival GDMW in het Bibliotheektheater in
Rotterdam. Het ging toen nog om een eendaags literair podium met het karakter van een voorleesavond. Inmiddels is dit festival uitgegroeid tot een interdisciplinair festival voor een jong publiek gericht
op de vernieuwing van de letteren. Het vindt plaats op twee avonden, met sinds de editie in 2003 een
extra previewavond, in de Rotterdamse Schouwburg. GDWW biedt een scala aan optredens: schrijvers
en dichters lezen voor uit eigen werk, er is videokunst, cabaretiers, dansers en toneelspelers geven
voorstellingen en er is sinds twee jaar een MC Battle. GDMW trekt een overwegend jong publiek uit
Rotterdam, maar er komen ook mensen van (veel) verder weg. Het publiek neemt nog steeds elk jaar
toe: in 2000 kwamen er 765 bezoekers, in 2001 975, in 2002 1.150 en in 2003 1.535.
GDMW als case
We kozen voor GDMW omdat het een interdisciplinair festival is dat erin slaagt een jong, geïnteresseerd publiek op de been te brengen voor diverse soorten podiumkunsten. De vraag was, net als bij
Lowlands, of dit publiek door het jaar heen podiumkunsten in een theater bezoekt en zo niet, waarom
het dan wel naar GDMW komt. Twee medewerkers van Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen hebben
op twee avonden interviews afgenomen met de bezoekers van GDMW. Daarnaast is gekeken naar
uitkomsten van eerder publieksonderzoek: in 2002 werd dit door Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen
uitgevoerd en in 2003 door Rotterdam Festivals/September in Rotterdam.
Bezoekersprofiel
GDMW trekt iets meer mannen dan vrouwen, terwijl podiumkunsten doorgaans juist meer vrouwen
trekken (zie paragraaf 2.2). Onderstaande tabel toont de leeftijdsverdeling van het publiek van de
laatste twee edities: te zien is dat het om een jong publiek gaat, maar het publiek lijkt in 2003 wel iets
ouder te zijn dan in 2002.
LEEFTIJD
jonger dan 20 jaar

