
Jaarverslag Zwermers 2019 

Hallo, 

Voor u ligt het jaarverslag van 2019 van performance 
gezelschap Zwermers.  
2019 stond in het teken van een flinke versteviging op 
verschillende gebieden; zowel inhoudelijk als 
organisatorisch. Maar om dit jaar goed te kunnen duiden 
nemen we u kort mee naar het het jaar ervoor; 2018. 

In 2018 vond er een flinke transitie plaats op meerdere 
niveau’s: artistiek inhoudelijk, organisatorisch en qua 
huisvesting. Er werd een meerjarig artistiek onderzoek ingezet rondom gender en identiteit met als titel: 
Pan~. Daarnaast werd er een vast kernteam van vier mensen gevormd bestaande uit Inez Wolters, Paul 
van de Waterlaat, Wouter de Belder en Sander Verbiest. Het gezelschap koos het publiek domein als 
podium en ging nomadisch verder onder de naam Zwermers. Tot slot werd het Juttheater afgebroken en 
er werd een nieuwe passende vorm ontworpen: het Levend Landmark. Dit bestaat uit een collectie aan 
steigerbuizen en koppelingen die in verschillende vormen op te bouwen is. Het plaatsen van het Levend 
Landmark bestempelt de locatie tot tijdelijk theater, decorstuk en herkenningspunt in één. Verder beschikt 
het gezelschap alleen nog over een opslagruimte, een aanhanger en een basisuitrusting voor een theater 
op locatie (licht-, geluidstechniek en horeca). 

Deze transitie is ingezet in 2018 en ‘geland’ in 2019. Het was het eerste volledige kalenderjaar voor 
Zwermers en in dit jaar is veel gebeurd.  
Zwermers beleefde in 2019 groei en kreeg kansen in het culturele veld van Nederland. Het bereik en de 
zichtbaarheid van het werk van Zwermers is de afgelopen vijf jaar gestaag gegroeid, maar dankzij de 
laatste performance Pan~// Catwalk is deze groei in 2019 versneld. Pan~// Catwalk is geboekt in het 
hoofdprogramma van Oerol in 2020, een heel belangrijke landelijke partij. Daarnaast is de première van 
Pan~ // Catwalk zeer enthousiast ontvangen in de Studio van Theaters Tilburg op 19 september 2019. Dit 
was tevens de eerste avondvullende schouwburg voorstelling van Zwermers. Verder is er interesse geuit 
door verschillende programmeurs in het culturele circuit, zoals Theater op de Markt in Hasselt, alsook uit 
de educatieve en commerciële sector. Daarmee liggen er belangrijke kansen op tafel waarmee Zwermers 
een nieuwe fase in kan gaan. 
Belangrijk op organisatorisch gebied was de toekenning van het kennisvouchertraject en de 2-jarige 
impulsgelden, en de daaruit voortvloeiende stappen tot het professionaliseren van de hybride organisatie. 



 
Beeld: PR Pan~ // Catwalk door Jostijn Ligtvoet ism Zwermers 

Pan~ // Catwalk 

In 2019 zijn twee versies van Pan~ // Catwalk ontwikkeld: 
-een straattheater(festival) versie van ongeveer 30 minuten 
-een ‘lange’ versie voor (vlakke vloer) theaterzalen en dans/theaterfestivals van ongeveer 70 minuten. 

Met de korte versie Pan~ // Catwalk heeft Zwermers succesvol gespeeld in het Pop-Up programma van 
Oerol, op festival Kaapstad Tilburg en het Limburg festival in Roermond. Tijdens het spelen op Oerol is 
contact gelegd met Kees Lesuis, de programmeur van Oerol, wat uiteindelijk resulteerde in de boeking 
van de lange versie in het hoofdprogramma van Oerol 2020. Verdere acquisitie gepleegd in 2019 heeft 
gezorgd voor het begin van een speellijst in seizoen 2020/2021.  

Daarnaast heeft Zwermers de korte versie gespeeld voor middelbare scholieren van het Theresia Lyceum 
in Tilburg en voor studenten van de ROC mode opleiding. Hiermee is een begin gelegd om een versie te 
maken voor de educatieve sector. Zwermers heeft hiervoor contact gelegd met Cist Tilburg en is 
voornemens om met Pan~ // Catwalk vanaf het schooljaar 2020-2021 ook in de educatieve sector te 
spelen. 

