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Beleidsplan 2020-2023 

Wij inspireren en betoveren en zetten daarmee aan tot anders denken bij jong en oud 
 
Naam onderneming   Stichting Het Kleine Theater 
RSIN     853467493 
Adres     Slatuinenweg 30, 1057 KC  Amsterdam 
Internetadres     www.hetkleinetheater.nl 
E-mailadres     info@hetkleinetheater.nl  
Bank     NL 67 TRIO 2024 7773 17 
KVK nummer    59409517 
Beschrijving bedrijfsactiviteiten  Beoefening van podiumkunst  
SBI Code    90011 
Doel van de stichting Maken, uitvoeren en exploiteren van voorstellingen voor 

kinderen en ouders van 2 tot 99 jaar 
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Visie 
Het Kleine Theater gelooft in een samenleving waarin jeugdtheater, door aanzetten tot creatief 
denken, een positieve bijdrage levert aan het welzijn van alle mensen en de wereld. Jeugdtheater 
moet een aanwezig en vanzelfsprekend onderdeel zijn in het leven van opgroeiende kinderen. 
 
Missie 
Kwalitatief jeugdtheater toegankelijk maken voor iedereen, ongeacht culturele achtergrond, leeftijd 
of komaf. 
 
Toegankelijk theater 
Het Kleine Theater brengt de beleving van theater dichtbij. 
Er wordt gebruik gemaakt van herkenbare verhalen, die de fantasie prikkelen. Deze zijn meestal 
gebaseerd op sprookjes, met een verrassende twist. De kinderen worden aangemoedigd het zelf ook 
thuis te doen, door spelenderwijs inzicht te geven hoe je met eenvoudige middelen theater kan 
maken. De kinderen worden op een interactieve manier betrokken bij de voorstelling, zodat ze het 
gevoel krijgen onderdeel te worden van het verhaal.  
 
Bestuur 
Voorzitter  Helen de Zwart 
Penningmeester Cornelie van Holthe 
Secretaris  Arthur Pont 
Het bestuur streeft er naar viermaal per jaar bij elkaar te komen. De bestuursleden vergaderen 
onbezoldigd, bevinden zich niet in een situatie van belangenverstrengeling en er is een rooster van 
aftreden. Het bestuur is goed geïnformeerd en betrokken bij het reilen en zeilen van de stichting. De 
sfeer tussen het bestuur en de dagelijkse leiding is informeel en ondersteunend. 

Directie 
Artistiek leider   Anke Engels     
Artistiek leider   Vimala Nijenhuis    
Zakelijk leider  Karin van den Berg    
Voor deze werkzaamheden ontvangt de artistieke en zakelijke leiding een bescheiden vergoeding.  
 
Het team 
Concept, tekst en regie Anke Engels, Vimala Nijenhuis  
Regieadviezen  Vincent Rietveld, Mischa Ardon, Rosa Peters, Maarten Smit, Bengt Kropmans 
Muzikale leiding Richard Hakkenes 
Spelers  Anke Engels, Vimala Nijenhuis, Rosa Evans-Knaup, Annemarie van Haren, 

Bengt Kropmans, Nina van Koppen, Lotte Vogel 
Musici  Florin Negreanu, Richard Hakkenes, Bokke Rypma, Reinier Terpstra, Gerrie 

Spaansen 
Technici Guido Hagen 
Grafische vormgeving Marjan van Oostrum 
Illustrator  Mariëtte Ciggaar 
Fotografie  Dorien Grötzinger, Greetje Mulder 
Registraties en trailers Saskia Habermann 
Verkoop voorstellingen Theater Bureau Vanaf2 
Planning  Vimala Nijenhuis 
Publiciteit  Anke Engels 
Alle betrokkenen bij Het Kleine Theater zijn ZZPer en worden zoveel mogelijk conform de in het 
jeugdtheater geldende honoraria betaald. De spelers, musici en technici krijgen een vast bedrag per 
voorstelling, dat voor iedereen gelijk is. De betalingen voor de voorbereiding van de projecten zijn 
afhankelijk van de beschikbare budgetten. 
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Inkomsten 
Het grootste deel van de inkomsten van de stichting bestaat uit publieksinkomsten die aan de 
theaters waar gespeeld is gefactureerd worden. Daarnaast worden er na de voorstellingen cd’s en 
ansichtkaarten verkocht, waardoor er wat extra inkomsten worden gegenereerd. Ook zijn vaste fans 
van Het Kleine Theater graag bereid een bedrag te doneren voor speciale projecten of acties. Voor de 
grotere projecten wordt subsidie aangevraagd bij verschillende private en overheidsfondsen.  
In het verleden zijn er subsidies ontvangen van het Amsterdams Fonds voor de Kunst, Stichting 
Janivo, en Stichting Kootje. In 2020 verwachten we voor het project Robin Hood een bijdrage 
voorgenoemde organisaties, Stichting Zadelhoff Cultuurfonds en een bedrag aan crowdfunding via 
Voor de Kunst. 
 