GDMW 2002

GDMW 2003

15%

11%

21 tot en met 35 jaar

69%

68%

35 plus

16%

20%
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100%

100%
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Het publiek van GDMW is zeer hoog opgeleid: driekwart volgt een HBO of WO-opleiding of heeft dit
inmiddels afgerond: dat is ruim drie keer zo veel als bij de Nederlandse bevolking. Opvallend veel
bezoekers (bijna de helft) werken of studeren binnen de culturele sector. Circa 15% behoor tot de
belangrijkste allochtone bevolkingsgroepen: 7% is Surinaams of Antilliaans. In 2002 kwam 62% van de
bezoekers komt uit Rotterdam, de rest kwam van daarbuiten. In 2003 kwam een iets geringer aandeel
uit Rotterdam (53%), 21% kwam uit Zuid-Holland en 22% uit de rest van Nederland. Het GDMWpubliek blijkt zelf erg actief in het beoefenen van culturele hobby’s: 40% zegt te schrijven, 48% is bezig
met beeldende kunst en maar liefst 52% speelt toneel, danst of maakt muziek.
Twee soorten bezoekers
In het communicatieplan van GDMW worden de volgende doelgroepen onderscheiden:
- Muziekliefhebbers: zij komen voor muziekacts en dansproducties,
- Theaterliefhebbers: zij komen voor toneel- en dansproducties,
- Literatuurliefhebbers: zij komen voor proza, poëzie en toneel,
- Festivalliefhebbers: zij komen voor cabaret, muziek en film,
- Hiphopliefhebbers: zij komen voor de MC Battle.
Op de vrijdagavond zijn vertegenwoordigers van de eerste vier groepen geïnterviewd: ze bleken brede
culturele interesses te hebben en veel verschillende onderdelen van het programma te bezoeken en
kunnen daarom als één groep worden beschouwd. Op zaterdagavond zijn met name leden van de
laatste doelgroep geïnterviewd. Zij bezochten in feite alleen de MC Battle en waren weinig tot niet
geïnteresseerd in overige programmaonderdelen. Zij vormen dus een aparte groep.
Bezoekredenen
Uit de publieksenquête in 2002 blijkt dat tweevijfde van het publiek toen voor het gehele programma
kwam, ruim een derde kwam voor een specifiek optreden en de rest kwam voor de sfeer, was betrokken bij de organisatie, kende iemad die optrad of trad zelf op. In 2003 was de vraagstelling minder
duidelijk en gaf een vijfde aan voor een bepaald optreden te komen en een derde kwam voor de
gezelligheid. Opvallend is dat de jongste groep vaker voor een bepaald programmaonderdeel bleek te
komen, terwijl de oudere bezoekers eerder gezelligheid zochten. Degenen die voor het hele festival
komen, noemen met name de sfeer en de afwisseling in het programma als aantrekkelijk. Degenen die
speciaal voor bepaalde artiesten kwamen, noemden vooral: Herman Brusselmans, Kamagurka/Herr
Seele en Eboman. In 2002 bleek twee derde door mond-tot-mondreclame naar GDMW te zijn
gekomen en een vijfde kwam door een persoonlijke uitnodiging van Passionate. 10 tot 20% kwam door
flyers, posters of internet en berichtgeving in de media en e-mail werd allebei door minder dan 10%
genoemd. In 2003 noemde opnieuw twee derde mond-tot-mond-reclame.
Uit de interviews blijkt dat de groep breed georiënteerde bezoekers het festival vaak al kende en tot een
bezoek kwamen door e-mails, SMSjes, posters, folders, een uitnodiging van Passionate of een vriend of
vriendin. Deze groep kwam voor het gehele festival of voor bepaalde artiesten. De groep die op de MC
Battle afkwam, kwam voor niets anders. Deze groep houdt van hiphop: “Als er iets is met hiphop of met
onze cultuur is dan ben ik altijd wel aanwezig.” Een aantal van de MC Battle-bezoekers kent een deelnemer of een jurylid en is zo bij GDMW terecht gekomen. Anderen hoorden het van vrienden. Onder
de MC Battle-bezoekers zitten veel mensen die GDMW voor het eerst bezoeken en het niet kenden.
Velen kennen de naam GDMW op de avond zelf overigens nog steeds niet. De meesten weten wel dat
er nog andere dingen gaande zijn, maar gaven aan daar niet of heel misschien naar te gaan kijken.
Waardering GDMW
De groep breed georiënteerde bezoekers roemen de relaxte en prettige sfeer op GDMW: “Je wordt
geëntertaind, je beleeft hier echt iets. Daar zijn we naar op zoek.” Het kunnen kiezen uit verschillende
dingen en het vrij rond kunnen bewegen wordt door deze groep op prijs gesteld, hoewel een enkeling
het ook enigszins storend voor de artiesten vindt. Ook het publiek draagt bij aan de sfeer: “Hier komen
leuke mensen.” Een jongen en een meisje uit Leiden die een CJP City Trip naar Rotterdam kochten,
hadden verwacht dat er een wat stijvere, oudere sfeer zou hangen en zijn blij verrast door de losse,
jonge sfeer. Maar twee anderen zijn juist teleurgesteld: zij hadden meer cabaret verwacht en vinden het
allemaal wel erg ‘arty farty’. Een enkeling gaf aan een bepaald optreden te vaag te vinden.” Over het
algemeen wordt het sympathiek gevonden dat een gevestigde instelling als de Rotterdamse Schouwburg
ruimte biedt voor een festival als GDMW.
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Ook de bezoekers van de MC Battle vinden de sfeer goed en het publiek relaxt. Twee vaste MC Batllesbezoeksters hebben enige kritiek: het evenement is iet goed gepromoot en de deelnemers aan de Battle
hadden strenger geselecteerd moeten worden. Kritiek was er ook op de programmering in de zaal
waar de Battle plaatsvond: “Het optreden voorafgaand aan de MC Battle was niet goed uitgezocht. Het
was amateuristisch en daarom lulde iedereen erdoorheen. Er zat het verkeerde publiek bij, iedereen
wachtte op de Battle.” Twee bezoeksters die de MC Battle niet meer inkwamen, omdat de zaal vol was
gingen naar een optreden in de andere zaal, maar: “Dat was echt niks voor ons, we vonden het maar
saai. Vorig jaar waren er tenminste nog leuke cabaretiers.” Het mixen van diverse soorten
podiumkunstoptreden luistert kennelijk nauw.
Beide groepen blijken het prettig te vinden dat GDMW niet ver van tevoren is uitverkocht en dat je dus
nog op de dag zelf kunt beslissen om te gaan.
Theaterbezoekervaring
De breed georiënteerde bezoekers gaan niet regelmatig naar theater, maar het weet er wel het een en
ander van. Er zitten mensen bij die van cabaret houden, maar ook die van dans en toneel houden. De
een neemt soms het initiatief tot een theaterbezoek, anderen laten zich vooral meenemen. De initiatiefnemers zijn meestal goed op de hoogte: ze houden bij wat er speelt. Een aantal maakt gretig gebruik
van last-minute-kortingen in theaters. Degenen die minder regelmatig naar podiumkunsten gaan, gaan
vaak op bekende namen af. Zo kwam een jongen het afgelopen jaar één keer in de Rotterdamse
Schouwburg: voor een theaterstuk met muziek van Zita Swoon, omdat hij daar van houdt. De rest van
de schouwburgprogrammering vindt hij niet interessant.
De bezoekers van de MC Battle bezoeken wel theater: de een meer dan de ander. Een aantal Surinaamse bezoekers geeft aan graag naar zang en dans, musicals en Afrikaans Theater te gaan. Zij
komen op de hoogte van zulke optredens via bladen, uitgaansagenda’s of tv. De blanke bezoekers van
de MC Battle leggen vooral een voorkeur voor cabaret aan de dag: zij noemen Hans Teeuwen, Lebbis
en Jansen, Bert Visscher en Arie & Silvester. Een enkeling (vooral de meisjes) houdt ook van musicals.
Toch gaan ze zelden naar een theater, omdat ze meestal te laat zijn met kaartjes kopen. Een meisje
geeft aan thuis informatie te krijgen van Theater Zuidplein (“omdat ik daar met school een keer ben
geweest”), maar eigenlijk nooit iets met die informatie te doen, want: “dan blijkt het al weer geweest te