“Zwermers heeft een mooie, oorspronkelijke voorstelling gemaakt die toegankelijk is en tegelijkertijd 
schuurt. Dat maakt het uitdagend voor jonge mensen om er naar te kijken, er op in te gaan en hun 

verbeelding aan te laten spreken. Dat is de reden waarom Tilburgse scholen graag met dit gezelschap 
samenwerken. En omdat dit gezelschap de moeite neemt om er een educatieve verdieping bij te zoeken.”    

Ineke Frijters, Cist, cultuureducatie Tilburg 



De lange versie van Pan~ // Catwalk heeft Zwermers in residentie in de Vrije Ruimte van Theaters Tilburg 
ontwikkeld, ondersteund door het Makersfonds Tilburg en Theaters Tilburg. Een besloten try-out is 
gepresenteerd aan een aantal programmeurs. Vervolgens is de voorstelling 19 september in premiere 
gegaan voor in de uitverkochte Studio van Theaters Tilburg. Daarnaast heeft Zwermers in samenwerking 
met Anneke van der Linden een viewing voor programmeurs georganiseerd in Theater De Nieuwe Vorst. 
Aanwezig waren onder andere programmeurs van Cist, Verkadefabriek, Limburg Festival, Natlab 
Eindhoven, Zwolse Theaters en Textilium Tilburg. Pan~ // Catwalk is mede dankzij deze viewing in 2020 
onder andere geboekt door: Theater an der Glocksee Hannover (DL), Gevleugelde Stad Ieper (BE), 
Textilium Tilburg (in optie), Oerol Terschelling (hoofdprogramma), Heimland Diepenheim (in optie), 
Theater op de Markt Hasselt (BE), Limburg Festival Roermond, Stadsfestival Zwolle (in optie) en Theater 
Ins Blau in Leiden. Dit zijn bijna allemaal nieuwe contacten en eerste boekingen voor Zwermers. Dit 
resulteerde in een verbreding en versteviging van het netwerk van Zwermers en aanvulling van de 
speellijst 2020/2021. 

Vooruitkijkend merkt Zwermers op dat zowel programmeurs als publiek de (inter)nationale potentie van 
het project Pan~ // Catwalk erkennen. Het gezelschap ziet ook nog verschillende andere uitingsvormen, 
denk daarbij bijvoorbeeld aan een museale versie en/of een veel langere versie. Zwermers is 
voornemens om de komende jaren Pan~ // Catwalk te blijven spelen. 

De getallen: 
Pan~ // Catwalk heeft in 2019 in totaal 44 keer gespeeld (in verschillende versies), voor ongeveer 5.400 
bezoekers in totaal. Waarvan 4 keer in de educatieve sector.  
De ontwikkeling van de lange versie van Pan~ // Catwalk is ondersteund door het Makersfonds Tilburg 
met een bedrag van € 7.500,- en door Theaters Tilburg door het aanbieden van de Vrije Ruimte als 
repetitie-ruimte. 

Uit: de Oerol dagkrant door Jan van Tienen 21 juni 2019 



 
Uit: het Brabants Dagblad door Joost Goutziers 19 september 2019 



 

Foto’s : door Jacob van Hoek tijdens het Kaapstad festival Tilburg 



 

Foto: door Andy van Dongen tijdens het Limburg Festival in Roermond 

De toekenning van de Impulsgelden en het verstevigen van de hybride organisatie 
  
Zwermers heeft in mei 2019 een kennisvoucher van Kunstloc toegekend gekregen voor de 
onderzoeksvraag: Hoe verduurzaamt Zwermers hun hybride organisatie en zorgt ze ervoor dat die helder 
communiceerbaar, inzichtelijk en begrootbaar wordt?  

Tijdens het kennisvoucher traject met Arthur Kok is geconstateerd dat Zwermers een bijzondere vorm van 
organisatie hanteert namelijk een hybride organisatiestructuur. Traditionele kunstinstellingen zijn 
georganiseerd met aparte zakelijke en artistieke leiding. Bij Zwermers is dit anders. De artistieke kern van 
Zwermers bezit zakelijke en organisatorische competenties en verdeelt deze taken organisch onder 
zichzelf. Dit noemt Zwermers hybride. Het voordeel van deze wijze van taken verdelen: de gevarieerde 
competenties van het kernteam worden benut en een klein flexibel kernteam houdt de organisatie 
wendbaar. Dit zorgt voor een stevig fundament dat door de jaren heen van binnenuit is vormgegeven en 
opgebouwd.  

