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Geschiedenis en ontwikkeling
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 H
 et 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 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
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inmiddels wordt bijna de helft van 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 in de toekomst veel meer afzetmogelijkheden voor HKT in het land en wil
graag met het gezelschap meedenken 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.
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Publiciteit
In het begin van het bestaan van HKT
werd de publiciteit gedaan door Anke
Engels. Zij ontwierp met veel plezier de
affiches en flyers en maakte de website.
Samen met Vimala bracht ze de
affiches en flyers rond in de stad.
Vanaf 2014 is er gezocht naar een
huisstijl en een professionele, maar
eigen uitstraling. In dat jaar klopten
Luuk Adema en Gerrit Jan Oude
Sogtoen aan bij HKT, omdat ze de
voorstellingen zo leuk vonden dat ze
graag als vrijwilligers bij HKT wilden
werken. Ze hebben veel van de werkzaamheden op het gebied van publiciteit en productie
opgepakt en hebben heel wat processen gestroomlijnd. Gerrit Jan heeft van een aantal
affiches nieuwe ontwerpen gemaakt.
Pas toen HKT begin 2016 in zee ging met illustratrice Mariëtte Ciggaar werd de juiste stijl
gevonden die precies past bij de sfeer van de voorstellingen. Voor iedere voorstelling tekent
Mariëtte een vosje met herkende attributen die refereren aan het betreffende sprookje of
verhaal en schrijft ze met de hand de titel. Marjan van Oostrum deed vanaf dat moment de
grafische vormgeving van zowel het drukwerk als de website, eerst nog als vrijwilliger vanuit
haar positie als bestuurslid.
De fotografie werd vanaf het begin voornamelijk gedaan door Dorien Grötzinger, af en toe
afgewisseld door anderen als Alwien Tulner en Greetje Mulder. Laatstgenoemde heeft het
stokje van Dorien overgenomen.
Eind 2018 is er besloten om alle voorstellingen professioneel te laten registreren door Saskia
Habermann. Zij maakt ook van iedere registratie een trailer die te gebruiken is voor de
publiciteit.
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Bezoekers van Het Kleine Theater
Hieronder staat een overzicht van de bezoekers van
Het Kleine Theater door de jaren heen. Het
bijhouden van de bezoekcijfers is begonnen in het
najaar van 2013.
Het seizoen wordt apart van de zomer geteld.
Vooral in de beginjaren was de bespeling van de
zomer, met name op de Parade, erg belangrijk. In
2014 is er zelfs meer publiek in de zomer geweest
dan in het eerste en laatste deel van het jaar, het
‘gewone’ theaterseizoen. Maar in de loop van de
jaren zijn de aantallen in de zomer in verhouding
teruggelopen, omdat er minder op de Parade werd
gespeeld en zijn de bezoekcijfers in het seizoen
enorm gestegen.
In de eerste jaren werd er vrijwel alleen maar in
Amsterdam gespeeld. Alleen de voorstellingen op
de Parade in Rotterdam, Den Haag en Utrecht
vormden daar een uitzondering op. Vanaf het
moment dat de verkoop van de voorstellingen werd opgepakt door Buro Vanaf2 voor heel
Nederland, behalve Amsterdam, schoten de bezoekcijfers buiten de stad omhoog.

6

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

Het Blauwe Billenmonster
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

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

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
2018

CD - De Mooiste Liedjes
De Sprookjes Revue
concept en spel: Anke Engels, Vimala Nijenhuis, muzikale leiding: Richard Hakkenes
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De Sprookjes Revue