zijn of ik moet werke.” Voor sommige jongere bezoekers geldt dat hun ouders kaartjes voor ze bestellen. Anderen gaan ook nog wel eens naar theater als er een zusje of vriend ergens in mee speelt.
Uit de publieksenquête bleek dat een derde van de GDMW-bezoekers voor het eerste in de Rotterdamse Schouwburg kwam.
Waar moet een theateravond aan voldoen?
De breed georiënteerde groep vindt het over het algemeen aantrekkelijk als een theateravond gevarieerd van opbouw is, zoals dat bij GDMW het geval is. Twee meiden geven de voorkeur aan kleinere
theaters en amateurtheater, omdat: “dat goedkoper is, maar zeker net zo goed.” De meesten van deze
groep geven aan op de inhoud van een voortselling af te gaan. Een bezoeker van de Utrechtse
Schouwburg die regelmatig gebruik maakt van de last-minute-korting zegt: “Als het verhaal je
aanspreekt ga je wel: de omschrijving moet tot de verbeelding spreken.” Hij vindt het wel jammer dat
een voorstelling soms te lang duurt. Een jongen en een meisje vinden dat theater vooral niet ‘te oude
besserig’ moet zijn: “We gingen laatst naar Peter Faber: dat was echt verschrikkelijk. Als je kiest, kies je
liever iets experimenteels, iets nieuws.” Een paar oud-CMV-studentes sluiten zich daarbij aan: ze zijn
laatst naar de Kersentuin geweest met Bram van der Vlugt en vonden dat echt helemaal niks. Zij vinden
toneel sowieso vaak te zwaar en gaan daarom liever naar dans, muziek of festivals. Een afterparty bij
een toneelstuk vinden de meesten iets voor middelbare scholieren, zelf zijn ze er niet zo in geïnteresseerd, omdat dat vaak te geforceerd is.
De bezoekers van de MC Battle hebben of voorkeur voor theateravonden waarin veel muziek, dans en
dingen met andere culturen te zien zijn, of voor cabaret en musical. Een jongen verwoordt wat hem
aanspreekt in cabaret en in de MC Battle: “Het is leuk dat er bij cabaret en bij een MC Battle contact is
met de mensen, dat er geïmproviseerd wordt: dat spreekt me aan. Een musical of toneelstuk is zo
voorgeprogrammeerd.”
Drempels voor theaterbezoek
Voor zowel de breed georiënteerde groep als de Battle-bezoekers vormt de prijs van een theaterbezoek
een belangrijke drempel De meesten willen tussen de 10 en 15 euro uitgeven. De geïnteresseerden zijn
erg enthousiast over studentenkortingen. Maar musicalliefhebbers zeggen de hoge prijzen graag over
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te hebben voor drie uur genieten. Ook geeft men aan vaak niet op tijd te zijn met kaartjes kopen.
Abonnementen spreken hen echter niet aan, want: “Dan moet je veel te ver van tevoren plannen. Wij
hebben helemaal geen zin om drie maanden voroaf al kaartjes te kopen.” Daarnaast heeft theater bij
velen een slecht imago: “Theater heeft toch het imago van oude mensen, het stramien is te strak”,
“Theater is bombastisch en pretentieus. Er zit weinig tussen wat je echt leuk vindt” en “De programmering hier is niet mijn smaak.” Sociale drempels spelen ook een rol: “Mijn vrienden gaan niet, dus ga
ik zelf ook niet.” Ook geeft men aan niet goed te weten wat er speelt. Toch blijkt de relatieve onbekendheid van de Rotterdamse Schouwburg, met name bij het MC Battle publiek, geen drempel te zijn om
naar GDMW te komen. Als er iets is dat hen interesseert, gaan ze daar naar toe, onafhankelijk van
waar het precies is.
De promotie van theateraanbod kan nog wel wat verbetering gebruiken, vinden veel ondervraagden.
“Je moet zo veel mogelijk adverteren en zorgen dat je overal instaat. Je moet zorgen dat je gelinkt
wordt via allerlei verschillende kanalen. Dan zie je ook in het publiek verschillende groepen verschijnen:
dat maakt het leuk.” Een enkeling vraagt zich af of schouwburgen wel als doelstelling moeten hebben
om jongeren te trekken, want: “Dat is niet echt een voor de hand liggende doelgroep.”
Conclusies met betrekking tot het marketingmodel
Op GDMW komen twee uiteenlopende publieksgroepen af. Een breed georiënteerde, cultureel actieve
groep, die gerekend kan worden tot de groep geïnteresseerden. De bezoekers van de MC Battle
behoren daar niet toe, die groep bestaat uit niet-geïnteresseerden en latent geïnteresseerden.
De eerste groep is over het algemeen enthousiast over optredens die een jonge uitstraling hebben.
Afwisseling zoals op een GDMW-avond vinden ze prettig. Te pretentieus, bombastisch of oubollig
toneel vinden ze niet interessant. Om die reden kiezen ze sneller voor kleinschalig theater, theatersport,
amateurtheater, festivals of muziektheater. Ze laten zich door kortingsregelingen –met name de lastminute-kortingen- overhalen tot theaterbezoek. Ze gaan bij hun keuze af op de inhoud van het stuk.
Deze groep houdt er niet van zich ver van tevoren vast te leggen. Zij zijn van mening dat theaters de
publiciteit beter zouden moeten aanpakken, zodat meer mensen op de hoogte zijn van wat er speelt.
Nu is het vaak zo dat binnen een groepje vrienden er één het uitzoekwerk doet (via folders, krantjes of
internet) en dat de anderen dan meegaan. Om deze groep frequentere theaterbezoekers te maken,
moeten vooral praktische drempels, en dan met name prijs- en informatiedrempels, worden verlaagd.
Binnen de tweede groep (de MC Battle-bezoekers) doet zich een etnische scheidslijn voor. Surinaamse
en Antilliaanse bezoekers hebben een duidelijke voorkeur voor alles wat met hiphop of de eigen cultuur
te maken heeft. Ze komen daarvoor ook in theaters en zijn dus latent geïnteresseerd. Ze gaan af op
mond-tot-mondreclame en zijn bereid allerlei verschillende locaties te bezoeken, als daar iets is wat hen
interesseert. De blanke MC Battle-bezoekers zijn weinig enthousiast over wat er in theaters gebeurt. Als
ze al gaan, gaan ze naar cabaret en musical. Cabaret vanwege het interactieve en de humor, musical
vanwege het spektakel. Voor cabaret en musical zijn ze echter vaak te laat met kaartjes kopen, zodat
het al uitverkocht is. Andere podiumkunsten bezoeken ze nauwelijks omdat het ze niet interesseert en ze
er weinig van weten. Als ze daar naartoe gaan, worden ze meegenomen door een vriend, zus of ouder.
De prijs van voorstellingen is voor hen geen belemmering, ze zijn bereid grote bedragen neer te leggen
voor aanbod dat hen echt interesseert. Om de niet-geïnteresseerde en latent geïnteresseerde groep MC
Battle-bezoekers tot meer theaterbezoek te motiveren, moeten vooral sociale drempels worden verlaagd. Daarbij ligt op hun voorkeuren afgestemde programmering het meest voor de hand.
Case 3: Rotterdams Lef
Achtergrond
Rotterdams Lef maakt theatervoorstellingen voor jongeren in de leeftijd van 14 tot 18 jaar. De spelers
zijn jonge beginnende acteurs (18-24 jaar) van verschillende culturele herkomst. De voorstellingen hebben een ‘urban’ karakter: het gaat om een mengeling van spel, (street)dance, zang, rap en multimedia,
en er wordt ingegaan op thema’s die leven onder jongeren. De voorstellingen zijn laagdrempelig, energiek en humoristisch, en zeker niet belerend of educatief. Het gezelschap speelt vooral voor leerlingen
van het VMBO-onderwijs. De groep werd in 1996 opgericht door Hal 4 en de Stichting Kunstzinnige
Vorming Rotterdam (SKVR) in opdracht van de GGGD. Later werd Hal 4 de producent van het gezel-
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schap. Hal 4 wil met Rotterdams Lef jongeren in aanraking brengen met theater op een manier die past
bij de belevingswereld en de expressievormen van jongeren. Voor veel jongeren is een bezoek aan