De omzet van de stichting is ieder jaar organisch aan het groeien. Van 33.000 euro in 2014 via 54.000 
euro in 2015, 61.000 euro in 2016, 68.000 euro in 2017 en 79.000 euro in 2018 naar bijna 108.000 
euro in 2019. De verwachting van 2020 was om een omzet te hebben van ongeveer 150.000 euro 
inclusief subsidies voor het project Robin Hood. Of deze omzet gehaald gaat worden is voor een deel 
afhankelijk van de toezegging van de aangeschreven fondsen en voor een ander deel van het wel of 
niet doorgaan van voorstellingen in verband met de Corona Crisis. Door de crisis zijn alle 
voorstellingen van 12 maart tot eind juni 2020 afgelast, wat een inkomstenderving inhoudt van zo’n 
14.000 euro. 
 
Het beleid van de stichting is niet in eerste instantie gericht op financiële groei, maar op het maken 
van mooie voorstellingen en het daarmee bereiken van zoveel mogelijk kinderen op een 
professionele en financieel gezonde manier. 
 
Uitgaven 
De kosten bestaan voornamelijk uit de betalingen die gedaan worden aan de medewerkers van Het 
Kleine Theater. Er zijn weinig kosten omdat er veel zelf wordt gedaan en gemaakt en omdat het ook 
binnen de visie van Het Kleine Theater past dat de voorstellingen eenvoudig zijn en allemaal vervoerd 
kunnen worden in een personenauto.  
 
Huisvesting 
Het gezelschap huurt een grote opslagruimte annex repetitieruimte van Bewaakt en Bewoond in 
Amsterdam, voor een klein bedrag per maand. Aangezien dit een anti-kraakruimte is moet er 
regelmatig verhuisd worden. Om de continuïteit te waarborgen is het officiële adres van de stichting 
sinds de oprichting het adres van Anke Engels. 
 
Geschiedenis van het gezelschap 
In december 2011 opende Anke Engels in een intieme kelder in Amsterdam West Het Kleine Theater 
(HKT), waar ze familievoorstellingen voor kinderen vanaf 2 jaar op de planken bracht. HKT speelde 
alleen op de zondag, twee voorstellingen per dag. Er werd een verhaal bedacht (meestal een 
sprookje), een decor gemaakt met eenvoudige middelen, de kostuums werden bij de kringloopwinkel 
gevonden, posters werden zelf geprint en verspreid. HKT was in een mum van tijd een groot succes. 
Het publiek kwam al gauw niet meer alleen uit de buurt, maar uit alle stadsdelen.  

Eind 2012 kwam Vimala Nijenhuis erbij. Samen werd het Zigeunermeisje gemaakt. Een 
samenwerking die al heel lang in de week stond werd gestart en houdt nog steeds met veel succes 
stand. Eind 2013 werd de stichting opgericht en was het eigen bedrijf een feit. Eind 2014 werd het 
team versterkt met zakelijk leider Karin van den Berg.  

De kelder werd te klein en HKT ging op zoek naar een grotere zaal. Een vaste plek werd gevonden in 
het Ostade A'dam waar HKT ‘huisjeugdtheatergezelschap’ werd. HKT speelde er vanaf het seizoen 
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2013/2014 gemiddeld 3 voorstellingen per maand en alle nieuwe producties gingen er in première. 
Ook in de Krakeling vond HKT een vaste thuisbasis, eerst alleen in het souterrain, maar steeds vaker 
ook in de grote zaal. 