De uitdaging van deze werkwijze is dat wat informeel en organisch ontwikkeld is te professionaliseren om 
de groei die Zwermers doormaakt organisatorisch te kunnen ondersteunen. Tijdens een kennisvoucher 
traject van Kunstloc van mei t/m september 2019 is Zwermers in samenwerking met coach Arthur Kok de 
eigen ontwikkelde hybride organisatiestructuur gaan duiden met als doel de professionalisering en 
verduurzaming van de organisatie. 



Hun anarchistische aanpak sprak me aan. Buiten alle in de sector gebruikelijke kanalen om creëerden zij 
alles zelf. Hun voorstellingen, hun kunstenaars, hun theater, hun eigen publiek. Ze hadden weliswaar 

goed contact met de bestaande instellingen, maar volgden altijd radicaal hun eigen koers. Het was niet 
uit protest dat ze zo werkten, maar uit artistieke noodzaak. De kaders mee scheppen is onderdeel van 

hun artistieke visie. Hiermee waren – en zijn – ze voor mij het meest interessante bottom-up initiatief van 
Tilburg.  

Voor mij heeft de kennisvoucher als dieperliggende resultaat gehad, dat Zwermers daadwerkelijk de stap 
naar zakelijke professionaliteit hebben gezet. De hands-on, no nonsense aanpak die hun artistieke werk 

kenmerkt, hebben ze doorgezet naar hun zakelijke strategie. Die zelfstandigheid van Zwermers maakt 
ook dat de professionalisering en formalisering nu geen breuk is geworden met de oorspronkelijke 

Zwermers-identiteit, maar een versterking ervan. 
Uit: kennisvoucher evaluatie door coach Arthur Kok 21 september 2019  

Na het kennisvoucher traject volgde de aanvraag tot de 2-jarige Impulsgelden van Kunstloc in september 
2019 met als hoofddoel het verstevigen van de organisatie en de ambitie van Zwermers waarborgen: 
doorgroeien tot een solide en duurzaam performance-gezelschap met een stevige basis in het Brabantse 
cultuurveld en met regionale en (inter)nationale uitstraling.  

Zwermers heeft in november 2019 de Impulsgelden toegewezen gekregen van provincie Noord-Brabant 
om in 2020 en 2021 een formele en hybride organisatiestructuur te ontwikkelen en om de competenties 
van het kernteam, de vrijwilligers en de partners volledig te gaan benutten. De taakomschrijvingen van 
het kernteam worden benoemd en formeel vastgelegd. Aan de hand daarvan wordt de hybride 
organisatiestructuur verder vormgegeven. Aanvullend wordt er geïnvesteerd in cursussen en coaching 
voor de leden van het kernteam om (latente) competenties bij te scholen op het gebied van marketing, 
zakelijke kennis en fondsenwerving. Specifiek voor marketing en communicatie wordt Zwermers 
ondersteund door het Tilburgse marketingbureau Toffey, dat ‘know how’ ontwikkelt op dat gebied. Dit 
traject gaat verder in 2020. 

De Impulsgelden werden toegekend met een mooi juryrapport: 

‘De commissie is te spreken over de wijze waarop de aanvrager haar artistieke thema’s doorvertaalt naar 
de manier van werken en publieks-overdracht, wat resulteert in een intrinsiek gemotiveerde, hybride 

organisatiestructuur op zowel artistiek als zakelijk vlak.’ 

De commissie heeft ook kennisgenomen van het momentum door de kansen die zich nu voordoen. Zij is 
er voldoende van overtuigd dat met dit project de spin-off hiervan kan worden gemaximaliseerd en dat 

daarmee een blijvend effect kan worden gesorteerd. 

