
 

 
 
 
 
 
 

Brabant C 
 
Ontwikkeling en innovatie van cultuurprojecten van ten minste nationaal belang  
(§ 12 van de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant) 
 
1.1 Projectinformatie 
Aanvraag Panama Pictures XL      
Aanvrager Panama Pictures   
Begroting € 206.035,-      
Gevraagde Bijdrage  € 61.811,- 
Bijeenkomst Adviescommissie 3 juli 2019 
Datum Advies 8 juli 2019 
______________________________________________________________________________________________ 
 
1. Algemene omschrijving project: 
Het Bossche dansgezelschap Panama Pictures bestaat sinds 2002 en is huisgezelschap van de Verkadefabriek. 
Panama Pictures maakt gemonteerde cross-over voorstellingen waarin de disciplines dans, circus en muziek 
samensmelten, en heeft met deze artistieke uitgangspunten een redelijke unieke positie in Nederland. 
Met onderzoeksproject Panama Pictures XL wil het gezelschap de eerste stappen zetten om een schaalvergroting te 
realiseren. Dit moet gebeuren door grote zaal producties te gaan realiseren en zo de bestaande afzetmarkt te 
verbreden en het publieksbereik te vergroten. Het project, waarin 2 producties geschikt worden gemaakt voor grote 
zalen, loopt van september 2019 tot en met april 2020. Er zijn reeds voorstellingen gepland in een zevental grote 
zalen van theaters die de groeiambitie van het gezelschap onderschrijven en die zich gezamenlijk met het gezelschap 
sterk willen maken voor verdere publieksopbouw en -binding. 
Voor de pitch verschenen artistiek leider Pia Meuthen en zakelijk leider Mieke Lamar. Verder waren enkele 
stakeholders aanwezig zoals Wouter Bakker (programmeur Verkadefabriek), vertegenwoordigers van Fontys dans - 
en circusopleidingen en Marc van Doornewaard (marketing). 
Het gesprek met de commissie ging onder andere over de keuze voor specifieke theaters, de deelname aan het Fast 
Forward project van het FPK, de manier waarop de marketing gaat plaatsvinden en de toekomstvisie/meerjaren 
doorkijk. 
 
2. Opmerkingen bij de criteria: 
2.1.  
Het project is gericht op 
- de ontwikkeling van een nieuw cultuurproject; 
- innovatie van een bestaand cultuurproject  
- validatie van nieuwe culturele activiteiten of producten; 
score: goed 
De commissie ziet dit project deels als innovatie van een bestaand cultuurproject (het bewerken van bestaande 
producties) en deels als validatie (marktonderzoek aan de hand van die bewerkte producties). 
Om de sprong van vlakke vloer naar grote zaal producties te kunnen maken - een nieuwe ontwikkeling voor Panama 
Pictures - wordt dit stapsgewijs uitgeprobeerd in verschillende theaters waar al vlakke vloer producties van Panama 
Pictures plaatsvonden en -vinden. Dit gebeurt middels een pilot gericht op artistiek inhoudelijke ontwikkeling, 
ontwikkeling op het gebied van acquisitie (nieuwe afnemers benaderen en bestaande relaties verdiepen) en 
ontwikkeling van de bij een grote zaal productie behorende marketing (nieuw publiek vinden).  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2.2.  
Het project is gericht op het duurzaam versterken van het Brabantse cultuursysteem door: 
- activiteiten van hoge culturele kwaliteit te ondersteunen; 
- een divers samengesteld netwerk uit overheden, onderwijs, ondernemers, maatschappelijke organisaties en 
burgers sterker bij het cultuursysteem te betrekken; en 
- innovatieve bedrijvigheid en duurzame verbreding van financieel draagvlak in de cultuursector te 
bevorderen; 
score: voldoende 
Er is bij de commissie geen twijfel over de artistieke kwaliteit van het werk van Panama Pictures en dat draagt bij aan 
het vertrouwen in het voorliggende project. 
Panama Pictures heeft een divers samengesteld netwerk om zich heen waarbij het gezelschap op nationaal vlak 
coproduceert met Strijbos & Van Rijswijk en Stagelight Den Bosch, samenwerken met onderwijsinstellingen Fontys 
Dansacademie en ACaPA. Dit zijn logische en eveneens kwalitatief sterke partners. 
Naast de geplande groei van de producties, het publiek en afzetmarkt (en dus ook verbreding van financieel 
draagvlak) speelt de aanloop naar de volgende kunstenplanperiode een rol bij de gekozen timing van de 
overgangsperiode. De adviescommissie acht het wel van belang dat de organisatie als onderdeel van dit project goed 
reflecteert op de benodigde zakelijke competenties bij de ambities op deze punten. Door de betere positionering en 
schaalvergroting die dit project moet gaan opbrengen, wil Panama Pictures haar kans vergroten om in de komende 
kunstenplanperiode (2012-2014) meer rijksgelden naar Noord-Brabant te halen. Als dit laatste lukt - en die potentie 
acht de commissie vanuit de inhoud aanwezig – zal dat naar verwachting een impuls geven aan de sector in Brabant, 
mede gezien de al lopende partnerschappen, die van zo’n positieversterking kunnen meeprofiteren.  
Artistiek leider Pia Meuthen wist tijdens de pitch op overtuigende wijze haar ambities voor Panama Pictures toe te 
lichten, met een heldere doorkijk naar de toekomst. 
 