Al snel kwamen er andere speelplekken bij zoals het MC Theater, Oostblok, Podium Mozaïek, 
Blijburg, het Vondelparktheater en sinds de zomer van 2016 de ‘kleine zaal’ van het Amsterdamse 
Bostheater. 

Kortom, het publiek kan sinds 2013 elke week op zondag en regelmatig op woensdag ergens in 
Amsterdam naar een voorstelling van HKT komen kijken. En in alle kindervakanties en op bijzondere 
(feest)dagen ook op andere dagen van de week. 

Vanaf de zomer van 2012 reist HKT mee met de Parade, met ieder jaar weer een andere voorstelling, 
die in alle steden die de Parade aandoet te zien is. 

In de begintijd kreeg HKT daarnaast heel af en toe een verzoek om buiten de stad te spelen, zoals op 
het Noorderzon festival, De oude Kerk in Spaarndam, de Pabo in Haarlem en de bibliotheek in 
Velsen. 

Vanaf 2016 doet Theaterbureau Vanaf2 de verkoop aan de theaters en festivals in heel Nederland, 
behalve Amsterdam. In het eerste jaar is er gestart met Het Zigeunermeisje en inmiddels worden 
bijna alle voorstellingen via Bureau Vanaf2 aangeboden. 

Aangezien HKT voor de speeldagen toch meestal is aangewezen op de zondagen werd er vanaf 2016 
een tweede cast ingewerkt om flexibeler in te kunnen spelen op de vraag van de theaters in het land. 
Ook past het in het beleid van HKT om een jongere generatie acteurs en actrices een kans te geven 
met de voorstellingen te kunnen touren, waardoor Anke en Vimala zich meer kunnen richten op de 
ontwikkeling van nieuwe producties. 

Toen Anke in 2017 uitviel door een burn-out zijn vrijwel alle rollen die ze speelde een jaar lang vol 
liefde en energie overgenomen door een team van actrices die inmiddels aan HKT waren verbonden, 
waardoor het gezelschap zonder problemen kon doordraaien. Een ‘blessing in disguise’, want nu is 
HKT een sterk en flexibel gezelschap, dat wordt gedragen door meerdere betrokken schouders. 

Bureau Vanaf2 ziet meer afzetmogelijkheden voor HKT in het land en denkt met het gezelschap mee 
om de organisatie die dat met zich meebrengt te ondersteunen. De voorbereidingen om een derde 
cast in te gaan werken voor de bestaande producties zijn in volle gang. 

Opgebouwd repertoire 
2011 - Prinses op de Erwt, concept en spel: Anke Engels en Maarten Smit, regie: Vincent Rietveld 
2012 - Roodkapje, concept en spel: Anke Engels en Rosa Evans Knaup, eindregie: Mischa Ardon 
2012 - Assepoester, concept en spel: Anke Engels en Annemarie van Haren, eindregie: Mischa Ardon 
2012 - Blauwe Billen Monster, concept en spel: Anke Engel en Nadja Hüpscher, eindregie: Mischa 
Ardon 
2012 - Het Zigeunermeisje, concept en spel: Anke Engels en Vimala Nijenhuis, eindregie: Vincent 
Rietveld (winnaar Gouden Ei van de Parade 2015) 
2013 - Hans en Grietje, concept en spel: Vimala Nijenhuis en Bengt Kropmans, concept en regie: Anke 
Engels 
2014 - Rapunzel, concept en spel: Anke Engels en Vimala Nijenhuis, eindregie: Mischa Ardon 
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2014 - Een Wintersprookje, concept en spel: Anke Engels en Vimala Nijenhuis, eindregie: Vincent 
Rietveld 
2015 - Buurvrouw en Buurvrouw, concept en spel: Anke Engels en Annemarie van Haren, eindregie 
Maarten Smit, decor: Vimala Nijenhuis 
2015 - Het Meisje met de Zwavelstokjes, concept en spel: Anke Engels en Vimala Nijenhuis, 
eindregie: Rosa Peters 
2016 - Sneeuwwitje, concept en spel: Anke Engels, Vimala Nijenhuis en Nina van Koppen, eindregie: 
Vincent Rietveld 
2017 - CD - De Mooiste Liedjes 
2018 - De Sprookjesrevue, concept en spel: Anke Engels, Vimala Nijenhuis, muzikale leiding: Richard 
Hakkenes 
2019 – Een Huis voor Harry, een bibliotheekvoorstelling, concept en spel: Nina van Koppen 
2019 – Doornroosje, concept en spel: Anke Engels, Vimala Nijenhuis, Nina van Koppen en Bengt 
Kropmans. 

