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1. EEN BEWEGING, MET MEER 
EN MEER VERTAKKINGEN
 
2017 werd een sleuteljaar in het bestaan van Club Guy & Roni. De start van een 
nieuwe cultuurnotaperiode was meteen ook het begin van een veel intensievere 
samenwerking met het Noord Nederlands Toneel (NNT). Guy Weizman werd 
in januari artistiek directeur van beide organisaties in de Machinefabriek (het 
huis van het NNT) en Roni Haver neemt sindsdien de rol aan van artistiek 
leider dans. 

Door deze samenwerkingen kunnen beide organisaties zowel op artistiek als op 
organisatorisch vlak enorme sprongen maken. Uiteraard maakten wij al eerder 
voorstellingen samen met het NNT, maar de interdisciplinaire verwevenheid van 
beide organisaties in de producties van 2017 ging een stap verder. Met groot 
succes, zoals blijkt uit onze eerste grote zaal voorstelling Carrousel. Als tweede 
grote zaal productie maakten wij als Club ook onze eigen voorstelling en ons 
grootste succesverhaal qua publieksbereik tot nu toe: TETRIS Mon Amour.  
 
In de periode 2017 – 2020 ontvangen wij als internationaal dansgezelschap 
met trots opnieuw een meerjarige subsidie van het Fonds Podiumkunsten, 
de gemeente en provincie Groningen. De structurele steun van de 
drie overheidslagen is van vitaal belang voor de bedrijfsvoering en het 
waarmaken van het ambitieniveau van de Club. Vanwege de manier waarop 
wij de organisatie achter de schermen hebben ingericht op het gebied van 
personeelsbeleid en huisvesting, is het bijvoorbeeld mogelijk geworden om 
vanaf 2017 het grootste deel van het ensemble in vaste dienst te nemen. Het 
geeft intern veel rust dat wij niet meer zo afhankelijk zijn van ZZP’ers en het 
geeft de dansers ook rust en focus om zich gedurende het gehele jaar op de 
producties te werpen.  
 
In 2017 trokken de activiteiten van Club Guy & Roni maar liefst 28.587 
bezoekers bij 122 voorstellingsmomenten. Dat is ruim meer dan het streven 
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van 20.000 bezoekers bij 100 voorstellingen. Wij speelden veel in Groningen 
en het noorden, maar daarnaast ook heel veel in andere delen van het land en 
internationaal in Parijs, Vilnius en Brugge. 
 
De samenwerking tussen Club Guy & Roni en NNT heeft veel opzien gebaard in 
Nederland. Zowel als het gaat over de interdisciplinaire manier van werken als 
over de bedrijfskundige kant. Het voelt als pionieren en dat is toch eigenlijk wel 
precies waar wij willen zijn. Wij pionieren al jaren hier in het noorden met onze 
idiosyncratisch en non-traditionele manier van werken met vele spannende 
partners. Daarmee dragen wij eraan bij dat Groningen meer en meer een 
internationaal knooppunt voor podiumkunsten is en dat de (inter)nationale 
danswereld een permanente impuls krijgt. 

Kijk alleen al naar de duizenden (jonge) mensen die wij dit jaar in Théâtre 
National de Chaillot (Parijs) en op Welcome to the Village (Leeuwarden) aan 
het dansen kregen tijdens Mechanical Ecstasy. Kijk ook hoe onze manier van 
werken navolging krijgt in de projecten van onze talentpool de Poetic Disasters 
Club en in de oprichting van nieuwe zelfstandige collectieven als Zu Hause en 
Teddy’s Last Ride die nu voet aan de grond krijgen in het noorden. 

Daarmee is Club Guy & Roni een beweging geworden met steeds meer 
vertakkingen. Een meanderende rivier. Wij zijn nieuwsgierig waar wij de 
komende jaren heenstromen. 
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2. ARTISTIEKE TERUGBLIK

Bij het begin van deze nieuwe kunstenplanperiode hebben wij onze missie nog eens 
aangescherpt. De komende jaren focussen wij ons op: 
 
1.  Het bijdragen aan de artistieke ontwikkeling van de moderne dans.
2.  Het creëren van een nieuwe interdisciplinaire voorstellingsvorm samen met het NNT.
3.  Het ontwikkelen van talent met de Poetic Disasters Club.

MISSIE

Club Guy & Roni is een internationaal dansgezelschap dat continu de grenzen van de 
moderne dans verkent en in belangrijke mate bijdraagt aan de vernieuwing van de 
discipline en het vinden van een nieuw publiek daarvoor.     
 
“Carrousel is een bombardement van beeld, woord, muziek en beweging, volslagen in 
your face.” (..) “Carrousel komt daardoor áán” – Sander Hiskemuller (Trouw) 
 
Droomstart en magistrale afsluiting 
De eerste maanden van 2017 mogen worden omschreven als een droomstart. 
Samen met het NNT en Asko|Schönbergs K[h]AOS maakten wij onder regie van Guy 
Weizman de hitvoorstelling Carrousel die in februari in première ging, uiteraard in de 
Stadsschouwburg van Groningen. De voorstelling deed precies datgene waartoe wij 
op aard zijn. Een nieuwe combinatie van stijlen samensmelten tot een innovatieve 
hedendaagse vorm. De gehele (landelijke) pers was dolenthousiast en het publiek 
liep ermee weg; Carrousel werd door de Groninger wijkjury (13 vrouwen, die 13 
voorstellingen zagen) verkozen tot beste voorstelling van het seizoen. Een geweldig 
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compliment en een voorbeeld van wat wij in de afgelopen jaren hebben bereikt in relatie 
tot het publiek.  
 