Rotterdams Lef de eerste kennismaking met theater. De voorstellingen zijn zeer toegankelijk. De groep
speelt jaarlijks zo’n 80 voorstellingen die door ruim 10.000 jongeren worden bezocht. 80% van de
voorstellingen zijn schoolvoorstellingen. De overige 20% zijn vrije voorstellingen. Vrijwel alle
schoolvoorstellingen worden in theaters gespeeld.
Rotterdams Lef als case
Rotterdams Lef weet jongeren te bereiken die weinig of nooit naar het theater gaan. De belangrijkste
onderzoeksvraag was dan ook: gaan bezoekers van (vrije voorstellingen van) Rotterdams Lef ook naar
voorstellingen van andere gezelschappen, en zo nee: waarom is dat het geval? Ook wilden wij erachter
komen of bezoekers van vrije voorstellingen van Rotterdams Lef door hun bezoek gestimuleerd worden
om ook andere voorstellingen in reguliere theaters te bezoeken. In tegenstelling tot de andere interviews
bij Lowlands, GDMW en Talent Night betrof het dit keer geen festival maar een op zich zelfstaande
theatervoorstelling. Tijdens drie voorstellingen van de productie What’s going on van Rotterdams Lef in
het Ostadetheater en de Krakeling in Amsterdam hebben twee medewerkers van Onderzoeksbureau
Letty Ranshuysen korte interviews gehouden met ca. 30 jongeren. Omdat dit onderzoek zich richt op
jongeren die uit eigen beweging en zelfstandig theatervoorstellingen bezoeken, is besloten geen
interviews te houden onder bezoekers van schoolvoorstellingen.
Verschillen tussen de theaters
Het publiek in de twee Amsterdamse theaters verschilde. De jongeren in het Ostadetheater waren veelal
met familie en vrienden gekomen, de jongeren in de Krakeling kwamen grotendeels met school naar
de voorstelling. Deze leerlingen waren echter niet verplicht om te komen, ze kwamen op basis van
vrijwilligheid. In het Ostadetheater werden onder andere bekenden van de spelers geïnterviewd, in de
Krakeling concentreerden we ons op bezoekers die met school kwamen. De vrienden en bekenden in
het publiek van de Krakeling werden niet geïnterviewd om te grote invloed van een extra positieve
houding ten opzichte van Rotterdams Lef uit te sluiten.
Bezoekersprofiel
De indruk die de onderzoekers tijdens de drie bezochte voorstellingen van het publiek kregen was dat
de leeftijd varieerde van 12 tot 25 jaar. Naar schattong was jonger driekwart jonger dan 20 jaar.
Tweederde van de jongeren was vrouw. Circa de helft van de bezoekers was van allochtone afkomst.
Keuze en verwachtingen
Er is een duidelijk verschil tussen de groep tot 18 jaar die doorgaans nog nooit in het desbetreffende
theater was geweest en de oudere groep die al wel bekend was met het theater. Ook in hun motivering
om naar de voorstelling te gaan verschillen beide groepen. Bij de jongste groep tot 18 jaar werd het
bezoek georganiseerd door ouders of school. Een meisje van 16 jaar vertelde: “Mijn moeder had deze
voorstelling gezien. Toen ik de tekst in het boekje las leek het me wel leuk. Ik heb toen mijn vriendinnen
gevraagd of ze ook zin hadden om mee te gaan.” Een jonger meisje legde uit: “Voor mijn verjaardag
zouden mijn vriendinnen en ik eerst naar de film gaan, maar toen die uitverkocht was heeft mijn
moeder kaartjes voor deze voorstelling gekocht.” Een 16-jarige zegt hierover: “Op school kon je in het
kader van de verlengde schooldag intekenen voor verschillende activiteiten. Ik heb me ingeschreven
voor theater, omdat ik dat leuker vind dan sport. Ik vind het spannend en ik ben er dan ook even tussenuit.” Veel van de jongeren gaven aan dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakte naar welke voorstelling
ze gingen. Ze vonden het vooral leuk om mee te gaan, omdat ze dan samen met hun vriend(inn)en
waren. Sommigen gaven aan dat ze meegingen omdat ze zich dan niet hoefden te vervelen.
Bij het Amstel College in Amsterdam konden jongeren op kosten van de school een mini-theaterabonnement (drie voorstellingen) kopen voor €15. Om de leerlingen aan te sporen ook daadwerkelijk
te gaan, moesten ze het abonnement eerst zelf betalen. Waren ze daadwerkelijk naar de voorstelling
geweest, dan verdienden ze €5 per voorstelling terug. Dit systeem bleek goed te werken. Vijf Turkse
leerlingen van die school gaven aan dat de belangrijkste reden om dit mini-abonnement te kopen was
dat het gratis was en dat ze toch niets anders te doen hadden.
De meeste jongeren hadden geen specifieke verwachtingen van de voorstelling. Wel bleek dat hoe
bewuster de keuze voor de voorstelling was gemaakt en hoe groter de belangstelling voor theater was,
hoe meer ze vooraf wisten van de voorstelling. Bij jongeren die niet actief betrokken waren geweest bij
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de keuze voor deze voorstelling ging de kennis vooraf niet verder dan dat ze wisten dat het een
voorstelling met dans, muziek en jonge acteurs was. Jongeren die vaker naar theater gingen, waren
beter voorbereid, konden spontaan de naam van de groep en de titel van de voorstelling noemen en
wisten ook precies waar het over ging.
De groep oudere jongeren had zelf de keuze voor de voorstelling gemaakt. Sommigen kwamen omdat
ze een van de spelers kenden of omdat ze al eens eerder een voorstelling van Rotterdams Lef hadden
gezien, anderen kwamen omdat het hen interessant leek. Twee Surinaamse meiden kwamen op de
thematiek van de voorstelling af: het leven en de muziek van Marvin Gaye. Ze hadden nog nooit van
Rotterdams Lef gehoord. De jongeren die op eigen initiatief waren gekomen waren beter voorbereid
dan de vrienden die ze hadden meegenomen. Zij hadden voorafgaand aan hun keuze informatie in de
brochure van het theater of op internet gelezen.
Reactie op de voorstelling
De jongeren waren allemaal erg enthousiast over de voorstelling, vooral de jongeren tussen de 12 en
de 16 jaar. Hen sprak de combinatie van dans, zang en spel bijzonder aan. Hun reacties tijdens de
voorstelling waren uitbundig en de acteurs kregen een spontane staande ovatie. Sommigen wilden na
afloop een handtekening van de acteurs hebben. De oudere jongeren reageerden iets ingetogener,
maar waren zeker niet minder enthousiast.
Theaterbezoekervaring
Tijdens de interviews bleek dat de meeste jongeren wel eens naar het theater gaan, maar meestal is dit
niet vaker dan twee à drie keer per jaar. Een klein aantal meiden gaf aan vaker dan twee keer te gaan
en één jongen ging helemaal nooit en was ook niet van plan om vaker te gaan. Degenen die met
school gaan, doen dit doorgaans niet zelfstandig. Een klein deel bezoekt met ouders het theater.
In het publiek troffen we ook jongeren die wel regelmatig zelfstandig gaan. Voor hen is theater “een
goede ontspanning en prettige afleiding van het studeren”. Dat zij vaker gaan dan anderen ligt volgens
hen aan het feit dat zij mensen in hun omgeving hebben die ook regelmatig gaan. Een meisje vertelt
dat ze, net als veel van haar vrienden, een culturele opleiding volgt. Twee Surinaamse meiden hebben
niet veel vrienden die gaan, maar wel ouders die regelmatig theater bezoeken. Zij zijn dan ook al op
jonge leeftijd in het theater geweest en voelen zich er thuis.
Drempels voor theaterbezoek
Dat de geïnterviewde jongeren niet vaker naar theater gaan, heeft volgens hen niet zoveel te maken
met de prijs van een kaartje. Wel is het zo dat hoe jonger men is, hoe minder snel men geld zal uitgeven voor een theatervoorstelling. Gratis toegang maakt theater wel aantrekkelijker: veel scholieren
gaven aan dat als ze het kaartje zelf hadden moeten betalen ze niet waren gekomen. Toch vinden de