Plannen 2020-2023 
Alle bovenstaande voorstellingen (behalve Een Huis voor Harry) blijven op het repertoire en worden 
verkocht door Bureau Vanaf Twee. Ieder seizoen licht het bureau een kleine en een grotere 
voorstelling extra uit in het aanbod aan de theaters. 

In principe worden er ieder jaar een tot twee nieuwe voorstellingen gemaakt om het repertoire aan 
te vullen.  
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2020 – Robin Hood 
Deze 14de voorstelling op het repertoire van Het Kleine Theater wordt gemaakt in en in 
samenwerking met Het Amsterdamse Bostheater. Tijdens deze voorstelling kunnen de kinderen van 
hier en nu zien dat er nog steeds mensen als Robin Hood nodig zijn om de rijkdom op aarde beter te 
verdelen. En dat het mooier is om te geven dan om te nemen.  

Robin Hood steelt van de rijken en geeft aan de armen. Het klassieke verhaal over deze 
maatschappelijke held, die met pijl en boog hebzucht en ongelijkheid te lijf gaat, is nu zeker actueel. 
Wat kunnen we doen tegen hebzucht en ongelijkheid? Pakken we onze pijlen en bogen op, of 
verzinnen we een slimme list? 
Een voorstelling bedacht en gespeeld door Anke Engels en Vimala Nijenhuis, bijgestaan door vier 
jonge acteurs en actrices. De eindregie is in handen van Vincent Rietveld. 

2021 – Ietje & Fietje 
Dit wordt een kleine voorstelling door en voor Anke en Vimala, gebaseerd op kinderliedjes als Ietje 
Fietje trek je baljurk aan. Twee oude vrouwtjes, die samenwonen en elkaar al heel lang kennen, 
vervelen zich en bedenken steeds andere liedjes om elkaar te amuseren. Een voorstelling voor de 
allerkleinsten met herkenbare liedjes die meegezongen kunnen worden. De voorstelling gaat in het 
voorjaar van 2021 in première in CC Amstel. 

2021/22 – Alladin 
In coproductie met CC Amstel wordt er in de winter van 2021/22 een multiculturele voorstelling 
gemaakt gebaseerd op het verhaal van Alladin. Een voorstelling over grote verlangens, de kracht van 
magie en de liefde. 

2022 – Het lelijke jonge eendje danst het Zwanenmeer 
In het voorjaar van 2022 gaat Het Kleine Theater voor het eerst iets met dans doen. Het wordt een 
voorstelling op basis van het bekende sprookje van Andersen in combinatie met elementen van het 
verhaal van het Zwanenmeer. Er zal worden samengewerkt met enkele dansers en kinderen van een 
balletschool. Een romantische voorstelling met prachtig geschilderde doeken, tutu’s en mooie 
klassieke muziek. 

2022/23 – Het Kerstverhaal 
In de winter van 2022/23 wordt een voorstelling gemaakt die al heel lang op de verlanglijst staat, 
gebaseerd op A Christmas Carol van Dickens. Een klassiek verhaal dat iedereen kent in een aan de 
kleuterleeftijd aangepaste versie. 

2023 – Prinses op de Erwt (remake) 
In de loop van de tijd zijn alle voorstellingen uit de beginperiode aangepast en opgefrist. Alleen nog 
niet de eerste en zeer dierbare voorstelling van Het Kleine Theater die was gemaakt voor de kelder 
waar ooit begonnen was. Om er een voorstelling van te maken die geschikt is voor alle theaters en 
festivals in het land krijgt het een grondige uiterlijke en inhoudelijke facelift. 

 