Ook de afsluiting van het jaar was magistraal. Wij presenteerden samen met onze trouwe 
partners van Slagwerk Den Haag en met Thijs de Vlieger van het wereldberoemde 
Groningse elektronische collectief NOISIA de dansvoorstelling TETRIS Mon Amour. 
Een voorstelling over het verslavende spel Tetris als metafoor voor het vluchtige leven. 
Roni Haver maakte hiermee de succesvolste voorstelling tot nu toe van Club Guy & 
Roni. Wij speelden TETRIS Mon Amour meer dan dertig keer voor veel volle zalen. Het 
publiek was ongekend jong, uiteraard mede vanwege de interdisciplinaire vorm en de 
samenwerking met Thijs de Vlieger. Ook het crossmediale karakter (online videoclips als 
onderdeel van de marketing), werkte dit in de hand. Veel jongeren en scholieren zagen 
de voorstelling of een afgeleide daarvan (online). In Groningen zaten er alleen al 200 
scholieren in de schouwburg tijdens de slotvoorstelling van de tournee. 
 
Tijdens Oerol in juni ging onze tweede voorstelling in samenwerking met het NNT in 
première. Helaas viel deze groots opgezette locatievoorstelling letterlijk voor een deel in 
het water, en kon die de waardering van pers en publiek niet wegdragen. Maar zonder 
risico wordt geen vooruitgang geboekt, dus ook dit proces behoort tot een van de 
belangrijkste leermomenten voor ons als gezelschap. 

INTERNATIONAAL 

Ook in 2017 hebben wij met een aantal projecten internationaal gespeeld. Wij waren 
– na het grote succes van Naked Lunch in 2016 – in 2017 opnieuw te gast in Parijs bij 
Théâtre National de Chaillot. Dit keer met Mechanical Ecstasy – onze combinatie van 
rave en performance. Een gigantische zaal ging tot driemaal toe volledig uit zijn dak bij 
deze totaalervaring. Daarnaast speelden wij deze voorstelling in een enorme tent op 
het Leeuwarder festival Welcome tot the Village. De mensen stonden rijen dik buiten de 
tent te dansen. Er is veel vraag naar deze voorstelling, dus blijft Mechanical Ecstasy ook 
in de komend jaren op ons repertoire staan. In mei waren wij daarnaast met Happiness 
(2016) te gast in Vilnius tijdens het New Baltic Dance Festival. Daar mochten we in de 
grote zaal van het Lithuanian national drama theatre dit mooie festival afsluiten. Met de 
voorstelling Carrousel reisden we bovendien af naar Brugge. 
 
Poetic Disasters Club
Zoals al in onze doelstellingen staat vermeld, is de Poetic Disasters Club een zeer 
belangrijk onderdeel van wat wij doen. De afgelopen jaren is er door bezuinigingen 
voor jonge dansers veel werkgelegenheid verloren gegaan. Met de Poetic Disasters 
Club creëren we daar vanuit Club Guy & Roni een oplossing voor, door hen een 
ontwikkelingsplek te bieden en tegelijkertijd de nadruk te leggen op de ontwikkeling 
van nieuw publiek voor moderne dans. We zijn daarom ook erg verheugd dat er in dit 
kunstenplan een ‘talentontwikkelingstoeslag’ van het Fond Podiumkunsten is toegekend 
hiervoor. De 150 aanmeldingen per jaar voor de audities tonen de enorme vraag naar 
dit soort talentontwikkelingstrajecten en door de additionele financiering kunnen we 
nog meer resultaten boeken. De Poetic Disasters Club leverde de laatste jaren veel 
positief resultaat op. De afgelopen vier jaar hebben wij 24 dansers begeleid naar een 
professionele carrière. 
 
2016 – 2017 was een uitzonderlijk seizoen voor de Poetic Disasters Club omdat de zeven 
performers van de groep voor één keer een jaartje zijn blijven zitten. In deze periode 
werd onder meer de succesvolle voorstelling Self-Accusation gemaakt onder regie van 
Hendrik Aerts. Dit was deel drie uit een drieluik van Aerts die hij maakte aan de hand van 
het werk van de Oostenrijker Peter Handke. Self-Accusation was veelvuldig te zien in het 
Amsterdamse Bostheater en op festival De Parade in Amsterdam en in Utrecht. Aan het 
begin van het seizoen 2017 – 2018 traden zeven nieuwe (internationale) performers aan. 
In het hoofdstuk talentontwikkeling gaan wij verder in op de Poetic Disasters Club.  
 
Vertakkingen
In de inleiding spraken wij al over de vele vertakkingen van Club Guy & Roni. Een hele 
directe is de oprichting van het nieuwe Groningse danscollectief Teddy’s Last Ride in 
2017. Dit collectief komt direct voort uit de Poetic Disasters Club van het seizoen 2016 
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– 2017. De gemeente Groningen zag genoeg grond om Teddy’s Last Ride een subsidie 
te verstrekken, waarmee het gezelschap een mooie start kan maken. Hetzelfde geldt 
voor ZUHAUSE; een interdisciplinair collectief mede voortgekomen uit Club Guy & 
Roni’s Poetic Disasters Club. Ook zij kregen dit jaar voor het eerst subsidie voor hun 
activiteiten. Tenslotte won filmmaker Lex Vesseur – onze vaste videotovenaar - begin 
2018 een prijs in de categorie ‘beste opdrachtfilm’ bij de Groningse filmprijzen voor zijn 
film die hij in 2017 maakte over de productie van onze voorstelling Happiness.  
 
Heel veel spin-off dus! Daarmee blijkt nog maar eens hoe belangrijk het is dat de sector 
zich op deze manier zelf continu vernieuwt. De grotere instellingen, waar wij onszelf 
maar toe rekenen, staan als cultuurpijlers heel dicht bij wat er aan de hand is in de 
kunsten en handelen waar zij kunnen om jonge mensen een plek te geven. Dat maakt 
Groningen tot een spannende internationale stad.  
 