meeste bezoekers € 7 voor een kaartje voor What’s going on heel redelijk. De jongere jongeren waren
bereid maximaal € 10 voor deze voorstelling te betalen, de oudere jongeren hadden er zelfs maximaal
€15 voor over. Voor musicals en cabaret zijn ze duidelijk bereid meer geld neer te leggen. Dat mag
volgens hen tussen de €25 en €40 kosten. Hoewel de jongeren allemaal op school zitten of studeren,
noemt geen van hen scholieren- of studentenkortingen, waarschijnlijk zijn ze hier slecht mee bekend.
Gebrek aan tijd en informatiedrempels worden wel spontaan als drempel genoemd. Daarbij blijkt dat
de bezoekers van Rotterdams Lef vooral niet weten wat er speelt en wat leuk is. Gebrek aan tijd is niet
zozeer een kwestie van geen tijd om naar theater te gaan, maar eerder van geen tijd om zich in het
aanbod te verdiepen. Dit is zeker een probleem in een stad als Amsterdam waar het aanbod erg groot
is. Het liefste willen ze de informatie zo concreet en zo makkelijk mogelijk onder ogen krijgen. Dat
gebeurt wel bij films, maar niet bij theater. Kranten worden wel door een aantal jongeren gebruikt,
maar alleen door de jongeren die sowieso al de krant lezen.
De jongste groep gaat niet snel uit zichzelf naar een voorstelling, terwijl ze het wel heel leuk vinden om
te worden meegevraagd. Een meisje van 14 jaar uit Amsterdam-Zuidoost vertelde: “Ik vind theater leuk,
maar ga eigenlijk nooit. Ik heb geen vrienden of ouders om mee te gaan. Ik ga liever naar de bioscoop
want Pathé is vlakbij. Voor theater moet ik helemaal naar het centrum en dat is veel verder weg.”
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Eisen aan theatervoorstellingen
Een theatervoorstelling moet in de eerste plaats leuk zijn, in de zin dat het interessant en ontspannen is
om naar te kijken en dat het goed te volgen is. Een 16-jarige gaf aan: “Ik vind het belangrijk dat er een
verhaal in de voorstelling zit. Het moet niet abstract zijn. Niet dat ze dan stil staan en een beeld vasthouden.” Ook willen veel jongeren dat er muziek en dans in de voorstelling zit.
Opvallend is dat de jongste groep zich niet bijzonder voelt aangetrokken tot speciale jongerenvoorstellingen. Zij zien liever voorstellingen met acteurs van verschillende leeftijden. Ook het publiek zien ze
het liefst gemengd: “Dat er jonge mensen zijn is leuk, maar ze moeten geen rotzooi schoppen.”
De oudere jongeren geven allemaal aan op zich wel naar theater toe te willen als ze er meer van
zouden weten, maar ze zijn niet echt bereid om hier moeite voor te doen. Van deze groep was er niet
één naar de voorstelling Onze Jeugd geweest. Het had volgens hen slechte recensies gekregen en het
zou met als die soapsterren nooit wat kunnen zijn. Als zij zich oriënteren willen ze met name weten
waar het stuk over gaat en wie er in mee speelt. In welk theater het is maakt hen niet zo veel uit. Het
gaat om het stuk, dat moet leuk zijn. Het blijkt dat allochtone meiden vooral voorstellingen zien die iets
multicultureels hebben: zwarte acteurs of onderwerpen die met de zwarte cultuur samenhangen.
Musical en cabaret is bij alle ondervraagden het meest geliefd. De musicals en cabaretiers kennen ze
van televisie, van toneelvoorstellingen weten weinig. Van alle disciplines vinden ze toneel meestal ook
het minst leuk. Een 16-jarige vertelt dat ze theater alleen leuk vindt als er iets van hiphop in zit en het
moet vooral ergens over gaan. Twee andere 16-jarigen vinden Toneelgroep Amsterdam maar niets.
“Vorig jaar waren we met onze klas (gymnasium) naar een moderne uitvoering van een klassiek stuk. Ik
vond er niets aan. Ik weet niet precies waarom, maar de manier van acteren en het verhaal spraken me
niet aan. Een klassiek stuk moet je klassiek zien en niet modern.” Haar klasgenootjes beaamden dit.
Hoe kunnen theaters meer jongeren trekken?
Behalve dat theaters meer dans en muziek zouden moeten programmeren, is er volgens de jongeren
met de programmering van theaters niet veel mis. Met de communicatie valt er echter nog wel veel te
winnen. Deze jongeren informeren zich vooral via vrienden of school en in veel mindere mate via de
media. Ze vinden de informatie van theaters niet erg duidelijk. Volgens de oudere jongeren zouden
theaters meer informatie over het stuk moeten geven. “Er staat altijd wel zo’n verhaaltje, maar daar
word je niet veel wijzer van.”
Theaters zouden beter aan jongeren moeten communiceren wat leuk en geschikt voor hen kan zijn. Dat
gebeurt volgens hen niet goed in de seizoensbrochures, die bij sommigen aan huis worden bezorgd.
Wel geven ze aan dat als ze die brochures niet thuis zouden krijgen, ze die brochures helemaal niet
zouden lezen. Theaters en gezelschappen zouden hen moeten confronteren met informatie op de
plekken waar zij komen en via de kanalen die zij gebruiken. Als voorbeelden geven ze aan: informatie
op populaire websites van jongeren, promofilms en interviews op zenders als TMF (tv) en FunX (radio)
en informatie in tijdschriften die ze lezen. De jonge jongeren geven aan ook posters op scholen en in
buurthuizen te willen zien en die affiches moeten dan wel beter zijn dan de huidige afiches. Meer
gebruik van felle kleuren en minder bloot is hun advies. Een 16-jarige VMBO-leerlinge zegt dat theaters
meer van zich moeten laten horen, want theater is leuk. “Als meer jongeren ervan zouden horen,
zouden ze misschien eerder en vaker gaan en zouden ze minder gaan rondhangen.”
Een meisje dat vaak naar theater gaat, constateert dat de programmering en de publiciteit ervoor vaak
niet aansluiten bij mensen van tussen de 20 en 30 jaar. De programmering en publiciteit is vooral
gericht op 30-plussers of persoenen jonger dan 20 jaar. Ook moeten theatergezelschappen leukere
titels verzinnen voor hun voorstellingen, vindt men: “Geen vage titels, maar iets waar de jongeren uit
kunnen aflezen wat voor soort voorstelling het is en waar het over gaat.” Engelse titels zijn altijd goed.
Conclusies met betrekking tot het marketinganalysemodel
De bezoekers van de vrije voorstellingen van Rotterdams Lef behoren tot de latent geïnteresseerden. Ze
staan niet afwijzend tegenover theater, maar zijn ook geen veelvuldige bezoekers. Als ze ermee in
contact worden gebracht, zijn ze positief over theater: maar ze gaan er niet zo snel zelf naar op zoek.
Ook zijn er geïnteresseerde jongeren onder de bezoekers: zij gaan al regelmatig naar reguliere
theaters en weten goed wat ze interessant vinden. Dit publiek lijkt dus een kansrijk publiek om te
benaderen voor podiumkunstvoorstellingen.
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De groep tot 18 jaar zou goed via volwassenen kunnen worden bereikt. Deze jongeren gaan vrijwel
nooit uit zich zelf naar het theater, maar staan er wel voor open. Als ze gaan worden ze meegenomen
door een docent of een ouder. Vaak nemen ze dan ook nog een vriend(in) mee. Bij deze groep
moeten, kortom, vooral kennis- en ervaringsdrempels worden overbrugd.
Jongeren ouder dan 18 jaar moeten direct worden aangesproken en het liefste via kanalen die jongeren zelf gebruiken en waar ze waarde aan hechten. Ze hebben moeite met kiezen en weten niet goed
wat er speelt. Wanneer de informatie hen wel bereikt moet de informatie een helder en duidelijk geven
van wat ze kunnen verwachten. Dus geen wazige verhalen, maar een concrete uitleg over de inhoud en
de makers. Het liefste in de vorm van een interview met een van de acteurs.

