
RISICOANALYSE	  
The	  Ruggeds	  -‐	  Ties	  
	  

• Risico:	  niet	  alle	  fondsen	  honoreren	  de	  gevraagde	  bijdragen	  
Het	  is	  mogelijk	  dat	  sommige	  fondsen	  niet	  toegekend	  worden	  vanwege	  de	  hoge	  druk	  die	  op	  de	  fondsen	  staat.	  
Mocht	  dit	  zo	  zijn	  zullen	  wij	  aan	  de	  ene	  kant	  iets	  bezuinigen.	  Het	  liefst	  doen	  we	  dat	  niet	  op	  posten	  waar	  juist	  
onze	  ontwikkeling	  bij	  gebaat	  is,	  dus	  bij	  het	  inschakelen	  van	  externe	  experts.	  Eerder	  zullen	  we	  dan	  in	  de	  
materiele	  voorbereidingskosten	  bezuinigen,	  en	  desnoods	  (maar	  liever	  niet)	  in	  de	  gages	  voor	  onszelf	  in	  de	  
repetities.	  Anderzijds	  zullen	  wij	  het	  project	  nog	  wat	  langer	  laten	  lopen	  zodat	  er	  meer	  buitenlandse	  shows	  
verkocht	  kunnen	  worden	  en	  zo	  meer	  inkomsten	  gegenereerd.	  
	  

• Risico:	  een	  van	  ons	  heeft	  een	  blessure	  
In	  ons	  vak	  ligt	  een	  blessure	  snel	  op	  de	  loer.	  Hiervoor	  hebben	  we	  altijd	  understudies	  op	  het	  oog	  die	  ons	  goed	  
kennen	  en	  waar	  wij	  in	  vertrouwen	  dat	  ze	  de	  kwaliteit	  die	  we	  beoogen	  zeer	  dicht	  kunnen	  benaderen.	  
	  

• Risico:	  een	  van	  de	  externe	  professionals	  blijkt	  ineens	  toch	  niet	  beschikbaar	  
Mensen	  als	  Guy	  Weizman,	  BINK	  en	  Floris	  van	  Delft	  zijn	  veelgevraagde	  professionals.	  Wij	  kunnen	  ze	  pas	  
bevestigen	  op	  het	  moment	  dat	  onze	  dekking	  rond	  is.	  Als	  onverhoopt	  blijkt	  dat	  zij	  niet	  meer	  beschikbaar	  zijn	  
zullen	  we	  in	  ons	  netwerk	  op	  zoek	  gaan	  naar	  een	  passende	  vervanging.	  We	  zullen	  daarbij	  de	  hulp	  inroepen	  van	  
mensen	  uit	  het	  veld	  die	  een	  goed	  (en	  ander)	  zicht	  hebben	  op	  goede	  alternatieven.	  
	  

• Risico:	  het	  beoogd	  aantal	  speelbeurten	  wordt	  niet	  afgenomen	  door	  theaters	  
We	  verwachten	  het	  op	  basis	  van	  de	  vorige	  tour	  en	  de	  huidige	  vraag	  bij	  SENF	  naar	  The	  Ruggeds	  niet,	  maar	  het	  
zou	  kunnen	  dat	  de	  tour	  niet	  uit	  het	  beoogd	  aantal	  speelbeurten	  zal	  bestaan.	  Als	  dit	  zo	  is	  zullen	  we	  een	  seizoen	  
later	  een	  reprisetournee	  doen,	  nadat	  de	  laaiende	  recensies	  naar	  aanleiding	  van	  de	  première	  hun	  werk	  hebben	  
gedaan.	  
	  
	  
	  
	  