En meer…
Maar er was nog meer dit jaar. Natuurlijk organiseerden wij weer een mooie bomvolle 
editie van ons eigen Weekend Break Festival in het Grand Theatre en werkten wij 
met onder meer met het Noord Nederlands Orkest aan het project Move It. Met 70 
VMBO-leerlingen van het Ubbo Emmius uit Winschoten, De Bolster uit Groningen, het 
DansKwartier in Zuidlaren en Urban House Groningen werd in de grote zaal van De 
Oosterpoort een spectaculair dansconcert opgevoerd. De sprankelende energie van 
de jonge performers en de intensieve ondersteuning van Club Guy & Roni en het Noord 
Nederlands Orkest vormden dé ingrediënten voor een geslaagd project waarin de 
jongeren tussen de 14 en 16 jaar samen met professionals dansten of musiceerden.

In het kader van onderzoek en experiment startte het NNT in samenwerking met ons in 
2017 met Machinefabriek RAW. Elke vrijdagmiddag/avond wordt in het kader hiervan 
ons huis de Machinefabriek overgedragen aan een andere bevriende community of 
presenteren wij zelf een repetitie of work-in-progress van nieuw werk. Wij droegen in 
het afgelopen jaar de Machinefabriek onder meer over aan: artEZ, Stranger Things Have 
Happened, De Steeg, Stardust, Clash en Academie Minerva.  
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3. PRODUCTIES EN REPRISES 
CLUB GUY & RONI 2017
Zoals in het vorige hoofdstuk staat omschreven waren de activiteiten van Club Guy & 
Roni weer uiterst divers in 2017. Van grote internationale presentaties tot projecten voor 
VMBO’ers. Bij deze een overzicht van onze producties en reprises in 2017.  
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 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bezoekers 13.000 15.597 41.862 29.490 27.250 28.587

Voorstellingen 57 80 168 114 127 122

Producties 9 10 16 9 13 9
 

 voor-
stellingen

Noord 52 16.356

Oost 6 967

Midden 2 185

West 18 1.784

Zuid 8 1.736

Amsterdam 14 2.311

Rotterdam 2 737

Den Haag 2 787

Utrecht 13 2030

Buitenland 5 1.694

Totaal 122 28.587

Waarvan standplaats 24 7.082

Waarvan schoolvoor-
stellingen 14 2.336

GROTE ZAAL
 
Carrousel (première maart 2017) – coproductie met NNT
In Carrousel ontmoeten toneel, dans en muziek elkaar in een spectaculaire arena. Bij 
binnenkomst stapt het publiek middenin een dansmarathon die al 720 uur bezig is. Van 
de tweehonderd paren zijn nog vijf koppels over die worden opgejut door een sluwe 
presentator. Carrousel is geïnspireerd op het boek They Shoot Horses, Don’t They? en 
de latere verfilming van Sidney Pollack met Jane Fonda in een van de hoofdrollen. Het 
verhaal grijpt terug op de slopende dansmarathons tijdens de grote depressie in de jaren 
dertig in Amerika; wedstrijden die vaak maandenlang duurden, waarbij de wanhoop 
van de een als vermaak diende voor de ander. Ook in Carrousel ontmoet je mensen die 
vol overgave overeind proberen te blijven in een molen die maar doordraait. Op zoek 
naar geluk, naar dromen, naar faam, of naar wat eigenlijk? Regisseur Guy Weizman en 
toneelschrijver Bernard Dewulf maakten een poëtische, komische en overdonderende 
voorstelling met zeven acteurs van het Noord Nederlands Toneel, vier dansers van Club 
Guy & Roni en zes musici van Asko|Schönbergs K[h]AOS. De voorstelling speelde 30 
keer voor in totaal 7.268 bezoekers, werd genomineerd voor de VSCD Mime Prijs en was 
in 2017 de 1e keuze van de Wijkjury Groningen. Daarnaast was de volledige tournee van 
Carrousel in het Engels boventiteld, om de voorstelling ook toegankelijk te maken voor 
mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn. 

TETRIS Mon Amour (première oktober 2017)
Het computerspel Tetris is mateloos fascinerend en verslavend. Tetris veroverde 
razendsnel de wereld toen het in 1984 werd uitgevonden. Choreografe Roni Haver 
was er zelf ook ooit aan verslingerd. Nu maakt ze een explosieve voorstelling waarin 
de prijswinnende dansers van Club Guy & Roni en de ijzersterke musici van Slagwerk 
Den Haag zich verliezen in het spel. In een race tegen de tijd en de oneindige stroom 
van dingen die op je af komen. TETRIS Mon Amour is een metafoor voor het echte 
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leven. Wie zichzelf harder pusht kan zijn levensscore verbeteren. Hoe hard kun jij 
jezelf opjutten, terwijl je moet passen in een bestaande structuur? De enige manier 
om overeind te blijven is om op de hoogste snelheid je zelfbeheersing te bewaren. 
Met nieuwe muziek van Thijs de Vlieger, bekend van het succesvolle elektronische trio 
NOISIA. In TETRIS Mon Amour ligt het tempo hoog en de lat steeds hoger. De totale 
ineenstorting ligt altijd op de loer. De voorstelling speelde 29 keer voor in totaal 7.734 
bezoekers. 

Van deze bezoekers namen 979 deel aan een educatieprogramma en 184 bezochten een 
lezing over de voorstelling. Door de nieuwe samenwerking met het Noord Nederlands 
Toneel konden wij expertise van de educatieafdeling van het NNT gebruiken voor 
nog meer bereik onder jongeren en scholen voor onze voorstellingen. Alleen al bij 
de laatste voorstelling in Groningen zaten er meer dan 200 scholieren in de zaal naar 
de voorstelling te kijken, waarvan een groot deel al eerder in de studio was voor het 
bijwonen van een repetitie of een speciale theater- en dansworkshop. 