Case 4: Talent Night (urban edition)
Achtergrond
Talent Night is een evenement van Stichting Epitome Entertainment (EE). Deze talentenjacht, geïnspireerd op de Amateurnight van het Apollo Theater in New York, is een competitie waarbij urban
jongeren7 hun talent op het gebied van dans, zang, rap, stand-up comedy en spoken word kunnen
laten zien. Het doel is getalenteerde urban artiesten de gelegenheid te geven zich in een theater te
presenteren aan een publiek. EE vindt dat deze artiesten vaak niet de ondersteuning krijgen die ze
verdienen en besloot hier wat aan te doen. In 1998 organiseerde het in Theater Zuidplein in Rotterdam
de eerste editie van Talent Night. Dit was een groot succes. Hoewel EE hieraan graag een vervolg wilde
geven, ontbrak het aan geld om een tweede editie te organiseren. In 2003 waren Stichting DOEN en
andere fondsen bereid om Talent Night te ondersteunen en werd een nieuwe editie mogelijk. De huidige editie is groter van opzet en kent voorrondes in verschillende theaters in het land, namelijk in:
Theater Lantaren/Venster en het Oude Luxor theater in Rotterdam, Theater Nieuwe de la Mar en
Cosmic Theater in Amsterdam, Stadsschouwburg Utrecht en het Volksbuurttheater in Den Haag.
De finale van Talent Night vond op 23 november 2003 plaats in het Oude Luxortheater in Rotterdam.
Na vijf voorrondes en twee halve finales streden tien finalisten om de hoofdprijs: een optreden in het
Apollo Theater in New York, een boekingscontract en mediatraining. De tweede en derde prijswinnaars
betreffen geldprijzen, die de winnaars aan de verdere ontwikkeling van hun carrière kunnen besteden.
Zowel de voorrondes als de finales waren vrijwel geheel uitverkocht.
Talent Night als case
Het succes dat Talent Night heeft onder een jong multicultureel publiek was de belangrijkste reden om
dit evenement te onderzoeken. Wat maakt Talent Night zo populair? De belangrijkste onderzoeksvraag
was: bezoekt het jonge multiculturele publiek dat op Talent Night afkomt wel vaker theaters en zo nee:
waarom niet? Op de finaleavond hebben twee medewerkers van Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen
negen korte interviews gehouden met achttien jonge bezoekers (vijf jongens en dertien meiden). Vijf
interviews vonden plaats voor aanvang en vier in de pauze. Ook is Henca Maduro van Stichting
Epitome Entertainment geïnterviewd. Daarnaast heeft EE ook zelf een klein onderzoek gedaan onder
haar publiek. Jongeren werd gevraagd naar opleiding, geboortedatum, culturele achtergrond en de
wijze waarop ze op de hoogte waren geraakt van de Talent Night. De resultaten hiervan zijn nog niet
verwerkt ten tijde van de totstandkoming van dit rapport: de informatie zoals hieronder vermeld is
gebaseerd op een eerste scan van deze gegevens.
Bezoekersprofiel
De samenstelling van het Talent Nightpubliek is sterk afwijkend van het reguliere theaterpubliek en
vertoont overeenkomsten met het publiek van Rotterdams Lef en met algemeen uitgaanspubliek. Op
basis van de globale resultaten van het eigen onderzoek van EE blijkt dat Talent Night vooral wordt
bezocht door jongeren tussen de 16 en 25 jaar. Publiek dat ouder is, betreft vaak familie van de
optredende deelnemers. Het publiek is qua culturele achtergrond gemengd. In tegenstelling tot het
reguliere theaterpubliek vormen de ‘blanke Hollanders’ hier de minderheid. Veruit het merendeel (zo’n
driekwart) van de bezoekers is van allochtone afkomst. De meeste allochtone bezoekers hebben een
7

