Panama Pictures XL
Projectplan
1. POSITIE PANAMA PICTURES
Panama Pictures is een pionier in Nederland met voorstellingen op het grensvlak van dans en circus waarin de
disciplines samensmelten tot een indrukwekkend geheel. Het gezelschap onderscheidt zich met haar unieke en
authentieke signatuur.
Het vinden van een eigen draai is het ultieme doel voor iedere kunstenaar. Een kunstvorm heruitvinden is alleen
voorbehouden aan de allergrootsten. Pia Meuthen staat op die hoogste trede met haar wervelende versmelting van
dans, circus en muziektheater. Niet alleen als maker en artistiek leider, maar ook als docent en inspirator van
generaties dansers en circusartiesten. (Uit laudatio Prins Bernhard Cultuurprijs Noord-Brabant, 2018)
Na een periode van 5 jaar als huischoreograaf van Danshuis Station Zuid in Tilburg landt Pia Meuthen in 2013 met
haar gezelschap in ’s-Hertogenbosch en wordt Panama Pictures huisgezelschap van de Verkadefabriek.
Gezamenlijk met zakelijk directeur Mieke Lamar bouwen zij vanuit ’s-Hertogenbosch aan een gezelschap met een
internationaal profiel en een stevige regionale worteling. Het werk wordt zowel nationaal als internationaal opgepikt en
beloond met selecties voor diverse dansnetwerken en buitenlandse residenties. Panama Pictures is een graag
geziene gast op festivals in Duitsland, Noorwegen, Spanje, Zwitserland, Polen, Engeland, Oostenrijk, China, Maleisië
en Indonesië. Het gerenommeerde Europese dansmagazine Tanz eert Pia Meuthen in 2014 met de titel
‘Hoffnungsträger Tanz’. In 2017 wordt het gezelschap opgenomen in de structurele subsidiering van het Fonds
Podiumkunsten, de Provincie Noord-Brabant en in bescheiden mate van de Gemeente ’s-Hertogenbosch (gericht op
huisvesting). Panama Pictures is daarmee het enige Brabantse dans (circus) gezelschap met een aanbod voor
volwassenen dat structureel door het Fonds Podiumkunsten gefinancierd wordt. In 2018 werd Pia Meuthen geëerd
met de cultuurprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant voor haar ‘unieke en indrukwekkende oeuvre
dat Brabant heeft verrijkt met zinnenprikkelende voorstellingen van ongekende zeggingskracht’. De meest recente
productie Requiem for Lost Things is uitgeroepen tot een van de 10 culturele hoogtepunten van Brabant van
afgelopen jaar met de omschrijving ‘oogstrelende voorstelling vol passie en mededogen’.
De afgelopen vijf jaar is Panama Pictures erin geslaagd de aandacht op zich te vestigen en haar zichtbaarheid en
reikwijdte te vergroten. Waar moderne dans het vaak moeilijk heeft voldoende publiek te bereiken, laat Panama
Pictures een gestage publieksontwikkeling zien en weet steeds vaker volle zalen te trekken. In 2018 waren de
voorstellingen van Panama Pictures uitverkocht in Theater Bellevue in Amsterdam, Theater Chassé in Breda,
Schouwburg Utrecht en in De Nieuwe Vorst in Tilburg. Het gezelschap bereikt een gevarieerd publiek dat verder reikt
dan het vak-publiek en de liefhebbers van dans. Op Lowlands wist het gezelschap in 2018 meer dan 900
toeschouwers te overtuigen met haar productie Go north and see what those strangers do. Ook in 2019 staat Panama
Pictures niet enkel in het reguliere theatercircuit, maar toont haar werk ook op breed georiënteerde festivals zoals De
Zwarte Cross.
Het Fonds Podiumkunsten onderkent de positie van Panama Pictures en ondersteunt het gezelschap actief bij haar
internationale ontwikkeling door Pia Meuthen in 2019 te selecteren voor het programma 'Fast Forward: talent in
internationale context’. Het programma biedt talentvolle midcareer makers de gelegenheid hun vleugels internationaal
uit te slaan. Pia Meuthen krijgt met Panama Pictures de gelegenheid om met toonaangevende buitenlandse
producenten een samenwerking aan te gaan om haar internationale positionering te verbeteren en haar netwerk te
verbreden.