Happiness (reprise, première 2016)
Wie voor een dubbeltje geboren is, kan zich heus wel een kwartje voelen. Happiness 
is een voorstelling met een stevige knipoog. Over antihelden die niet voldoen aan het 
perfecte plaatje, maar het geluk vinden op hun eigen manier. Of je met ze zou willen 
ruilen? Dat is de vraag. Maar moet je per se hoog scoren op de schaal van geluk 
om het geluksgevoel te ervaren? Dansgezelschap Club Guy & Roni ging samen met 
de mannen van Slagwerk Den Haag op zoek naar geluk, in een wereld bevolkt door 
vreemde snuiters die hun echte en virtuele personages niet altijd uit elkaar kunnen 
houden. Een absurde en bitterzoete komedie, geïnspireerd op de gelijknamige film van 
de Amerikaanse regisseur Todd Solondz. Met de kenmerkende explosieve danstaal 
van choreografen Guy Weizman en Roni Haver, en muziek die speciaal voor deze 
voorstelling is geschreven door Frank Wienk (Binkbeats, Slagwerk Den Haag) en Niels 
Broos (o.a. Kyteman). Happiness was in 2017 nog twee keer te zien in het laatste staartje 
van de tournee en daarna nog een keer in Vilnius, tijdens het New Baltic Dance Festival 
in de grote zaal van het Lithuanian national drama theatre. De voorstellingen trokken 
1.251 bezoekers.

KLEINE ZAAL
 
Poetic Disasters Club | Self-Accusation (première juni 2017) 
Desillusie, spijt, schaamte en falen buitelen over elkaar heen in deze voorstelling. Waar 
moet je dan aan voldoen? En wie bepaalt dat eigenlijk? In Self-Accusation van de 
Oostenrijkse toneelschrijver Peter Handke klaagt de hoofdpersoon zichzelf aan en neemt 
zo de beknellende moraal en zijn vrije wil onder vuur. Bestaat dat eigenlijk, vrije wil? 
Acteur en theatermaker Hendrik Aerts maakt van dit spreekstuk een sluwe en ironische 
voorstelling, met explosieve dans, live muziek, video en tekst. Over verlangens die nooit 
worden ingelost. De Poetic Disasters Club dook al eerder in het werk van toneelschrijver 
Handke en stond met de succesvolle voorstellingen offending the audience en KASPAR 
op de Parade. Deze derde voorstelling in de reeks van Handke speelde dit jaar 28 keer 
voor in totaal 2.529 bezoekers, op locatie in het Amsterdamse Bostheater en op tournee 
tijdens Festival de Parade. 
 
Poetic Disasters Club | Niemandsland (reprise, première 2014) 
In Niemandsland vertellen acteurs en jonge dansers samen een verhaal over vrijheid. De 
voorstelling is onder andere gebaseerd op verhalen over de bevrijding van Groningen, 
verhalen van jongeren tijdens en vlak na de oorlog, verzameld via archieven en (dag-)
boeken. Verhalen van hoop en blijdschap, maar ook verhalen waar we het eigenlijk niet 
liever meer over hebben. Verhalen over verdriet, schaamte, wraak, ontreddering. Ook 
dat was de bevrijding. Ook zo zag de vrijheid er uit. Vrijheid is niet altijd makkelijk. Het is 
niet alleen de vraag hoe je vrijheid verwerft, maar ook wat je ermee doet. Niemandsland 
is een coproductie van theater De Steeg met de dansers van onze Poetic Disasters 
Club en maakte ook dit jaar deel uit van Theater Na de Dam. De voorstelling staat al 
jaren bij ons op het repertoire, vanwege de succesvolle ontvangst van de voorstelling 
bij scholieren en docenten. Deze voorstelling voor jongeren vanaf 11 jaar werd dit 
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jaar gespeeld op scholen voor het basisonderwijs (groep 8), voortgezet onderwijs en 
middelbaar beroepsonderwijs en bereikte daarbij 2.336 scholieren met 14 voorstellingen. 

LOCATIEVOORSTELLING
 
Penthesilea (première juni 2017) – coproductie met NNT
De onverzettelijke strijdkrachten Penthesilea en Achilles treffen elkaar op het slagveld 
voor de poorten van Troje. De aantrekkingskracht tussen hen is overweldigend. 
Penthesilea, koningin van de Amazonen, zet - tegen de regels in - alles op het spel om 
Achilles te schaken als date voor het geroemde Rozenfeest. Op de tweesprong van 
verstand en gevoel valt Penthesilea ten prooi aan twijfel tussen de totale overgave 
aan haar natuur en het beschermen van haar gemeenschap. De keuzes die ze maakt 
hebben grote gevolgen en leiden tot een gruwelijke daad. Penthesilea werd geregisseerd 
door Julie Van den Berghe en was te zien op Terschelling tijdens Oerol. De voorstelling 
speelde 10 keer voor in totaal 6.061 bezoekers. 
 
Mechanical Ecstasy (reprise, première 2015) 
Eind jaren tachtig veroorzaakte de opkomst van de dance een ware revolutie in de 
uitgaansscene. Een tijd waarin internet nog niet bestond en alles met een ultieme Do 
It Yourself mentaliteit werd uitgevonden, met de Amsterdamse RoXY als theatraal 
middelpunt. Club Guy & Roni creëert samen met Slagwerk Den Haag een nieuw en 
experimenteel concept waarin feest en voorstelling dwars door elkaar heen lopen: 
Mechanical Ecstasy, een ode aan de rave party’s van toen. Met muziek van Jan-Bas 
Bollen en NOISIA’s Thijs de Vlieger, live gespeeld door de mannen van Slagwerk Den 
Haag. Elf dansers, één actrice en drie musici nemen de leiding, maar werken ook 
samen met het publiek aan een bijzondere performance, waarin de beats de weg 
wijzen. De voorstelling speelde in 2017 vijf keer voor in totaal 1.896 bezoekers, met 
als hoogtepunten de optredens in Parijs in het Théâtre National de Chaillot en in de 
festivaltent tijdens Welcome to the Village. Waar deze voorstelling ook staat; uiteindelijk 
staan jong en oud gezamenlijk te dansen, als de dansers van Club Guy & Roni de 
voorstelling na 60 minuten ‘overdragen’ aan het publiek.