Het woord urban is afkomstig uit de muziekwereld. Daar slaat het vooral op hip hop, rap en R&B, muziek die vaak gemaakt
wordt door zwarte artiesten ui grote steden en een multiculturele aanhang kent. Ook in het theater staat het woord urban
inmiddels voor multicultureel, stedelijk, vaak uitgevoerd door en aantrekkelijk voor jongeren uit verschillende culturen.
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Surinaamse of Antilliaanse achtergrond. Er waren weinig jongeren van Turkse, Marokkaanse en
Aziatische afkomst. Dit valt te verklaren uit het feit dat in Rotterdam hiphop vooral onder ‘zwarte’
jongeren populair is. Daarnaast zaten er weinig Marokkanen, Turken en Aziaten in de organisatie en in
het deelnemersveld, waardoor deze groepen minder worden aangesproken. Alleen bij de voorronde in
Utrecht waren er relatief veel Turkse en Marokkaanse bezoekers. Het aandeel mannen en vrouwen was
gelijk. Uit observaties blijkt dat het publiek er netjes en ‘gekleed’ uitziet. De toeschouwers waren zeer
enthousiast, betrokken en vol medeleven met de kandidaten. Volgens EE wijkt het Talent Nightpubliek
qua opleiding niet zoveel af van het reguliere theaterpubliek; vier van de tien bezoekers zou een HBO
opleiding of hoger volgen of hebben gevolgd. Dit komt niet geheel overeen met de resultaten van de
interviewers, want die troffen met name jongeren met een (V)MBO opleiding.
Ervaring van het publiek
In de interviews gaven bijna alle jongeren aan dat ze het programma aantrekkelijk vonden. Dat kwam
vooral de ongedwongen sfeer, de interactiviteit, de variatie en het amusementsgehalte. Velen hadden
dan ook meer het gevoel dat ze uit waren dan dat ze een theater bezochten, maar dat Talent Night in
een theater plaatsvond, gaf wel een speciaal tintje aan het geheel. Dat het niet om regulier theaterpubliek ging, bleek ook uit het verloop van de finaleavond. Hoewel de deuren al om zeven uur open
gingen en het om acht uur zou beginnen, duurde het tot kwart voor negen voordat het programma van
start ging. Tot die tijd warmde de Amerikaanse DJ Trauma de zaal op. Veel jongeren bleven in de foyer
of buiten het gebouw staan praten of kwamen eenvoudigweg ‘te laat’. Toen de wedstrijd uiteindelijk
begon zat de zaal grotendeels vol. De meeste jongeren waren erg positief over de acts. Volgens hen
was het niveau van de deelnemers hoog. Ze vonden dat het publiek heel betrokken was bij wat er zich
in de zaal afspeelde. Een aantal jongeren gaf aan dat ze het zo leuk vonden omdat er zoveel variatie in
het programma zat. Dit missen ze vaak ik het reguliere theater. “Liever een mix van verschillende acts
dan één lange voorstelling.” Ook gaf een aantal aan dat ze het zo leuk vonden omdat er een gemengd
(jong en oud) en cultureel divers publiek was. Doordat er veel meer mensen waren met een vergelijkbare culturele achtergrond voelden ze zich met dit publiek vertrouwder dan met regulier theaterpubliek.
Kijken naar vrienden en amateurs
Voor vrijwel alle geïnterviewden was het bezoek aan Talent Night een bewuste keuze en ze wisten wat
ze konden verwachten. Slechts een enkeling had geen idee waar hij/zij naar toe zou gaan. “Het valt me
een beetje tegen, ik had wat anders verwacht. Ik dacht dat het meer uitgaan was en dat we zelf konden
dansen”, antwoordde een meisje. De meeste geïnterviewden gaven aan dat ze naar Talent Night waren
gekomen, omdat een bekende van hen meedeed. Vaak namen ze ook nog een vriend of vriendin mee.
Voor bijna de helft van de ondervraagden was het niet de eerste keer dat ze Talent Night bezochten: ze
waren ook al naar een voorronde of halve finale geweest. In vrijwel alle gevallen waren deze ‘ervaren’
kijkers ook de initiatiefnemers tot het bezoek. Wat vrijwel alle ondervraagden aangeven is dat ze het
heel leuk vinden om naar amateurs te kijken. Het leuke is dat amateurs nog fouten mogen maken en
dat je jezelf kunt vergelijken met de optredende artiesten. Waarschijnlijk maakt dit de afstand tot de
artiesten kleiner en wordt het aanbod hierdoor toegankelijker en meer laagdrempelig. Het feit dat er
veel interactie mogelijk was doordat de toeschouwers duidelijk mochten laten blijken wat ze van een
optreden vonden en dat zij bepaalden wie deze wedstrijd zou gaan winnen (dus de spanning van het
wedstrijdelement) maakte het voor de jongeren nog aantrekkelijker.
Mond-tot-mond-reclame
De meeste bezoekers waren door mond-tot-mond reclame op de hoogte van Talent Night: ze kenden
één of meerdere deelnemers of kenden iemand die al eerder naar een (voor)ronde was geweest. Henca
Maduro zegt hierover het volgende: “De marketingcommunicatie van Talent Night was vooral gericht
op het creëren van mond-tot-mond reclame. Daarnaast is er ook gebruik gemaakt van flyers, posters
en radiocommercials bij FunX.” Volgens Maduro moet er altijd sprake zijn van een dubbele exposure.
Jongeren moeten er op meerdere manieren mee geconfronteerd worden. Flyers hebben alleen effect
wanneer jongeren er ook binnen hun vriendenkring, op school of via voor hen belangrijke media over
horen. Dat het event zoveel mond-tot-mond reclame genereerde, heeft volgens Maduro zeer sterk te
maken met de organisatievorm: alle medewerkers en organisaties die meewerkten, bestaan uit
jongeren die zelf deel uit maken van de doelgroep. Hun medewerking leidde tot een toeloop van
vrienden en bekenden: hun achterban. Dit zorgde op zijn beurt weer voor veel credibility onder andere
jongeren. Zo van “als hij/zij meedoet, dan zal het wel goed en tof zijn”. Daarnaast namen veel deelnemers hun eigen publiek mee.
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Theaterbezoekervaring
Het aantal reguliere theaterbezoekers onder de geïnterviewden was erg laag. De meesten gaan nooit
naar theater en zijn er ook niet in geïnteresseerd. Opvallend was dat de meesten ook niet in andere
culturele activiteiten als popconcerten geïnteresseerd zijn. (Dans)feesten en de bioscoop worden wel
frequent bezocht. Als deze jongeren wel naar het theater gaan, gebeurt dat is het kader van hun
(beroeps)opleiding of om bekenden te zien. Twee meiden vertelden dat ze voor hun stage wel eens
naar kindervoorstellingen gingen. Slechts één ondervraagde ging regelmatig naar toneel, maar zij
speelde zelf ook toneel. Drie personen gaven aan af en toe wel eens naar cabaret te gaan. Sommigen
bezoeken wel eens een pop- of R&B-concert. Musicals werden door niemand genoemd. Een meisje had
zelfs een hekel aan iedere vorm van theater: “Ik houd niet van een setting waarin mensen me moeten
vermaken.” Toch gaf geen van de ondervraagden aan dat de locatie – namelijk een theater- een
drempel vormde om naar Talent Night te gaan. Het had eerder een toegevoegde waarde. Volgens
Henca Maduro van EE gaf de theaterlocatie een extra tintje aan het event. “Hoewel het jongeren vaak
niet zo erg veel uitmaakt waar iets is -als het maar goed is- vonden jongeren het theater wel spannend.
De meesten kennen het theater alleen van de buitenkant, maar weten eigenlijk niet zo goed wat er zich
binnen afspeelt.” Maduro vindt het dan ook erg jammer dat de theaters weinig tot niets gedaan hebben
met de aanwezigheid van deze publieksgroep. Het was een uitgelezen mogelijkheid om ze te enthousiasmeren om nog eens te komen. Volgens haar voelden veel theatermedewerkers zich erg onzeker met
zoveel nieuw publiek. Om die reden had zij voorafgaand aan Talent Night een workshop aangeboden
aan theaters. Hierin zou worden ingegaan op de vraag hoe om te gaan met de multiculturele en jonge
publieksgroep die op een evenement als de Talent Night afkomt. Om praktische redenen zijn de workshops echter niet doorgegaan. Het was niet makkelijk voor EE om de theaters binnen te komen: ze
waren erg afwachtend. Dit komt volgens Maduro door vooroordelen en onbekendheid met de doelgroep. Afgesproken werd dat EE zorgde voor de programmering en de promotie en de theaters voor de
locatie en de techniek. Ieder kreeg de helft van de kaartopbrengst.
Drempels
De grootste belemmering voor theaterbezoek bij bezoekers van Talent Night is hun gebrek aan
interesse. Ze gaan liever uit of naar de film. Theaterbezoek zit bij de meesten totaal niet in hun systeem.
Een meisje zegt hierover: “Sinds kort woon ik naast een theater, maar ik ga er nooit heen. Het interesseert me niet echt.” Sommigen zouden best wel eens willen gaan, maar gaan niet omdat ze geen
vrienden hebben om mee te gaan of omdat ze andere dingen te doen hebben, zoals relaxen, sporten
en naar de film gaan. Volgens de Surinaamse en Antilliaanse jongeren speelt er ook nog een ander
probleem: vooral allochtone jongeren herkennen zich niet in het huidige theateraanbod. Zij
interesseren zich vooral voor voorstellingen die gaan over onderwerpen die samenhangen met hun
culturele achtergrond. Niemand geeft aan dat hij belemmerd wordt door de prijs of door onbekendheid
met het programma. Voor zover ze geïnteresseerd zijn in theater denken ze goed te weten wat er in de
theaters speelt. Vrijwel iedereen geeft aan via vrienden of flyers op de hoogte te zijn van Talent Night.
Slechts een enkeling noemt tv en radio als informatiebron. Ook als ze gevraagd worden hoe ze zich bij
het uitgaan oriënteren blijkt dat mond-tot-mond reclame en flyers de belangrijkste informatiebronnen
zijn. Internet wordt maar door een klein aantal gebruikt, maar van uitgebreid surfen is geen sprake.
Slechts een enkele website wordt geraadpleegd.
Hoe kunnen theaters meer jongeren trekken (volgens jongeren)?
Op de vraag wat theaters zouden moeten doen om jongeren naar het theater te trekken antwoordde
het merendeel dat theaters een programma moeten brengen dat zeer afwisselend is. Ze zien liever
verschillende korte losse acts dan een lange act. Ook vindt men dat theaters beter moeten aansluiten
bij de interesses van jongeren. Vooral de thematiek van de stukken speelt hierbij een belangrijke rol.
Een jongen zei dat hij meer voorstellingen over Suriname zou willen zien. Een meisje gaf aan dat je op
die manier ook allochtone jongeren zou kunnen bereiken, die helemaal niet gewend zijn om naar
theater te gaan. Een enkeling gaf aan dat het programmeren van bekende artiesten ook goed zou
kunnen werken. Volgens de ondervraagden ligt de oplossing dus meer in de programmering dan in de
communicatie van het aanbod. Alleen de meest ervaren theaterbezoeker onder de geïnterviewden gaf
aan dat er meer reclame gemaakt moet worden op tv. Daarnaast vond ze ook dat theaters hun flyers
beter kunnen verspreiden, bijvoorbeeld door ze neer te leggen bij McDonald’s en op scholen.
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Hoe kunnen theaters meer jongeren trekken?
Maduro denkt dat onbekendheid en onwennigheid van urban jongeren om naar kunst met de grote K
te kijken de grootste drempel is bij theaterbezoek. Zij vindt dat van deze jongeren niet verwacht kan
worden dat ze uit zich zelf naar een voorstelling gaan die moeilijk te begrijpen is, een taal spreekt waar
ze niet mee bekend zijn en waar ze ook nog eens lang moeten stil zitten. “Wil je deze jongeren naar het
theater krijgen dan zul je in eerste instantie lager in moeten steken, waardoor ze leren naar theater te
kijken en het enthousiasme ontstaat dat nodig is om interesse te wekken voor minder toegankelijke
dingen. Omdat veel jongeren van huis uit niet worden opgevoed met theater, zullen theaters de
jongeren zelf moeten ‘opvoeden’. Dit opvoeden moet stapsgewijs gebeuren: eerst laagdrempelige
activiteiten, daarna de iets minder makkelijk toegankelijke variant en daarna pas kunst met de grote K.”
Zeker urban jongeren zijn zeer gevoelig voor geloofwaardigheid, echtheid en respect. “Talent Night
heeft een goed imago. Jongeren zien Talent Night als een event dat ‘door ons en voor ons’ is georganiseerd. Bij veel van dergelijke events zijn de organisatoren volwassenen of jongeren die niet behoren
tot hun eigen subcultuur. Dit maakt een event al snel ongeloofwaardig. Jongeren willen het gevoel
hebben dat hun kunst en cultuuruitingen gerespecteerd worden. Talent Night zien ze als een event dat
van hen is; hun soort mensen zit in de organisatie, de promoteams en de flyerteams. Ze voelen zich er
thuis.” Maduro vindt dat veel organisatoren het belang van deze credibility onderschatten. “Degenen
die jouw event moeten promoten, moeten representatief zijn voor de doelgroep waar je op mikt. Als wij
studenten voor ons promoteam hadden ingezet, hadden we het kunnen schudden. Nu waren het urban
jongeren die weten wat er leeft in de urban scene. Het voordeel is dat deze jongeren ook door hun
eigen activiteiten vaak al een grote achterban hebben. Daarom zijn we ook bewust gaan samenwerken
met organisaties en jongeren die al veel doen op het gebied van urban culture, zoals Mplex, RC
entertainment en New Artist.”
Over theater zegt Maduro: “Het grote probleem van theaters is dat ze niet dope zijn. Jongeren hebben
het gevoel dat het niet voor hen is en dat er ook geen dingen gebeuren die wel eens interessant zouden
kunnen zijn. Talent Night heeft echter laten zien dan theater best dope kan zijn. Daar gebeurde iets dat
wel voor hen bedoeld was, en waar mensen waren waar ze zich mee kunnen identificeren. Wil je
jongeren in het theater krijgen dan moet je een situatie creëren waar jongeren zich op hun gemak
voelen. Om dit te kunnen bereiken moet een theater de juiste programmering neer zetten, op de juiste
manier communiceren en personeel inzetten waar jongeren zich mee kunnen identificeren.”
Conclusies met betrekking tot het marketinganalysemodel
De bezoekers van Talent Night behoren voor het grootste gedeelte tot de niet-geïnteresseerden. Zij
staan afwijzend tegenover toneel en, in mindere mate, ook tegenover andere vormen van podiumkunsten. Zij bezoeken liever een dansfeest of andere uitgaansgelegenheid. Een klein deel van de
bezoekers is latent geïnteresseerd. Het Talent Night-publiek lijkt hiermee dus op het eerste gezicht een
vrij kansloze groep als het om regulier theaterbezoek gaat. Sociale en kennis- en ervaringsdrempels
houden hen af van bezoek aan het grootste deel van het theateraanbod in Nederland. Het is niet
zozeer de expressievorm van veel podiumkunsten die hen niet aanspreekt of het gebouw, maar eerder
het idee dat de theatervoorstellingen die er te zien zijn niet voor hen zijn bedoeld. Het grootste probleem voor dit publiek is de inhoud van de programmering en het gebrek aan credibility van theaters.
Theatervoorstellingen spreken een taal waar zij niet vertrouwd mee zijn en gaan over thema’s waar zij
weinig mee hebben. Er zijn echter vormen van programmering, zoals Talent Night, die hen wel aanspreken. Het moet gaan om voorstellingen en activiteiten die laagdrempelig zijn, over onderwerpen
gaan die hen interesseren of die lijken op ‘uitgaan’. Het interactieve karakter, het wedstrijdelement en
het kijken naar amateurs wordt door bijna alle geïnterviewden als zeer aantrekkelijk beschouwd. Voor
allochtone bezoekers geldt bovendien dat zij graag naar optredens en locaties gaan waarin zij iets van
hun (sub)cultuur terugzien: het moet aansluiten bij hun belevingswereld.
Daarnaast heeft theater ook een imagoprobleem. Theaters ademen de sfeer uit van een gebouw voor
blanke en oude mensen en niet een gebouw voor hippe jongeren. Het is niet bepaald een locatie die
dope is. Wil een theater deze jongeren toch aantrekken dan moet het tonen dat het deze doelgroep
serieus neemt. Dat kan door te investeren in de samenwerking met populaire en gezaghebbende
allochtone en urban organisatoren, theatergroepen en producenten. Het in huis halen van allochtone
medewerkers is daarbij een absolute ‘must’. Kortom, sociale en kennis- en ervaringsdrempels moeten
door deze publieksgroep worden overwonnen. Pas als die drempels zijn verlaagd, gaan de praktische
dremels (prijs-, afstands-, tijds- en informatiedrempels) een rol spelen.
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BIJLAGE 2 BRONNEN VOOR EVALUATIE MARKETINGMETHODEN