De commissie heeft er dan ook voldoende vertrouwen in dat dit project [Pan~ // Catwalk en ontwikkeling 
hybride organisatie] bijdraagt aan de professionele groei van het gezelschap en is overtuigd van de 

betekenis hiervan voor het Brabantse cultuursysteem. 
Uit: Commissierapport Impulsgelden 5 november 2019 

De getallen: 
Voor het kennisvoucher traject is een bedrag van € 2.280,- besteed aan de coaching van Arthur Kok. De 
Impulsgelden zijn toegekend voor de volgende bedragen: € 35.541,- voor 2020 en € 14.041,- voor 2021 
 



Foto: door Jostijn Ligtvoet tijdens Smeltkroezen Theaters Tilburg  

Smeltkroezen 
Smeltkroezen is een programma-avond waarin drie tot vijf performances uit het kunstenveld een podium 
krijgen. Interdisciplinaire uitwisseling, talentontwikkeling, co-creatie tussen artiesten en locatiegericht 
werken staan centraal. De avond bestaat sinds januari 2016 en is uitgegroeid tot een stevig 
tweemaandelijks programma waar per editie ongeveer 8 tot 12 artiesten aan deelnemen en gemiddeld 
50-60 bezoekers per avond aanwezig zijn. Als onderdeel van We Are Public trekt Smeltkroezen 
bovenregionaal publiek en is het een vast en bekend onderdeel van het culturele programma in Tilburg. 
Één editie bestaat uit twee avonden; een avond op een wisselende locatie in Tilburg én een avond in een 
andere stad. Zwermers werkte in 2019 samen met de Tolhuistuin Amsterdam, er vonden dat jaar zes 
edities van Smeltkroezen plaats.  

Talentontwikkeling 
Met Smeltkroezen draagt Zwermers bij aan (boven)regionale talentontwikkeling voor studenten uit de 
kunsten en professionele artiesten. Dit doet het gezelschap om inhoudelijk actief in dialoog te blijven met 
andere artiesten en makers uit het veld en een sterk netwerk te onderhouden. Het tonen en testen van 
eigen werk (in progress) is belangrijk voor artiesten en makers in elke fase van hun carrière.  

De getallen: 
De 6 edities Smeltkroezen in Tilburg vonden plaats op de volgende locaties: Monopole, het Cenakel, Van 
Spaendonck, De Kruidenbuurt, de Bouwplaats, Stadscamping Tilburg en de Hall of Fame. 
De 6 edities in Amsterdam vonden allen op plaats in en rond de Tolhuistuin.  
In totaal waren er ongeveer 600 bezoekers bij Smeltkroezen aanwezig. 



Smeltkroezen werd in 2019 ondersteund met een eenmalige subsidie vanuit Gemeente Tilburg van 
€5.000,-, daarnaast door financiële ondersteuning van de Tolhuistuin en een eenmalige subsidie van het 
Tivolifonds van € 375,-. 
Het is een speerpunt voor Zwermers om in 2020 de financiële gezondheid van Smeltkroezen verder te 
standaardiseren en in de komende periode (2021-2024) te verduurzamen. 

Er hebben in totaal ongeveer 54 artiesten deelgenomen aan Smeltkroezen afkomstig uit Brabant, de 
Randstad en Vlaanderen, waaronder: 
Kolja Huneck- circus- Codarts Rotterdam 
Nijvermed- circus/live muziek/ installaties- Utrecht 
Beeldjutters- visual poetry- Utrecht 
Fontys Acapa studenten met delen uit de voorstelling City Hack van Paul vd Waterlaat voor Festival 
Circolo 
LaPiratesse -performance/ live muziek/ kostuum ontwerp- Tilburg/Antwerpen 
Gato Negro- latin jazz- Antwerpen 
Josef Stiller- circus- Acapa Tilburg 
Vanessa Daniels- spoken word- Brussel 
The Hair- modern klassiek- Tilburg 
Yanni Ratajczyk- spoken word- Antwerpen 
Silvie Klein-jazz- Tilburg 
Nouk- circus/spoken word- Acapa 
Lucy Little- contemporary classic- Amsterdam/New York 
Studio Tessy- kleinkunst- Utrecht 
Arnoud- spoken word- Eindhoven 
Bart Armand- minimalism live music- Antwerpen 
Veelvraat- slam poetry-  Antwerpen 
Integra- jazz- Fontys conservatorium 
Joos Jonges- spoken word- Amsterdam 
Moritz Salger- circus- Acapa 
Madelon Timmers- pop- Tilburg/Amsterdam 



Foto’s: door Jostijn Ligtvoet tijdens Smeltkroezen Theaters Tilburg 

Buurtcultuur project  
Zwermers realiseert jaarlijks een buurtcultuur project in Tilburg rond de thematiek van Pan~. Met als doel 
goed zichtbaar te zijn in Tilburg, inspiratie op te doen en in dialoog te blijven met de stad. Van een parkje 
in de Kleuren- en Kruidenbuurt tot Theaters Tilburg, en alles daartussen. Het onderstreept het 
nomadische karakter van het gezelschap, het versterkt de relatie met Brabant als voedingsbodem en 
verbreedt het onderzoek van de huidige artistieke vragen.  