OVERIGE PROJECTEN
 
Weekend Break Festival (speciale productie) 
In april stond het Grand Theatre in het teken van dans en Club Guy & Roni trapte af 
met de vijfde editie van het Club Guy & Roni’s Weekend Break Festival. Wij boden een 
verrassend programma met moderne dans, theater, live muziek, multimedia en een 
afterparty. Tijdens Weekend Break werd onder meer werk gepresenteerd van Teddy’s 
Last Ride, ZUHAUSE, Dunja Jocic en NNTWEE.  
 
Move it! (speciale productie) 
Na het succes in 2011 kon een vervolg op het participatieproject Move it! van het 
NNO en Club Guy & Roni niet uitblijven. Dankzij een gulle financiering van het Fonds 
Cultuurparticipatie en het nieuwe cultuurpijlerbudget van de gemeente en provincie 
Groningen, was het afgelopen jaar weer mogelijk om dit project een vervolg te geven. 
70 VMBO-leerlingen werden door dansers Mohammed Yusuf Boss (winnaar Gouden C 
Fonds Cultuurparticipatie), Maxime Landstra en Milan Schudel intensief getraind om in 
een spectaculaire choreografie te dansen. Slagwerkers Stefan Kirschbaum en Johannes 
Terpstra van het Noord Nederlands Orkest leren een andere groep leerlingen de partijen 
om met het orkest mee te spelen. Op het programma stond o.a. Hedwig’s Theme uit 
Harry Potter (John Williams), Hook - Flight to Neverland (John Williams), New Pirates of 
the Caribbean Suite (Klaus Badelt). De sprankelende energie van de jonge performers 
en de intensieve ondersteuning van Club Guy & Roni en het Noord Nederlands Orkest 
waren de ingrediënten voor een spectaculair dansconcert! 

VMBO scholieren zijn in cultuureducatie en participatie een snel vergeten groep. Op 
de scholen zelf is vaak weinig aandacht voor cultuur en bij culturele organisaties wordt 
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eerder de nadruk gelegd op cultuurprofiel scholen. Dat is eeuwig zonde, omdat cultuur 
voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn. Vandaar dat Move it! zich juist op jongeren 
richt die niet veelvuldig met cultuur in aanraking komen. Voor ons is het hoofddoel om 
deze jongeren perspectief en eigenwaarde te geven door ze (in sommige gevallen) voor 
het eerste applaus te laten krijgen. En dan nog wel voor een volle grote zaal van de 
Oosterpoort! Het is bijzonder ontroerend om te zien hoe blij, vol trots en verwondering 
de ogen van alle deelnemers stralen na afloop van Move it! terwijl ouders, vrienden en 
klasgenoten een staande ovatie geven.

THEATER DE MACHINEFABRIEK

 
Machinefabriek RAW is een wekelijks podium voor beeldende kunst, experimentele 
muziek, theater en dans. Dit organiseren wij samen met het Noord Nederlands Toneel 
in ons gezamenlijke huis De Machinefabriek. Sinds vrijdag 23 februari 2017 vind je 
daarom in de Machinefabriek meer dan alleen theatervoorstellingen en repetities. Elke 
vrijdagmiddag/avond nodigen we een andere bevriende community uit of presenteren 
wij zelf een repetitie of work-in-progress van nieuw werk. Dit doen wij in het kader 
van het cultuurpijler programma, waarin we de doelstelling hebben geformuleerd 
om de Machinefabriek open te stellen voor andere gezelschappen en partijen in de 
stad. Zo was er in het afgelopen jaar bijvoorbeeld een afstudeervoorstelling van artEZ 
studenten te zien, een expositie van Academie Minerva, comedynights van Stranger 
Things Have Happened, een jongerenfestival van Theater De Steeg, een avond rondom 
Sint Maarten door jeugdgezelschap Het Houten Huis, verschillende ‘mix and match’ 
avonden van City Central voor ontmoetingen tussen internationals en Groningers, een 
avond georganiseerd door TalentWeb en de wedergeboorte van het interdisciplinaire 
kunstplatform Clash met installaties en optredens van onder meer Colin Benders. 
Daarnaast konden festivals als Noorderzon, Eurosonic Noorderslag en Jonge Harten de 
Machinefabriek gebruiken als festivallocatie. 

Vanaf 2018 zijn er ook regelmatig concerten en ieder seizoen is er een tentoonstelling 
van beeldend kunstenaars die op Het Resort nieuw werk hebben gemaakt. NNT en Club 
Guy & Roni geven verschillende gastcuratoren de mogelijkheid hier een middag/avond 
te organiseren. 

11



4. EDUCATIE
 
Club Guy & Roni heeft geen eigen educatie afdeling, educatie was tot nu toe ook 
nog nooit onderdeel van onze formele opdracht. Toch kunnen wij in de nieuwe 
cultuurnotaperiode ook op het gebied van educatie intensiever samenwerken met het 
NNT, wat het bereik onder jongeren dit jaar al direct aanzienlijk heeft verhoogd. De 
combinatie van theater- en dansworkshops slaan bijvoorbeeld zeer goed aan bij de 
verschillende scholen. Duizenden jongeren bezochten onze voorstellingen, en een deel 
daarvan deden ook mee aan onze educatieve activiteiten. De nauwe band met het NNT 
zorgt ook op dit onderdeel voor nieuwe kansen en ook voor schaalvergroting, zoals te 
zien is bij de activiteiten rond onze gezamenlijke productie Carrousel. Dit is de reden dat 
wij voor het eerst in onze geschiedenis een hoofdstuk educatie kunnen toevoegen aan 
het jaarverslag, iets waar we bijzonder verheugd over zijn. 
 