2.3.  
Het project heeft het potentieel te gaan voldoen aan de vereisten voor een project van ten minste nationaal 
belang (paragraaf 11 van de Subsidieregeling Hedendaagse Cultuur Noord-Brabant): 
a. het project is gericht op duurzame versterking van het Brabantse cultuursysteem, in ieder geval  
blijkend uit de creatie van nieuw, kwalitatief hoogstaand cultureel aanbod met een blijvend karakter; en 
blijkend uit de betekenis voor de ontwikkeling van toptalent in de provincie Noord-Brabant; 
score: goed 
Het project beoogt de ontwikkeling van avondvullend werk voor grote theaterzalen en hiertoe zal een nieuwe productie 
ontwikkeld worden voor gebruik in zowel grote als vlakke vloer zalen (Each time we fall, a city rises) en ook een 
bestaand werk worden 'omgebouwd'. De commissie gelooft dat wanneer deze schaalsprong lukt, Panama Pictures 
een artistiek hoogstaand maar toch toegankelijk aanbod kan toevoegen aan de bestaande programmering van de 
grote zalen zowel in Brabant als daarbuiten, alsook internationaal waar al veel contacten liggen. Zodoende is sprake 
van aanbod dat gemaakt wordt in Brabant, hier in première gaat maar ook deel uitmaakt van en betekenis heeft in een 
(inter)nationaal dans- en circuslandschap. 
Met betrekking tot talentontwikkeling is het voor de commissie duidelijk dat Panama Pictures haar kennis en inspiratie 
graag doorgeeft en het werken op de grensvlakken van de disciplines dans en circus stimuleert. Panama Pictures is in 
Brabant een belangrijke ketenpartner in de carrière van dans/circusperformers en makers. Met haar workshops, 
masterclasses, talentontwikkelingstrajecten, coaching- en stageplekken geeft Panama Pictures waardevolle impulsen 
aan de artistieke ontwikkeling van de sectoren dans en circus. 
Artistiek directeur Pia Meuthen, performers Tarek Rammo en Francesco Barba en assistent Miquel de Jong zijn als 
gastdocenten verbonden aan Fontys Dansacademie, ACaPA, Codarts Circus Arts, Academie voor Theater en Dans 
Amsterdam en Comma, de masteropleiding voor choreografie. Daarnaast krijgen studenten van met name de twee 
circusacademies de kans om hun stage te doen bij het gezelschap. Alle studenten van de vakopleidingen zijn 
uitgenodigd om tegen een speciaal tarief de workshops te volgen. Voor deze pilot intensiveert Panama Pictures de 
contacten met de onderwijsinstellingen en nodigt geïnteresseerde studenten uit om te participeren in de 
trainingslessen en aanwezig te zijn bij repetities en montage. 
 