Actieplan Cultuurbereik
Actieplan Cultuurbereik Rotterdam
ACT/PACT
Almeerse Theaters
Bekijk ‘t
Bureau Kunst & Cultuur Stichting
Program
CJP
DIMI
Goudse Schouwburg
De Harmonie
Jongerenuitbureau Groningen

Lantaren/Venster
LOKV/De Opkomst
NNT
Orpheus
Parkstad Limburg Theaters
R Festival 1997
September in Rotterdam
‘t Speelhuis
Stadsschouwburg Utrecht

Theater aan de Parade
Theater Bis, Theater Kikker,
Toneelschuur, LAKtheater Leiden
Theater van Vlaardingen
Tivoli Almere
Urban Myth
Vlakke Vloer Theaters
De Vest

Landelijke werkconferentie Actieplan Cultuurbereik 27 september 2000
Verslag Actieplan Cultuurbereik 2001 & 2002 (Rotterdam)
Schriftelijke informatie over Theater Zuidplein via Jasper Damsteegt, oudmedewerker van dit theater.
Eindevaluatie ACT/PACT 2002/2003
Schriftelijke informatie van Tamara Keasberry, coördinator ACT/PACT
Ranshuysen, L. (2000) Standaardpublieksonderzoek Almeerse Theaters.
Schriftelijke informatie van Luc van Leeuwen, directeur
Stein, M. (1996) Ik ben niet zo kunstachtig ingesteld. Over de rol van het
sociaal cultureel werk bij kennismaking met Kunst & Cultuur.
Mondelinge en schriftelijke informatie via Martin Kamphuis, adjunctdirecteur
Evaluatierapport (2003)
Herk, J. van (2003) Attracting CKV vmbo pupils requires.
Couperus , M. et.al. (2003) Student en theater voor het voetlicht
Diverse jaarverslagen, verkoopcijfers, evaluaties (1997-heden)
(1997) Theater??? Daar ga je toch niet naar toe.
Stageverslag Merel van de Velde
Vereecken, E. (2003) Kunstzinnige tijden: cultuurparticipatie onder jongeren.
Mondelinge en schriftelijke informatie van Marleen Dijkstra en Sita Feddema
Ranshuysen, L. (2002) Een nieuw profiel voor Theater Lantaren/Venster
LOKV/De Opkomst (1999) Kloven dicht. Samen jongerenpubliek bereiken.
Evaluatie project Dichterbij
Bree, C. van (2002) Stage Back Stage
Telefonisch interview Ria Rottier, educatief medewerker
H. Brakel (1994) Jongeren als publieksgroep van de schouwburg
Kampen, J. van & K. van Meelis (2000) Verslag project Theaterpanel
Jij bent eindelijk de baas in Rotterdam
Lely, M. vd (2003) Ieder zijn eigen cultuur
Ranshuysen, L. (2001) Nieuw publiek in ’t Speelhuis Helmond
Ranshuysen, L. (2001) Standaard publieksonderzoek ‘t Speelhuis
Baaij, H., W. de Blauw, J. van Nimwegen (2003) Onderzoeksverslag MOVE
2001-2002
Mondelinge en schriftelijke informatie via Anouk Jentjes, medewerker
marketing en educatie
Buenen, L. & M. Peters (2002) Jongeren belicht.
Evaluatie Theatersafari (2003)
Van Voorden, A. (2003) Jongerencommunicatie een kunst op zich
Elffers, A. (2002) Marktverkenning Tivoliconcept voor popcluster in Almere
Interview met Jörgen Tjon A Fong
Ranshuysen, L. (2002) Imago-onderzoek Vlakke Vloertheaters
Schriftelijke informatie van Els te Groen, hoofd marketing en communicatie.
Website jongerenambassadeurs.
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