2. NEXT STEP
De tijd is rijp voor de volgende stap van Panama Pictures. De artistieke ontwikkeling van het werk en de potentie van
gezelschap en organisatie worden gesignaleerd en gehonoreerd. Uiteraard is Panama Pictures blij met het succes en
de organische groei. Nu is het moment om de positieve ontwikkeling door te zetten. De innovatieve mix van dans,
circus en muziektheater van Panama Pictures vraagt meer ruimte, meer hoogte en andere technische condities. Het
werk heeft de potentie om een groter podium te vullen en meer publiek te bereiken. Door haar sterk onderscheidende
repertoire heeft Panama Pictures een voortrekkersrol gekregen die het gezelschap verder wil doorzetten. De ambitie
is om binnen de komende 5 jaar een circuit van grote zalen te ontsluiten en daarmee de reikwijdte aanzienlijk te
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vergroten en de nationale en internationale positie naar een volgend level te brengen. Met groot gemonteerde
producties, die juist door de mix van verschillende disciplines toegankelijk zijn, wil het gezelschap een breed en
gevarieerd publiek bereiken en zich internationaal profileren. De aard van het werk leent zich voor de grote zaal. Het
vocabulaire (de bewegingstaal) maakt een groot gebaar, is spectaculair en toegankelijk ook voor niet-kenners.
Daarnaast blijkt er behoefte aan nieuwe dansgezelschappen die werk maken voor de grote zaal. Grote
gezelschappen zoals NDT en Scapino richten zich steeds meer op de grote steden waardoor het aanbod in de
provincie minder wordt. Er ontstaat een gat dat Panama Pictures graag wil vullen. De schaalvergroting nationaal
betekent tevens een opstap naar groter internationaal bereik. Daarnaast wil het gezelschap haar deuren verder
openzetten voor jonge performers en makers om haar kennis door te geven en een huis te zijn waar onderzoek wordt
gedaan naar werk op de scheidslijn van dans en circus.
In het seizoen 2019/ 2020 vindt de pilot voor de beoogde schaalvergroting plaats. Panama Pictures zet de eerste
belangrijke stappen door avondvullend werk te produceren voor de grote zaal. Een zevental theaters onderschrijft de
groeiambitie van het gezelschap en programmeert Panama Pictures in hun grote zaal. Ook zetten zij zich actief in om
gezamenlijk met het gezelschap aan publieksbereik – en binding te werken. Het zijn podia waarmee Panama Pictures
een commitment voor de lange termijn aan wil gaan. Daarnaast werkt het gezelschap in 2019/2020 gericht aan een
verdere uitbreiding van haar afzetmarkt om uiteindelijk een substantieel deel van haar aanbod te kunnen spelen in de
grote zaal. Met workshops, masterclasses, coachings en korte residenties begeleidt Panama Pictures jonge mensen
een geeft hen de gelegenheid zich verder te ontwikkelen.

a. Aanleiding en artistiek inhoudelijke motivatie
Panama Pictures verlegt grenzen binnen de disciplines dans en circus. Met haar vernieuwende cross-over
voorstellingen is Panama Pictures van groot belang binnen de sectoren dans en circus en voegt het gezelschap
onderscheidende, hoogwaardige culturele activiteiten toe aan het bestaande palet in Noord-Brabant en in
Nederland, die ook in het buitenland niet onopgemerkt blijven. Zo schrijft Marc Celis, voorzitter van de Vlaamse
Circuscommissie gevraagd naar de hoogtepunten van afgelopen jaar in het Vlaams Circusmagazine:
De ontdekking en verrassing van het jaar zat voor mij bij een (korte) voorstelling tijdens Festival Circolo in Tilburg:
Panama Pictures met Stripped. Een bijna perfecte combinatie van circus (aerial straps), hedendaagse dans en
een zorgvuldig samengestelde soundtrack. Tarek Rammo (acrobatiek/dans) heeft me, in een choreografie van
Pia Meuthen, serieus omvergeblazen.
Maar het werk van Panama Pictures vraagt letterlijk om meer ruimte. Het circusaandeel ontsluit de ruimte boven
de performers. Naast het risico en de extremere vormentaal geeft het circus en met name de luchtacrobatiek een
extra dimensie in omgang met de ruimte en levert daarmee een enorme verrijking voor de taal. Luchtacrobatiek
heeft hoogte nodig en vereist specifieke technische voorwaarden die de meeste vlakke-vloer zalen niet kunnen
bieden. Een grotere hoogte bevordert tevens de magie van de ervaring van luchtacrobatiek.
Ook is in het werk van Panama Pictures een belangrijke rol voor de scenografie weggelegd. Het zijn
architectonische decors waar de performers zich toe moeten verhouden en die van grote invloed zijn op het
gebruik van de ruimte. De decors nodigen uit tot acrobatisch gebruik maar scheppen ook een eigen universum en
zijn het fundament voor de beeldende taal van het gezelschap. Op een groter podium, waar de toeschouwer met
meer afstand het totale beeld en de choreografie kan overzien, komen de gecreëerde tableaus beter tot hun recht
en winnen aan kracht.

b. Aanleiding en bedrijfseconomische motivatie
Vanuit bedrijfseconomisch oogpunt stagneert momenteel de groei door de beperkte capaciteit van de kleine zalen
waardoor het publiekspotentieel niet volledig kan worden benut. Daarnaast spelen ook de geringe hoogte van de
uitkoopsommen die worden gehanteerd in dit circuit een belangrijk rol. Gevolg is dat de eigen inkomsten van het
gezelschap onvoldoende meegroeien. Met de stap naar de grotere zalen waar over het algemeen de
uitkoopsommen hoger liggen en de capaciteit groter is, verbreedt Panama Pictures niet alleen haar marktaandeel
maar verbetert ook haar financiële positie door een hogere eigen inkomsten quote. Ook kan hiermee de opstap
naar een betere internationale positie en een grotere internationale afzet gemaakt worden.
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c . Inzet benodigde bijdrage
De beoogde schaalvergroting vraagt om een extra inspanning op meerdere fronten. Naast de artistiek
inhoudelijke ontwikkeling zal er binnen de bedrijfsvoering op het vlak van acquisitie, marketing, educatie,
productie en techniek een extra slag gemaakt moeten worden. Om de geplande verhoogde output te kunnen
dragen en om de stap in artistieke zin tot een succes te brengen is extra financiële ondersteuning noodzakelijk
wil het gezelschap duurzaam en zorgvuldig om blijven gaan met alle medewerkers. Voor de overgangsfase
vraagt Panama Pictures daarom een bijdrage aan bij Brabant C. De overige kosten worden gefinancierd uit
eigen inkomsten. Ook wordt een aanvraag gedaan bij de nieuwe 2P regeling (verbinden van produceren
presenteren) van het Fonds Podiumkunsten. Zie ook kernpodium Theater De Kring.