Zwermers is [...] eigenzinnig, gedurfd, weg van de gebaande paden, speels, overtuigend, experimenteel, 
pretentieloos, liefdevol en soms schurend, onderzoekend… en zo kan ik nog wel even doorgaan. In mijn 

rol als regisseur Buurtcultuur ben ik dan ook weer bevestigd in het idee dat je niet moet inleveren op 
artistieke kwaliteit en professionaliteit. 

Judith Ensel, Art-fact servicepunt voor amateurkunst 

In 2019 vond het buurtcultuurproject plaats in de Kleuren- en Kruidenbuurt in Tilburg, ondersteund door 
Art-fact, Prins Bernhard Cultuurfonds, ContourdeTwern en Quiet Community Tilburg. Het Levend 
Landmark werd voor een week opgezet in het park naast buurthuis Het Kruispunt.  Zwermers 
organiseerde een project rondom het jutten van kleding en opende een Jutloket bij het Landmark waar 
buurtbewoners kleding konden doneren én gratis mochten komen uitzoeken. Tegelijkertijd werd gevraagd 
naar persoonlijke verhalen over de kleding van voorbijgangers. Zwermers portretteerde de 
buurtbewoners en maakte een blijvende expositie met foto’s en tekst voor in het buurthuis. Kleding bleek 
een deur naar mooie verhalen en inspiratie die terug te zien is in Pan~// Catwalk. De week werd 
afgesloten met Smeltkroezen waarbij de buurtbewoners gratis mochten komen kijken. Het Jutloket is 
geadopteerd door Het Kruispunt en een blijvend resultaat van de residentie. Dit project kende inmiddels 
twee succesvolle edities (de eerste was in 2018) en het is de intentie van alle partijen om deze 
residenties te verdiepen en voort te zetten. 



De getallen: 
Er hebben ongeveer 50 buurtbewoners kleding gedoneerd, dan wel gejut in het Jutloket. Er zijn ongeveer 
20 mensen geportretteerd en zo’n 40 buurtbewoners komen kijken naar Smeltkroezen. 
Dit project is ondersteund door Art-fact met een bedrag van € 5.000,- en Prins Bernhard Fonds met een 
bedrag van € 5.000,- 

 

Foto: door William van der Voort in de Kleuren -en Kruidenbuurt 



 

De toekomst van de Pan~ projecten en internationalisering 
Naast de acquisitie en het spelen van de performance Pan~ // Catwalk is Zwermers in 2019 de eerste 
stappen gaan zetten om te onderzoeken wat het volgende onderwerp wordt in de serie Pan~ // … 
projecten. Daarvoor liggen verschillende ideeën op tafel. Dit onderzoek werd en wordt gedaan door 
middel van brainstorms met het kernteam, presentaties tijdens Smeltkroezen en op andere mogelijke 
momenten. Zo heeft Zwermers bijvoorbeeld een warme band opgebouwd met de makers van Theater an 
der Glocksee in Hannover. Op uitnodiging van hen heeft Zwermers de performance Pan~ // Chainsew 
hernomen en in Hannover gespeeld in december 2019. Tevens is de lange versie van de Catwalk 
geboekt voor 2020 in theater an der Glocksee. Daarmee is ook 1 van de eerste stappen gezet in de 
missie om te internationaliseren.  
Andere stappen daarin zijn de aanvraag van de proeftuin internationaliserings subsidie bij Gemeente 
Tilburg, de aanmelding (en toekenning) voor een plek op het festival De Gevleugelde Stad in Ieper (BE) 
en de potentiële boeking op festival Theater op de Markt in Hasselt (BE). 

De getallen: 
Pan~ // Chainsew heeft in Hannover voor ongeveer 100 bezoekers gespeeld en voor de boeking van de 
lange Catwalk gezorgd. De proeftuin internationaliserings subsidie is toegekend voor een bedrag van 
€2.000,- dat besteed gaat worden in 2020 aan reis- en verblijfkosten tijdens buitenlandse projecten.  



 

 

Foto’s: Pan~// Chainsew in Theater an der Glocksee, Hannover 