 
 
 



 

b. het project is gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van cultuurprojecten van ten minste nationaal belang; 
score: goed 
Nationaal belang bewijst Panama Pictures - nog los van de opgebouwde reputatie met volop nationale presentatie 
momenten - specifiek voor dit project met de tournee door Nederland langs de zeven theaters die reeds zijn 
vastgelegd. 
De organisatie wordt sinds 2017 ondersteund met een structurele bijdrage van het Fonds Podiumkunsten, wat op 
zichzelf de nationale betekenis van de activiteiten van Panama Pictures onderstreept. 
Deelname aan het door FPK geïnitieerde traject Fast Forward is voor Panama Pictures van groot belang: zij zijn de 
eerste die binnen deze context circus en dans combineren.  
De uitbreiding naar het internationale netwerk is in volle gang (er is bijvoorbeeld contact met met festival Sziget in 
Boedapest). De commissie heeft er vertrouwen in dat dit richting 2020 nog concreter wordt. 
 
c. het project is van hoge culturele kwaliteit, tot uitdrukking komend in oorspronkelijkheid, zeggingskracht en 
vakmanschap; 
score: goed 
Zoals eerder aangegeven bij criterium 2.2 hierboven heeft de commissie geen twijfel over de artistieke kwaliteit in het 
track record van Panama Pictures. Het werk bevindt zich op het snijvlak van dans en circus met een uitgesproken rol 
voor (speciaal voor de voorstellingen gecomponeerde) muziek en heeft hierdoor een duidelijke en eigen signatuur. 
Voor de komende grote zaal productie 'Each time we fall, a city rises' zal muzikaal worden gewerkt met de 
gerenommeerde, uit Brabant afkomstige componisten Anthony Fiumara en duo Strijbos & Van Rijswijk. De commissie 
vindt dit veelbelovend. 
Het werk van Pia Meuthen geniet bekendheid binnen het nationale dans en circus-circuit maar ook internationaal is zij 
met haar gezelschap Panama Pictures een graag geziene gast bij festivals in o.a. Oslo, Frankfurt, Leipzig, Keulen, 
Londen, Gdansk, Moskou, Beijing en Guangzhou.  
Voor wat betreft het vakmanschap heeft de commissie vertrouwen in de kennis en kunde van Meuthen, die ook tijdens 
de pitch haar visie en ambitie helder over het voetlicht wist te brengen. 
 
d. het project getuigt van goed cultureel ondernemerschap; 
score: voldoende 
Uiteindelijk doel van dit ontwikkel- en validatieproject is (ook) een betere financiële positie, waardoor Panama Pictures 
toekomstbestendig wordt. De adviescommissie wil in zijn algemeenheid geen afbreuk doen aan behoedzaamheid die 
de koers van Panama Pictures hier kenmerkt, maar constateert niettemin dat het ondernemerschap van Panama 
Pictures een nogal beperkte ambitie uitstraalt, bijvoorbeeld als het gaat om inkomstenwerving, in relatie tot wat het 
gezelschap inhoudelijk wil bereiken. Het bedrijfsleven is vooralsnog onzichtbaar in de aanvraag. Er wordt 
subsidiegericht gedacht. 
Het valt de commissie op dat nog geen doorkijk is gemaakt naar een plan van aanpak omtrent een eventuele 
vervolgaanvraag (met leningdeel) bij Brabant C, terwijl tijdens de pitch bleek dat een vervolgaanvraag wel degelijk te 
verwachten is. 
De commissie vond de motivatie met betrekking tot de ureninvestering voor acquisitie tijdens de pitch niet sterk. Het 
blijft onduidelijk waarom daar nog relatief veel uren in gaan zitten terwijl de zeven theaters waar de pilot plaatsvindt 
vrijwel allemaal al rond zijn. 
In het kader van een vervolgaanvraag bij Brabant C vindt de commissie het raadzaam om kritisch de benodigde 
aanvullende competenties in het zakelijk deel van de organisatie te inventariseren, bijvoorbeeld op het gebied van 
doorontwikkelen van andere inkomstenstromen, waar een sterker accent moet komen te liggen. Hiervan zou in de 
eindverantwoording van het voorliggende project al een overtuigend beeld moeten worden opgesteld als logische 
opbrengst van deze onderzoeksfase. Daarin wordt o.a. ingegaan op sponsoring en het verbinden van bedrijfsleven 
met de blik op de toekomst gericht.  
 
e. het project heeft draagvlak in de Brabantse samenleving; 
score: voldoende 
Het gezelschap creëert draagvlak voor haar werk door de dans- en circuscommunity bijeen te brengen en te zorgen 
voor aanwas van nieuw talent. Panama Pictures werkt nauw samen met professionele kunstvakopleidingen in Brabant 
om de opgedane kennis en expertise door te geven. 
Doel van het project is om nog meer draagvlak te creëren bij afnemers en nieuwe opdrachtgevers (nieuwe zalen) om 
op die manier de afzetmarkt uit te breiden. Publieksopbouw is hierbij van belang. Enkele stakeholders die op dit 
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