3. PILOT - ACTIVITEITEN EN DOELEN OP KORTE TERMIJN (seizoen 2019/ 2020)

•

ACTIVITEITEN PILOT
Panama Pictures produceert haar nieuwe avondvullende productie Each time we fall, a city rises voor
de grote zaal met een montageperiode en try-outs in de grote zaal van Theater de Kring in
Roosendaal. De productie wordt aansluitend getoond in de grote zaal van Theater De Kring in
Roosendaal, Theaters Tilburg, Stadstheater Arnhem en Chassé Theater in Breda.

•

Panama Pictures bewerkt de bestaande productie Requiem for Lost Things voor de grote zalen in
Venray (Schouwburg Venray), Nieuwegein (Theater de Kom) en Veghel (De Blauwe Kei).

•

Met alle theaters maakt het gezelschap afspraken omtrent contextprogrammering en educatieve
trajecten die gelinkt zijn aan de voorstelling. Daarnaast wordt er samen met de theaters een
marketingstrategie ontwikkelt om tot een breed gedragen marketingaanpak te komen waarmee
gezelschap en podium een breed en divers publiek weten te bereiken.

•

In de nieuwe aanvraag voor de subsidieronde 2021-2024, wordt de schaalvergroting expliciet
opgenomen en het resultaat (betere positionering, betere zichtbaarheid, hogere publieksaantallen en
meer eigen inkomsten) van het ontwikkeltraject aangetoond. Panama Pictures vraagt dan bij het Fonds
Podiumkunsten in een andere categorie aan (uitvoeringen in twee verschillende circuits) en komt in
aanmerking voor een hogere subsidiebijdrage.

•

Panama Pictures breidt haar workshop en coaching programma uit om haar kennis door te geven.

•

DOELEN PILOT
Het gezelschap weet draagvlag te creëren voor haar schaalvergroting bij afnemers, stakeholders en
subsidienten

•

In totaal komt Panama Pictures in het seizoen 2019/ 2020 op negen uitvoeringen in zeven grote zalen.

•

Het gezelschap streeft naar gemiddeld 220 bezoekers per voorstelling. In 2018 had Panama Pictures
een gemiddelde van 175 bezoekers. Dat houdt een groei in van 25 %.

•

De publieksinkomsten groeien op korte termijn met 25 % (van € 56.397 in 2018 naar € 70.500 in 2019)

•

In de volgende verkoopronde die in september 2019 start en gericht is op het seizoen 2020/ 2021 wil
Panama Pictures een uitbreiding realiseren met nog 5 grote zalen om in totaal op 12 uit te komen.

•

De ontwikkeling moet leiden tot een betere nationale profilering van het gezelschap, publicitaire
aandacht voor het werk en een opstap zijn naar een groter internationaal bereik.
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4. ONTWIKKELKARAKTER & PLANNING ACTIVITEITEN PILOT
Panama Pictures vraagt een bijdrage aan om de eerste stappen van de schaalvergroting te kunnen realiseren. De
pilot leidt tot extra activiteiten die niet binnen de huidige structurele subsidiering van de overheden vallen. Met het
Fonds Podiumkunsten, Provincie Noord-Brabant en Gemeente ’s-Hertogenbosch heeft Panama Pictures enkel
prestatieafspraken gemaakt gericht op voorstellingen in het vlakke vloer/ kleine zalen circuit. De beoogde
schaalvergroting met uitvoeringen in het circuit van grote zalen valt dus buiten deze afspraken en wordt niet reeds
gesubsidieerd. Het gaat om een ontwikkeling die in het seizoen 2019/2020 geïnitieerd en getoetst wordt om
uiteindelijk in optima forma meegenomen te worden in het beleid voor de komende kunstenplanperiode.

• Artistiek inhoudelijke ontwikkeling
De grote zaal vraagt om een andere benadering. Beweging, beeld, muziek en licht moeten de juiste proporties en
krachtige uitstraling hebben om gezamenlijk een meeslepend geheel te vormen. Scenografie en lichtontwerp krijgen
andere mogelijkheden, maar moeten ook rekening houden met het overbruggen van grotere afstanden en werken met
andere technische condities. Op de vloer moeten de performers klaargestoomd worden om in de uitvoering van
bewegingen, uitstraling en focus verder te projecteren dan ze in de vlakke-vloerzalen gewend zijn. Intimiteit en
verstilling moeten op een andere manier benaderd worden dan voorheen.
Pilot: investering in extra uren voor
Artistiek team en dramaturg, technische voorbereiding, productionele ondersteuning
En extra budget voor
Specifieke middelen (riggingsmateriaal & technische middelen), transport, try-outs met
nabesprekingen in de grote zaal, extra montagetijd in de grote zaal