In al onze voorstellingen zit veel muziek en veel liedjes. Zelfgeschreven veelal op een
bestaande klassieke melodie, of een smartlap die we net een klein beetje bewerken, zodat het
een perfect liefdeslied is voor in een van onze sprookjes.
Vaak werd ons gevraagd: kan ik jullie liedjes ergens terugluisteren, mijn kinderen willen ze zo
graag zingen thuis.
Dat bracht ons op het idee om in 2017 een cd te maken, onder leiding van onze componist
Richard Hakkenes. Deze cd brachten we de wereld in met een live band op het toneel tijdens
een ‘Het Kleine Theater in concert’ show. Dat was een groot succes.
Van vele kanten kwam de vraag of we deze voorstelling niet wilden komen spelen, maar we
vonden hem zelf net niet interessant en iets te veel gericht op onze fans, die alle liedjes
kenden.
Daarom besloten we om deze cd-presentatie uit te bouwen tot een heus concert. In eerste
instantie om op de Parade 2018 te gaan spelen. Met nieuwe liedjes, meestal geïnspireerd op
jaren 80 songs en de mooiste bestaande liedjes, afgewisseld met de bijbehorende scènes uit
de verschillende voorstellingen. Daarvoor hebben we onze band uitgebreid met een drummer
om het geheel nog completer te maken. Het resultaat; een geweldig swingend, vrolijk en
origineel theatraal sprookjesconcert: D
 e Sprookjesrevue.
Omdat deze show zo goed werd ontvangen en we er zelf zo blij mee zijn besloten we hem in
ons repertoire op te nemen. Sindsdien spelen we hem op allerlei plekken, zowel buiten op
festivals en in openluchttheaters als in zalen van schouwburgen en andere theaters.
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Het team van Kleine Theater
Artistieke leiding
Zakelijke leiding
Regie-adviezen
Muzikale leiding
Spelers

Musici
Grafische vormgeving en pr
Illustrator
Fotografie
Registraties en trailers
Verkoop voorstellingen buiten Amsterdam

Anke Engels en Vimala Nijenhuis
Karin van den Berg
Vincent Rietveld, Mischa Ardon, Rosa Peters,
Maarten Smit
Richard Hakkenes
Anke Engels, Vimala Nijenhuis,
Rosa Evans-Knaup, Annemarie van Haren,
Bengt Kropmans, Nina van Koppen, Lotte Vogel
Florin Negreanu, Richard Hakkenes,
Bokke Rypma, Reinier Terpstra, Gerrie Spaansen
Marjan van Oostrum
Mariëtte Ciggaar
Dorien Grötzinger, Alwien Tulner, Greetje Mulder
Saskia Habermann
Theater Bureau Vanaf2
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Het bestuur in 2018
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid

Helen de Zwart
Cornelie van Holthe
Marjan van Oostrum
Anjali Taneja

Het bestuur is betrokken bij het reilen en zeilen van de stichting en helpt bij concrete zaken
wanneer dat wenselijk en mogelijk is. De sfeer tussen het bestuur en de dagelijkse leiding is
informeel en ondersteunend. Er is in 2018 drie keer vergaderd.
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Speellijst 2018
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Bezoekers en inkomsten 2018
In 2018 zijn er in totaal 15.361 bezoekers naar de voorstellingen van HKT komen kijken. Iets
meer dan de helft daarvan zijn kinderen. Niet ieder theater houdt dat precies bij, dus vaak is
het een inschatting die de spelers maken bij het zien van het publiek. In 2017 waren er 15.389
bezoekers.
Er zijn 126 voorstellingen gespeeld, verdeeld over 85 speeldagen. In 2017 waren dat er 137,
verdeeld over 79 dagen. Met minder voorstellingen zijn er ongeveer evenveel bezoekers
bereikt.
In de jaarcijfers is te zien dat er 75.406 euro aan publieksinkomsten is binnengehaald, dat is
bijna 10.000 euro meer dan in 2017. Daarnaast is er nog 3.258 euro aan overige inkomsten
geweest, vooral toe te schrijven aan de verkoop van de CD. In 2017 was dit 2.319 euro.
Door steeds meer buiten Amsterdam te spelen voor goede uitkoopsommen zijn de inkomsten
van Het Kleine Theater per gespeelde voorstelling beduidend gestegen.

Kosten in 2018
De keerzijde van het meer buiten de stad spelen is dat de kosten ook stijgen. De spelers krijgen
een hoger bedrag voor een voorstelling in het land dan in Amsterdam, er zijn meer reiskosten
en de kosten voor de verkoop zijn gestegen ten opzichte van 2017.
Al met al zijn de lasten in 2018 uitgekomen op 76.399 euro, waarmee er een resultaat werd
gerealiseerd van 2.265 euro. Dit resultaat werd toegevoegd aan het eigen vermogen dat aan
het eind van het jaar 30.477 euro bedroeg.
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