Onze educatieve activiteiten zijn ingericht aan de hand van de volgende bouwstenen:  
 
* Projecten en voorstellingen voor middelbare scholen 
* Workshops rondom voorstellingen 
* Avondlessen Poetic Disasters Club 
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Carrousel 
Het nieuwe vierjarenplan onder leiding van Guy Weizman begon met de productie 
Carrousel. Een tourneevoorstelling waar veel jong publiek op af kwam. Individueel of 
via groepsbezoeken vanuit het onderwijs. Er was een uitgebreid educatief programma 
beschikbaar, waar ook uitvoerig gebruik van werd gemaakt. Vanuit NNTWEE (de 
jongerentak van het NNT) werd voor Carrousel een theatrale inleiding ontwikkeld, 
getiteld Toe Dan(s). Dit project werd uitgevoerd door acht jonge spelers (18-25 jaar) 
onder leiding van Sanne Bokkers, student aan de opleiding Docent Theater Artez 
Arnhem en de mimeopleiding in Amsterdam. 

Het jaarlijkse Maak je eigen… project werd in de Stadsschouwburg van Groningen 
en van Amsterdam georganiseerd. Schoolklassen speelden hun eigen versie van 
de voorstelling in het decor van de echte productie en zagen uiteraard ook zelf 
de avondvoorstelling.
 
Daarnaast werden er veel groepen in de Machinefabriek ontvangen voor het bijwonen 
van repetities, het volgen van workshops en inleidingen. Naar schatting zagen 1.750 
jonge bezoekers de voorstelling. Het educatieve aanbod trok 830 deelnemers

TETRIS Mon Amour 
Door de nieuwe samenwerking met het NNT kon de afdeling educatie zich in het najaar 
ook richten op onze voorstelling TETRIS Mon Amour. Een stagiaire van de opleiding 
Docent Theater kreeg de opdracht om een workshop te ontwikkelen hoe naar dans te 
kijken. Naast deze workshop werden ook eigen dansers en dansdocenten ingezet voor 
het geven van vele workshops in het eigen pand, maar ook op opleidingen en theaters 
in het gehele land. Naar schatting zagen 2.000 jonge bezoekers de voorstelling. HHet 
educatieve aanbod trok 1.163 deelnemers.

Move it! en Niemandsland 
Uiteraard zijn ook ons jongerenproject Move it!, dat wij samen met het Noord 
Nederlands Orkest en Urban House ontwikkelden en ons Poetic Disasters Club-project 
Niemandsland dat met Theater de Steeg uitgebreid langs middelbare scholen toerde, 
mooie voorbeelden van projecten met een grote educatieve waarde. Deze projecten zijn 
in hoofdstuk drie al uitgebreid besproken.
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5. TALENTONTWIKKELING
 
Zoals al eerder gezegd, was 2017 een zeer belangrijk jaar voor de Poetic Disasters Club; 
het talentontwikkelingstraject van Club Guy & Roni. Daarnaast droegen wij samen met 
het NNT bij aan NNT RAW, waarbij de twee jonge talenten Liliane Brakema en Eline Arbo 
zich vanuit de Machinefabriek ontwikkelen als interdisciplinaire makers. Het jaar zag ook 
de start van het noordelijke talentontwikkelingstraject Station Noord.  
 
Poetic Disasters Club 
Poetic Disasters Club is een gezamenlijk initiatief van Club Guy & Roni, NNT en Slagwerk 
Den Haag. Het is gewijd aan de creatie van een fris en eigentijds repertoire, uitgevoerd 
door een jong en internationaal ensemble. De dansers (allemaal stagiaires) ontwikkelen 
enerzijds eigen dansproducties, maar werken anderzijds ook intensief samen met het 
vaste dansersensemble van Club Guy & Roni. Elke dag krijgen de stagiaires les van 
een van de professionele dansers. ’s Avonds geven de stagiaires zelf danslessen aan 
geïnteresseerde Groningers. 

In het vijfde seizoen 2016/2017 bestond de Club voor één keer uit hetzelfde ensemble 
als het jaar daarvoor. Wij wilden een deel van deze makers de kans geven om zich 
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nog iets meer te ontwikkelen, met als uitkomst het nieuwe Groninger danscollectief 
Teddy’s Last Ride, dat direct is voortgekomen uit de Poetic Disasters Club. Wij gaven 
Teddy’s Last Ride een repertoire van drie producties mee, hielpen met verzelfstandiging, 
het formeren van een eigen stichting, bestuur en bedrijfsvoering en ondersteunden 
de gehonoreerde subsidie-aanvraag. Daarnaast zetten wij gedurende het seizoen de 
mensen van Teddy’s Last Ride in als workshopdocenten bij ons. Het noorden heeft er 
een nieuw gezelschap bij en daar zijn we bijzonder blij mee!

In 2017 maakte de Poetic Disasters Club de voorstelling Self-Accusation onder regie 
van de jonge talentvolle regisseur Hendrik Aerts. Daarnaast was onder meer de 
schoolvoorstelling Niemandsland veelvuldig te zien en waren de dansers te zien tijdens 
ons Weekend Break Festival..
 
In het zesde seizoen 2017/2018 bestaat de nieuwe interdisciplinaire cast uit dansers, 
muzikanten en acteurs. De groep richt zich op onderzoek en ontwikkeling, en produceert 
een breed scala aan producties (in theater/op locatie, enz.). Het repertoire bevat 
producties van nieuwe makers die verbonden zijn aan Club Guy & Roni, het Noord 
Nederlands Toneel en Slagwerk Den Haag. In het begin van het seizoen heeft de groep 
gewerkt met ensembleleden Veerle van Overloop en Adam Peterson in het project A 
Million People, and me. Een project dat op Noorderzon 2018 in première zal gaan.
 
In de komende jaren wordt onze Poetic Disasters Club ondersteund door het Fonds 
Podiumkunsten in de talentontwikkelingsregeling. 
 
Ook het jonge Groninger collectief ZUHAUSE is een directe spin off van Club 
Guy & Roni en Poetic Disasters Club. ZUHAUSE is een interdisciplinair platform, 
een ontmoetingsplek voor andersdenkenden, een broedplaats voor alternatieve 
kunststromingen, een cultureel centrum voor vernieuwende ideeën en een letterlijk en 
figuurlijk “thuis” voor jonge makers uit alle kunstsectoren. Het collectief kreeg ook in 
2017 voor het eerst subsidie.  
 