• Ontwikkeling acquisitie en draagvlak bij afnemers
Panama Pictures zet in op een uitbreiding van haar afzetmarkt met een beoogde groei van 7 grote zalen in 2019/2020
naar 12 in 2020/2021. Panama Pictures kiest daarbij voor podia die qua programmering en doelgroep aansluiten bij
het werk van het gezelschap en over een grote zaal beschikken die nog steeds een bepaalde intimiteit kent. Het
accent ligt op het benaderen van nieuwe potentiele afnemers en op de verdieping van de relaties met bestaande
afnemers. Om gezamenlijk aan publieksopbouw, voeding en binding te werken gaat het gezelschap een commitment
voor een langere periode met de podia aan. Bij het onderzoek betrekt Panama Pictures een aantal adviseurs/
programmeurs die het werk van het gezelschap en het werkveld goed kennen. Dat zijn onder andere: Lieke Jordens,
Paul Cornelissen en Wouter Bakker.
Daarnaast zet Panama Pictures in op een uitbreiding van haar internationale netwerk met minimaal 5 nieuwe grote
zalen. De toekenning van het ‘Fast Forward’ traject (zie ook bijlage) zal in 2020/ 2021 o.a. tot een internationale
coproductie leiden met voorstellingen in het buitenland. Daarnaast is het gezelschap is in overleg met het Sziget
Festival in Boedapest (vergelijkbaar met Lowlands) voor een seriebespeling in een grote tent in 2020. Ook heeft het
gezelschap na 5 jaar gastoptredens in China goede contacten opgebouwd die moeten resulteren in een korte tournee
in 2020 langs zalen in Shanghai, Guangzhou en Hongkong. Verder zet Panama Pictures in op de verkoop van
voorstellingen in Duitsland, uitgaande van bestaande contacten in Leipzig, München, Karlsruhe en Keulen.
Momenteel is het gezelschap in gesprek met Kas van Baasbank over de mogelijkheden dat Van Baasbank & Vos
zorg gaat dragen voor de internationale verkoop.
Pilot: Investering in extra uren voor
Acquisitie, onderhoud relaties met afnemers
En extra budget voor
Marktonderzoek
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• Ontwikkeling marketing
Om het publiek mee te laten groeien en nieuw en divers publiek te bereiken gaat Panama Pictures het strategisch
marketingplan in overleg met de speelplekken vertalen naar concrete activiteiten.
Pilot: Investering in extra uren voor
Marketing, publiciteit en educatie
En extra budget voor
Ontwikkeling en uitvoering contextprogrammering, ontwikkeling en uitvoering educatietrajecten
Uitvoering publicitaire acties

PERIODE PILOT: OKTOBER 2019 T/M MEI 2020

5. RISICO’S
De overgang van het circuit van vlakkevloer/ kleine zalen naar grote zalen houdt meer in dan enkel het vullen van een
groter podium en het verkopen van meer kaartjes. Schouwburgen hebben vaker een traditionelere programmering en
weten andere publieksgroepen te bereiken dan de vlakkevloer zalen. Het werk van Panama Pictures bevindt zich niet
alleen op de scheidslijn van de disciplines maar balanceert ook tussen artistiek gelaagd en toegankelijk. Het heeft in
het verleden bewezen een breed publiek te kunnen enthousiasmeren. Het is nu zaak om het schouwburgpubliek voor
zich te winnen en aan te vullen met een jongere en diverse publieksgroepen. Hiervoor is een uitgekiende
marketingstrategie nodig, naast het commitment van de nieuwe podia en een lange adem. Publiek bouw je niet in een
jaar op, dat heeft tijd nodig. Belangrijk is dat de speelplekken het vertrouwen hebben in het potentieel van Panama
Pictures en bereid zijn om met het gezelschap de kar te trekken. Opbouw en onderhoud van persoonlijke relaties met
de podia heeft daarom prioriteit voor Panama Pictures.
Ook de verhoging van de eigen inkomsten zal in stappen gaan en tijd kosten. Podia gaan aangezien het risico dat ze
met een nieuwe groep lopen niet onmiddellijk de hoofdprijs betalen. Om vertrouwen te winnen zal Panama Pictures
genoodzaakt zijn om de prijzen af te stemmen op de koopkracht en bereidwilligheid van de afnemer.

6. BETROKKEN TEAM
De beoogde schaalvergroting wordt aangestuurd door artistiek directeur/choreograaf Pia Meuthen en zakelijk
directeur Mieke Lamar. Mieke Lamar is tevens verantwoordelijk voor de acquisitie. De organisatie bestaat verder uit
productieleider Joost van Pagee, hoofd marketing Marc van Doornewaard, uitvoering marketing/ social media Elke
van Berkom, boekhouder Renske Versteeg, educatiemedewerker Lisa Dammiaans en secretariaat Marieke van de
Ven. Het artistieke team wordt gevormd door: assistentie choreografie & training: Miquel de Jong, compositie: Strijbos
& van Rijswijk, scenografie: Sammy van den Heuvel, kostuumontwerp: Sanne Reichert, lichtontwerp: Bart
Verzellenberg, dramaturgie: Angelique Willkie.
Op de vloer bestaat de kern van het gezelschap uit twee performers die gezichtsbepalend zijn voor Panama Pictures:
Francesco Barba en Tarek Rammo. Zij zijn al langer aan het gezelschap verbonden en hebben de mix van dans en
circus geïnternaliseerd waardoor zij de ontwikkeling van het werk naar een hoger niveau kunnen tillen en hun kennis
kunnen doorgeven. Daarnaast wordt de cast aangevuld met nieuwe performers uit verschillende disciplines.

7. DE STAKEHOLDERS
Panama Pictures heeft een breed netwerk van betrokken stakeholders bestaande uit afnemers (theaters en festivals),
onderwijs, overheden, bedrijven, collega makers en haar publiek. Een aantal hiervan zijn direct betrokken bij het
ontwikkelproject van het gezelschap.
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Verkadefabriek - het thuistheater
Thuistheater Verkadefabriek is vaste samenwerkingspartner van Panama Pictures. De Verkadefabriek stelt haar grote
zaal met techniek en mankracht ter beschikking voor montage, try-outs, première en extra voorstelling. Panama
Pictures stemt haar planning zorgvuldig af met Wouter Bakker, programmeur Verkadefabriek, en gezamenlijk werken
zij aan opbouw en binding van het publiek. Colleges, inleidingen, open repetities, try-outs met nagesprek leveren
context en bieden het publiek de mogelijkheid het gezelschap en het werk beter te leren kennen en een persoonlijke
band aan te gaan. Ook al maakt Panama Pictures een stap richting de grote zaal, haar nieuwe producties blijven in ’sHertogenbosch in première gaan. De afmetingen en technische condities van de grote zaal van de Verkadefabriek
zijn uitzonderlijk goed voor een vlakke-vloer zaal en de zaalcapaciteit is door het programmeren van meerdere
speeldagen ruim voldoende.

Schouwburg De Kring - een kernpodium
Panama Pictures presenteert al een aantal jaren haar avondvullende producties in Schouwburg de Kring in
Roosendaal en heeft een trouwe schare publiek aan zich weten te binden. Programmeur Simone Kort is zeer
enthousiast over het werk van het gezelschap en wil graag de volgende stap in de ontwikkeling mede mogelijk
maken. Panama Pictures krijgt de gelegenheid om de voorstelling af te monteren in de grote zaal en naast de
reguliere uitvoering ook twee try-outs te spelen. In nagesprekken krijgt het publiek de kans om feedback te geven en
vragen te stellen over de thematiek en de betekenis van de te ontwikkelen voorstelling. De nieuwe samenwerking van
De Kring met de MBO Dansopleiding Goes biedt extra aanknopingspunten voor een educatieve
contextprogrammering met masterclasses, blik achter de schermen en bezoek aan de try-outs. Schouwburg De Kring
heeft de aftrap van de pilot in huis en werkt in de volledige breedte samen met Panama Pictures van montage, try-out
tot contextprogrammering en educatietraject. Ook wordt er een gezamenlijke marketingstrategie ontwikkeld. Het
theater heeft daarmee ook een voorbeeldfunctie gekregen waaraan in onderhandelingen met andere podia
gerefereerd kan worden.

Theaters Tilburg
Reeds in 2017 heeft Panama Pictures haar voorstelling Go north and see what those stranger do met succes in de
grote zaal van Theaters Tilburg getoond. Programmeur Paul Cornelissen was dan ook onmiddellijk bereid om de
nieuwe productie voor de grote zaal te boeken. Theaters Tilburg en Panama Pictures gaan gezamenlijk optrekken om
voldoende publiek te enthousiasmeren. De goede band van beiden met Fontys Danscademie en ACaPa staat garant
voor een jonge publieksgroep. Daarnaast wil het gezelschap graag in samenwerking met het theater een speciale
contextprogrammering opzetten rondom de componisten Anthony Fiumara, stadscomponist van Tilburg en docent
compositie aan Fontys Academy of Music and Performing Arts, en Strijbos & van Rijswijk woonachtig in Tilburg.

Strijbos & van Rijswijk
Panama Pictures en het componistenduo zijn sinds meer dan 15 jaar vaste samenwerkingspartners. De langdurige
inspirerende artistieke samenwerking is van groot belang voor de ontwikkeling van het werk en vindt zijn weerklank op
financieel en organisatorisch vlak. Strijbos & van Rijswijk is vaste coproducent van de avondvullende voorstellingen
van het gezelschap en heeft zijn bijdrage per 2019 verhoogd.

Stagelight
Jacco van der Heijden, directeur van Stagelight heeft de bouwplannen van de uitbreiding van zijn bedrijfspand
aanpast aan de wensen van Panama Pictures. Sinds 1 oktober 2018 is het gezelschap huurder geworden van een
nieuw op maat gemaakt pand dat uitstekend geoutilleerd is en beschikt over een ruime hoge studio met talrijke
riggings mogelijkheden, een werkplaats annex opslag voor decor, techniek en kostuums en een eigen kantoor en
ontvangstruimte. Panama Pictures heeft materiaal zoals theatergordijnen en trussen in bruikleen van Stagelight en
heeft gunstige financiële afspraken kunnen maken voor de huur van vrachtwagens. Het gezelschap onderzoekt nu
hoe deze samenwerking verder uitgebreid kan worden en in de vorm van sponsoring vertaald kan worden.
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ACaPa (academy for circus and performance art)
De circusacademie ACaPa en Panama Pictures zijn ketenpartners. Het gezelschap biedt plek voor stagiaires en
coacht studenten en alumni bij het ontwikkelen van eigen werk. Tijdens de pilot zet Panama Pictures zijn deuren wijd
open en nodigt geïnteresseerde studenten uit om te participeren in de trainingslessen en aanwezig te zijn bij repetities
en montage. Ook organiseert het gezelschap in november een meerdaagse masterclass waarin de opgedane kennis
doorgegeven wordt aan de studenten.

Festival Circolo
Sinds 2012 ondersteunt het festival Panama Pictures. Festival Circolo biedt een podium voor het werk en is een
belangrijke sparringpartner op het gebied van nieuwe ontwikkelingen binnen het circus, het brengt de voorstellingen
van Panama Pictures publicitair onder de aandacht en zet zijn eigen circusnetwerk in om de verkoop van de
voorstellingen nationaal en internationaal te bevorderen.