NNT RAW  
In het kader van NNT RAW bieden wij in samenwerking met het NNT de twee talentvolle 
jonge regisseurs Liliane Brakema en Eline Arbo de mogelijkheid om zich in een periode 
van vier jaar te ontwikkelen tot interdisciplinaire makers die uit de voeten kunnen met 
een grote zaal. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van onze professionele ensembles. 
Met beide makers zetten wij een uitgebreid traject op passend bij de individuele 
wensen en ambities. Dat leidde in 2017 tot (reeds beschreven) voorstellingen en 
onderzoekstrajecten startende in de veilige omgeving van onze Machinefabriek en in 
het geval van Eline Arbo ook bij Jonge Harten Festival. In het voorjaar werkten dansers 
Igor Podsiadly en Adam Peterson vijf weken samen met Liliane Brakema voor haar 
onderzoek naar De Kale Zangeres. In het komende jaar zetten wij de volgende stappen 
in deze ontwikkeling, waarbij het interdisciplinaire werken voorop staat.   
 
Expertisedeling 
Wij delen onze expertise ook met andere jonge kunstenaars. Makers of groepen die daar 
behoefte aan hebben, zullen we altijd inhoudelijk en praktisch adviseren op het gebied 
van interdisciplinair theater maken, productie, marketing of dramaturgie. Als de ruimte 
beschikbaar is, kunnen zij terecht in de Machinefabriek. Waar mogelijk coproduceren 
wij. Dat past ook bij onze rol als cultuurpijler, die wij verderop in dit verhaal uitgebreider 
toelichten.  
 
De noordelijke keten – Station Noord 
De podiumkunstenketen van presentatie, productie en talentontwikkeling in het noorden 
is sterk, maar ook erg fragiel. Van alles is er maar eentje, dus betekent het wegvallen van 
een van de schakels (zoals in de afgelopen periode dreigde rond het Grand Theatre) een 
potentiële ramp. Aan de andere kant zijn de lijntjes kort en weten veel instellingen elkaar 
goed te vinden. Het NNT en Club Guy & Roni spelen een centrale rol in deze keten. 

Een mooi voorbeeld van de vergaande samenwerking in het noorden is het 
talentontwikkelingsproject Station Noord. Station Noord is een samenwerkingsverband 
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van vele podiumkunstenorganisaties in Noord Nederland: PeerGroup, Tryater, NNT, Club 
Guy & Roni, Grand Theatre, Het Houten Huis, Noord Nederlands Orkest, Noorderzon, 
Oerol en Jonge Harten. Het project stelt zich ten doel de bijdragen van de deelnemende 
partners op het gebied van talentontwikkeling te versterken door gecoördineerd te 
zoeken naar de meerwaarde die ontstaat wanneer partners samenwerken. Station Noord 
is een belangrijk onderdeel van het noordelijke cultuurprogramma We the North. Makers 
die wij (soms in langlopende trajecten) ondersteunen in het kader van Station Noord zijn 
Hendrik Aerts, Veerle van Overloop en Mohamed Yusuf Boss.

Voor deze makers biedt Station Noord een vrije ruimte om te experimenten en 
te ontwikkelen buiten de druk van prestatieafspraken of de gerichte sturing op 
eindproducties die passen binnen de prestatie-eisen van ondersteunende partners. 
Binnen Station Noord kunnen echt grensoverschrijdende projecten en samenwerkingen 
geïnitieerd worden, waarin de behoefte van de maker centraal staat. Daarmee is het 
een van de weinige plekken in Nederland waarin talentontwikkeling echt op maat 
rondom de maker georganiseerd kan worden. Zo is Veerle van Overloop bezig met 
audiovisuele wandeling waarin ook film geïntegreerd is, terwijl Hendrik Aerts juist een 
interdisciplinaire locatievoorstelling op Oerol kan ontwikkelen met musici van het Noord 
Nederlands Orkest, acteurs van het NNT en een danser vanuit Club Guy & Roni. Een 
wens van beide makers die in het verleden nog geen vruchtbare grond vond om op te 
groeien. Station Noord is een belangrijk onderdeel van het noordelijke cultuurprogramma 
We the North. 
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6. PUBLIEK, MARKETING EN COMMUNICATIE
Het publiek van Club Guy & Roni is gemiddeld relatief jong (of jong van geest!). Dit 
heeft onder andere te maken met het interdisciplinaire karakter van de voorstellingen 
en de ‘verhalen van nu’ die wij vertellen. Maar ook hangt dit samen met de 
samenwerkingsverbanden met eveneens jonge partners, de enorme aantrekkingskracht 
van onze Poetic Disasters Club-community en Machinefabriek RAW-avonden op jonge 
dansliefhebbers, de jongste stad van Nederland als thuishaven en door het spelen op 
festivals als Welcome to the Village.  
 
Fan based Marketing + vergroten van het bereik en vinden van nieuwe fans
De marketingstrategie van Club Guy & Roni is de afgelopen jaren sterk gericht geweest 
op zogenaamde fan based marketing. In de afgelopen jaren heeft Club Guy & Roni 
een trouw en heel betrokken publiek aan zich weten te binden. Dat is iets om trots op 
te zijn en wij hebben, ook in 2017 veel tijd en aandacht besteed aan het onderhouden 
van die bijzonder hechte band met ons publiek. De reactiebereidheid op social media 
bijvoorbeeld is opvallend groot. De dansers en het hele gezelschap zijn dan ook zelf heel 
dicht betrokken bij de marketing. Dat maakt de uitingen van Club Guy & Roni authentiek 
en opvallend anders dan die van andere dansgezelschappen. 