Studenten & professionals
Panama Pictures geeft haar kennis en inspiratie graag door en stimuleert het werken op de grensvlakken van de
disciplines dans en circus. Vertrekpunt bij alle educatieve projecten is de werkmethode van het gezelschap, die de
focus op improvisatie en compositie legt, de eigenheid in beweging stimuleert en streeft naar een bewegingstaal die
authentiek is. Panama Pictures heeft diverse educatieve projecten en trajecten ontwikkeld en uitgevoerd voor
verschillende doelgroepen van amateurs tot professionals. Het gezelschap coacht jonge makers en biedt hen
studioruimte. Panama Pictures is daarmee een belangrijke ketenpartner in de carrière van dans/circusperformers en
makers. Ook draagt het gezelschap bij aan een discours betreffende de artistieke zeggingskracht van het nieuwe
circus.

8. DUURZAME BIJDRAGE AAN BRABANTSE CULTUURSYSTEEM
Het sterk onderscheidende repertoire van Panama Pictures heeft voor een voortrekkersrol gezorgd die wordt gezien
en opgepikt. De stap richting de grote zaal vergroot de reikwijdte van het gezelschap, verbetert haar positie en
verhoogt haar inkomsten. Het Brabantse cultuursysteem zou met de schaalvergroting van Panama Pictures een
artistiek hoogstaand maar toch toegankelijk aanbod kunnen toevoegen aan de bestaande programmering van de
grote zalen. Een aanbod dat gemaakt wordt in Brabant, hier in première gaat en veelvoudig is te zien maar ook deel
uitmaakt van een (inter)nationaal dans - en circus landschap met tournees langs podia en festival in heel Nederland
en gastoptredens in het buitenland.
Met steun vanuit Brabant C kan Panama Pictures haar pilot starten om draagvlak te creëren bij afnemers, publiek en
subsidienten om uiteindelijk zelfstandig groot gemonteerde voorstellingen te kunnen produceren die een divers en
groot publiek bereiken. Deze uitbreiding van het publiek heeft een positieve uitwerking op het cultuursysteem.
Samenwerkingen die nu aangegaan worden met podia en publiek moeten toekomstbestendig zijn en de groei van het
gezelschap duurzaam dragen.
Door de betere positionering en schaalvergroting verhoogt Panama Pictures haar kans om meer rijksgelden naar
Noord-Brabant te halen. Het gezelschap vraagt landelijk voor twee circuits aan (zalen met een capaciteit tot 400
bezoekers en vanaf 400) en voor talentontwikkeling en komt daarmee in aanmerking voor een subsidie van € 240.000
(uitgaande van de huidige systematiek). Ook internationaal verbetert Panama Pictures met de stap naar de grote zaal
haar kansen. Het buitenland kent het circuit van vlakke-vloer zalen zoals dat in Nederland bestaat niet. Kleine
theaters behoren meestal tot het ‘fringe’ circuit dat extreem lage uitkoopsommen betaalt terwijl het grootste deel van
de buitenlandse programmering in grote zalen plaatsvindt waar de uitkoopsommen juist weer hoger liggen dan in
Nederland. Met een aanbod voor de grote zaal kan Panama Pictures ook in het buitenland de juiste plek innemen,
haar reikwijdte aanzienlijk vergroten en financiële positie verbeteren. Door de selectie voor het ‘Fast Forward’
programma van het Fonds Podiumkunsten kan Panama Pictures internationaal een flinke stap zetten en gezamenlijk
met toonaangevende buitenlandse partners een nieuw netwerk aanboren.
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9. Next level
Panama Pictures gaat het Fast Forward traject in 2020 en 2021 inzetten om vaste voet op Franse bodem te krijgen,
een land dat een rijke circustraditie kent met goede structuren en een brede afzetmarkt. Specifiek richt Panama
Pictures haar pijlers op Theater La Villette in Parijs, productiehuis La Brèche a Cherbourg en het theater Cirque
Theatre d’Elbeuf in Noord-Frankrijk. Drie belangrijke en invloedrijke plekken voor het circus. Via een samenwerking
met deze huizen wil het gezelschap artistieke inspiratie opdoen en haar netwerk uitbreiden. Wendy Moonen,
programmeur van Festival Circolo en kenner van de internationale circus scene, heeft toegezegd Panama Pictures te
introduceren en te begeleiden bij deze volgende stap. Goede contacten met de Franse circus scene openen tevens
de deuren voor andere internationale samenwerkingen. Het Fast Forward traject is daarmee het ideale vervolg van
het Brabant C ontwikkelproject en sluit naadloos aan bij de ambitie van Panama Pictures om grootschaliger werk te
produceren en een goede internationale positie te verwerven.
Panama Pictures is daarnaast in contact met Kas van Baasbank over de mogelijkheden dat Van Baasbank & Vos
zorg gaat dragen voor de internationale verkoop. Eerste gesprekken en een voorstellingsbezoek hebben reeds
plaatsgevonden. De komende periode worden concrete afspraken gemaakt.
Na afloop van het Fast Forward traject klopt Panama Pictures graag opnieuw bij Brabant C aan voor een groter
internationaal project.

10. DOEL OP LANGE TERM (over 5 jaar)
•

Het gezelschap bespeelt twee circuits: het vlakkevloer/ kleine zalen en het grote zalen circuit en heeft
daarnaast een netwerk van festivals en alternatieve speelplekken

•

Het grote zalen circuit groeit daarbij naar 20 plekken waarvan 6 in Brabant

•

Internationaal weet Panama Pictures coproducenten te vinden en groeit naar 10 uitvoeringen per jaar,
waarbij het gezelschap inzet op de uitkomsten van het ‘Fast Forward’ traject in Frankrijk en haar
vruchtbare contacten met Duitsland, België, Hongarije en China

•

De uitbreiding van nieuwe speelplekken heeft een duurzaam bedrijfseconomisch effect, waardoor de
publieksinkomsten nationaal groeien van € 70.500 in 2019 naar gemiddeld € 137.425 in 2024

•

De internationale uitbreiding van speelplekken vertaalt zich bedrijfseconomisch gezien naar een groei
van publieksinkomsten van € 13.500 in 2020 naar € 55.000 in 2024

•

Panama Pictures weet een breed en divers publiek te bereiken en streeft nationaal naar een
gemiddelde zaalbezetting van circa 80 % in het circuit van kleine zalen en circa 55 % in het circuit van
grote zalen

•

Het gezelschap werkt nauw samen met haar podia in het werven en binden van publiek

•

Panama Pictures wordt gezien als toonaangevend in het samenbrengen van dans en circus en weet
jonge talenten te inspireren en te begeleiden. Ook coproduceert het gezelschap werk van jonge
makers.

•

Panama Pictures breidt haar samenwerking met Stagelight uit

•

Het gezelschap vraagt landelijk voor twee circuits aan (zalen met een capaciteit tot 400 bezoekers en
vanaf 400) en voor talentontwikkeling en komt daarmee in aanmerking voor een subsidie van
€ 240.000 voor het produceren (uitgaande van de huidige systematiek). Dat betekent een groei van
20 %. Met de bijdrage voor de talentontwikkeling is het totaal € 295.000 aan rijksgelden. Ook bij de
Gemeente en de Provincie vraagt het gezelschap een hogere bijdrage aan.
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BIJLAGE 1:
Uitleg Fast Foward
Het programma 'Fast Forward: talent in internationale context’ van het Fonds Podiumkunsten bestaat sinds 1 januari
2014 en biedt talentvolle midcareer makers de gelegenheid om met toonaangevende buitenlandse producenten een
(onderzoeks)samenwerking aan te gaan. Het is niet mogelijk je aan te melden voor Fast Forward. De kandidaten
worden geselecteerd door de intendant van het traject in overleg met een groep verkenners en voorgedragen aan het
bestuur van het Fonds Podiumkunsten. Viktorien van Hulst is intendant van de huidige tweede editie van dit
programma. De verkenners zijn: Annemieke Keurentjes, Guy Coolen, Jolanda Spoel, Martijn Buser, Piet Menu,
Rakesh Kanhai en Samuel Wuersten.
Het programma wil talentvolle makers helpen bij het maken van een belangrijke stap in hun ontwikkeling. Het is
gericht op makers die reeds bewezen succesvol zijn in de Nederlandse podiumkunstpraktijk, maar zich nog niet of
maar beperkt als zodanig hebben gemanifesteerd in het internationale podiumkunstenveld.
Binnen het programma krijgen de makers de mogelijkheid een periode te werken onder de vleugels van een
buitenlandse gastheer. Voorbeelden van mogelijke partners zijn buitenlandse gezelschappen, podia of festivals. De
buitenlandse partner moet een sterke positie innemen in het internationale circuit in de discipline of het genre waarin
de maker werkt. Op deze manier werken makers aan hun internationale ontwikkeling en positionering. Het Fonds
Podiumkunsten stelt een bedrag beschikbaar om de samenwerking met de internationale partner invulling te geven.
De vorm waarin dat gebeurt, is in principe vrij. Wel zal altijd toegewerkt moeten worden naar een concreet product:
wat de maker ontwikkelt, moet vertaald kunnen worden naar een voor het publiek zichtbaar resultaat. Dat zal in veel
gevallen een voorstelling of concert zijn, maar ook andersoortige eindproducten zijn denkbaar als dat beter past bij de
ontwikkeling van de maker.
Aan Fast Forward 1 namen de volgende elf makers deel: Ann van den Broek bij Barbican Centre (UK) | Dagmar
Slagmolen bij Concerts Norway (NO) | Itamar Serussi bij Balleto di Roma (IT) | Jetse Batelaan bij Künstlerhaus
Mousonturm (DU)| Jorinde Keesmaat bij Center for Contemporary Opera (VS) | Project Wildeman bij Neuköllner Oper
en Mare Culturale Urbano (DU & IT) | Ragazze Quartet bij Cryptic (VK) | Alida Dors bij Les Ballets C de la B (BE) |
Sjaron Minailo bij De Munt (BE) | Tony Roe bij muziekproductiebedrijf Third Ear (UK) | Wende Snijders bij
Muziektheater Transparant (BE).
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BIJLAGE 2:
Korte beschrijving nieuwe productie:

Each time we fall, a city rises
In de nieuwe productie Each time we fall, a city rises laat Panama Pictures een wereld zien die uit het lood dreigt
te raken. Struikelend, vallend en vliegend zoeken de performers naar houvast, al is het maar voor even.
In verschillende tableaus ontrafelt deze voorstelling ons verlangen om zekerheden te creëren, als buffer tegen
alles wat niet te controleren valt. Each time we fall, a city rises gaat over de feilbaarheid van de mens. Het laat
zien dat wanneer niets zeker is, alles mogelijk wordt. De ritmische taal van gelauwerd dichter Maria Barnas
inspireerde Pia Meuthen bij het ontwerp van haar nieuwste productie. In een imposant decor, dat schuine vlaktes
combineert met schuilplekken hoog in de lucht, geven de performers zich over aan een wereld die op losse
schroeven lijkt te staan. Terwijl ze uit evenwicht raken, openen zich nieuwe perspectieven.
Voor Each time we fall, a city rises gaan componist Anthony Fiumara en duo Strijbos & Van Rijswijk een
bijzondere samenwerking aan: ze componeren de muziek in dialoogvorm. De aan minimal music verwante
muziek van Fiumara ontmoet zo de elektro-akoestische composities van Strijbos & van Rijswijk. Hun nieuwe
gezamenlijke compositie stelt de stem met al haar klankbreedte en zeggingskracht centraal en wordt live
uitgevoerd door zangeres Els Mondelaers.
Panama Pictures laat in Each time we fall, a city rises dans, circus en livemuziek versmelten tot een actueel
verhaal over mensen op zoek naar nieuwe zekerheden. In een instabiel universum waar alles in beweging lijkt te
zijn, vloeien dans, partner- en luchtacrobatiek in elkaar over. De zang ondersteunt, ontregelt, dreigt en troost.
Cast
choreografie: Pia Meuthen
dans/acrobatiek: Francesco Barba, Nickolas van Corven, Aime Morales, Tarek Rammo, Jefta Tanate
livemuziek: Els Mondelaers
compositie: Anthony Fiumara, Strijbos & Van Rijswijk
scenografie: Sammy van den Heuvel
kostuumontwerp: Sanne Reichert
lichtontwerp: Bart Verzellenberg
dramaturgie: Angelique Willkie
assistentie & training: Miquel de Jong
Tournee
26-09-19

try-out/ Verkadefabriek

Den-Bosch

03 & 5-10-19

pre-premiere/ Dansdagen/ optie

Maastricht

10 & 11-10-19

try-out / De Kring grote zaal

Roosendaal

24-10-19

try-out/ Verkadefabriek

Den-Bosch

25-10-19

premiere Verkadefabriek

Den-Bosch

26-10-19

Verkadefabriek

Den-Bosch

15-11-18

Maastheater

Rotterdam

16-11-18

De Kring grote zaal

Roosendaal

27-11-19

Stadstheater Arnhem /grote zaal

Arnhem

07-12-19

Theaters Tilburg grote zaal

Tilburg

11-12-19

Taqa Theater de Vest

Alkmaar

31-01-20

Hemmingzaal Odeon

Zwolle

01-02-20

Schouwburg Hengelo

Hengelo

12 & 13-02-20

Bellevue

Amsterdam

28-02-20

Chasse

Breda
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BIJLAGE 3:
Korte beschrijving productie die in reprise gaat:

Requiem for Lost Things
Mensen. Spullen. Momenten. Idealen. We raken ze kwijt, wij allemaal. Van sommigen kennen we het verlies,
maar ons wispelturige geheugen speelt ons parten. Je kiest niet wat je wel of niet bijblijft. Herinneringen zijn
onbetrouwbaar, sterker nog ze kunnen zelfs transformeren. Want wat er later in je leven gebeurt kan de
herinnering zodanig veranderen dat je een ander verleden krijgt. En wat gebeurt er met dat wat écht verloren
ging? De holle leegte die achterblijft als je iets kwijtraakt. Is dat de ruimte die je nodig hebt om plaats te maken
voor iets nieuws?
De charismatische dansers en acrobaten van Panama Pictures ontmoeten elkaar in parallelle werelden. Een
architectonisch decor van scenograaf Sammy van de Heuvel verdeelt de ruimte in verschillende lagen. In dit
eigen universum tarten de mannen alle wetten van de zwaartekracht. Ze dagen elkaar uit met spannende luchten vloeracrobatiek en vinden hun troost in saamhorigheid.
Panama Pictures vroeg haar vaste componistenduo Strijbos & Van Rijswijk een compositie te maken waarin hun
elektronische klankwereld de dialoog aangaat met de klarinet en contrabas van Han Stubbe en Hannes d’Hoine.
De livemuziek van de eigenzinnige muzikanten van het bekende Antwerpse DAAU (Die Anarchistische
Abendunterhaltung) zorgt voor een prikkelende muzikale ontmoeting waarin spannende ritmes en warme tonen
samenvloeien.
Credits
choreografie: Pia Meuthen
dans/acrobatiek: Francesco Barba, Davide Bellotta, Tarek Rammo, Nilda Martinez, Jefta Tanate
livemuziek: Han Stubbe & Hannes d'Hoine
compositie: Strijbos & Van Rijswijk
scenografie: Sammy van den Heuvel
ontwerp kraaien: Matt Jackson
kostuumontwerp: Sanne Reichert
lichtontwerp: Bart Verzellenberg
dramaturgie: Angelique Willkie
assistentie & training: Miquel de Jong
Tournee
18-07-19

Festival op het Eiland

Nijmegen

19-07-19

Festival op het Eiland

Nijmegen

21-07-19

Festival Zwarte Cross

Lichtervoorde

12-10-19

Schouwburg Venray

Venray

16-10-19

Theater De Blauwe Kei (CHV Noordkade)

Veghel

30-11-19

Lux Theater

Nijmegen

14-12-19

Cultura Ede

Ede

19-12-19

Korzo

Den-Haag

21-12-19

De Kom- Stadstheater en Kunstencentrum

Nieuwegein

24-01-20

Theater Het Park (Othello zaal)

Hoorn
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