In 2017 zijn de twee marketingmedewerkers van Club Guy & Roni gaan samenwerken 
met de marketingafdeling van het Noord Nederlands Toneel onder leiding van een 

17



gezamenlijk hoofd marketing. De campagne voor de coproductie Carrousel is 
gezamenlijk bedacht en uitgevoerd. Tijdens die campagne werd al voorzichtig zichtbaar 
hoe complementair de talenten zijn van de twee marketingteams. De fan based 
marketingstrategie, met veel aandacht voor het produceren van écht toffe en gedurfde 
content van de Club aan de ene kant. De geoliede machine met grote slagkracht, 
structuur, data en specifieke interesse (en middelen) voor het aanspreken van publiek 
dat normaliter niet naar dansvoorstellingen zou gaan van het Noord Nederlands Toneel 
aan de andere kant. In de campagne voor Carrousel werd al voorzichtig duidelijk hoe 
goed het werkt als je die twee specialiteiten combineert. We hebben na een periode van 
aftasten veel van elkaar geleerd. 

In de van de campagne voor TETRIS Mon Amour zie je de positieve resultaten van de 
samenwerking nog duidelijker terug. De voorstelling TETRIS Mon Amour heeft meer 
mensen bereikt dan welke andere landelijk tournee van Club Guy & Roni dan ook. 

Er werd zeer sterk video- en fotomateriaal geproduceerd. Naast een trailer en een 
muziekvideo deed ook de hilarische serie van korte ‘the tetris way of life’ filmpjes met 
de Club-dansers in de hoofdrol het heel erg goed. Met al dat goede beeldmateriaal is 
toen een flink deel van het budget geïnvesteerd in een zogenaamde pre-roll campagne, 
de video die je niet weg kunt klikken als je een programma kijkt via uitzending gemist. 
Best een gedurfde keuze als je kijkt naar het gehele campagnebudget, maar tijdens de 
Carrousel-campagne was duidelijk geworden hoeveel dat oplevert. Door het gehele 
marketingteam van zowel de Club als het NNT is ook nog eens kritisch gekeken of de 
potentiële bezoeker die nog nooit van Club Guy & Roni gehoord heeft ook aangesproken 
werd in de campagne. Daarop zijn onder andere op Facebook de berichten en de 
advertenties in sommige gevallen flink aangepast en specifiek gericht op publiek dat 
nog onbekend was met de club. 

Marketingmedewerkers
Afgelopen jaar hebben wij helaas ook afscheid moeten nemen van de twee personen 
die voor een groot deel verantwoordelijk zijn geweest voor wat de Club in de afgelopen 
jaren op het gebied van marketing heeft bereikt. Bij deze willen wij Marjo Vaessen en 
Emma Parmentier nog eens enorm bedanken voor hun bloed, zweet en tranen die zij 
in de Club hebben zitten. Marjo en Emma vormden een belangrijk onderdeel van ons 
kleine team in onze opbouwjaren en wij gaan ze ontzettend missen. Het vertrek van 
beide medewerkers is gelukkig zeer goed opgevangen door de rest van het team en met 
het inhuren van freelancers hebben wij uiteindelijk 2017 kunnen afsluiten met prachtige 
cijfers. 

Nieuw logo, nieuwe huisstijl
Martijn Halie is de vaste vormgever en fotograaf van de campagnebeelden. Hij heeft een 
set van fonts (lettertypes), een aantal stijlelementen die de marketingafdeling zelfstandig 
kan gebruiken en een richtlijn voor de posters ontworpen. In 2018 krijgt Club Guy & Roni 
een nieuwe website. 

Resultaten in cijfers
Er is een heel opvallende stijging in het aantal bezoekers van de website van Club Guy & 
Roni tijdens de tournee van Tetris Mon Amour. Door de kennis over online adverteren die 
aanwezig is bij het NNT ook in te zetten voor de Club is er een vertienvoudiging te zien in 
het verkeer naar de website.

65 % van de bezoekers van clubguyandroni.nl is tussen de 18 – 44 jaar oud. De grootste 
groep bezoekers is tussen de 25 – 34 jaar oud.

Met Facebook hebben we gemiddeld 233.000 impressies per maand met onze berichten. 
Hoewel het algoritme van Facebook zo is aangepast dat het voor bedrijfspagina’s steeds 
lastiger is je fans te bereiken blijft Facebook voorlopig een belangrijk onderdeel van de 
online marketingstrategie.

Sinds begin 2017 is Club Guy & Roni Instagram intensiever gaan inzetten en dat heeft 
gezorgd voor een flinke stijging in het aantal volgers (start 2017 rond de 700, inmiddels 
bijna 1700).
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DE PERS OVER TETRIS MON AMOUR 

de Volkskrant 

“RONI HAVER CREEERT EEN DYNAMISCH UNIVERSUM ALS IN 

EEN VERSLAVEND COMPUTERSPELLETJE.”

“IN DEZE ROBOTTAAL […] COMBINEERT HAVER KUNDIG 

DE LANGE LIJNVOERING VAN KLASSIEK BALLET MET HET 

SCHOKKERIGE VAN DE HIPHOPSTIJL POPPING.”

Theaterkrant 

“IN EEN VAAK ADEMBENEMENDE SYNCHRONICITEIT WORDEN 

DE PATRONEN UITGEVOERD, VOORTGESTUWD DOOR DE MUZIEK 

DIE FEITELIJK EEN LANGE, ZINDERENDE DANCE-TRACK IS.”

“EEN RETESTRAK GEENSCENEERDE VOORSTELLING”

NRC 

“…ALLES HOEKT EN HAAKT PRECIES IN ELKAAR, PERFECT 

GEPLAATST EN GETIMED”

“TETRIS IS EEN GROOT SAMENSPEL VAN VIRTUOZE AVATARS IN 

GESTILEERDE, MILITARISTISCH AANDOENDE STRIJDTENUES.”

Dagblad van het Noorden 

“BEKLEMMENDE DANSROLLERCOASTER”

H H H H

H H H

H H H H

H H H H
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7. PERSONEEL EN ORGANISATIE
 
Werkgeverschap en team 
Op organisatorisch en personeel vlak was 2017 een transitiejaar. Eigenlijk is in 2017 bijna 
niets meer hetzelfde, vergeleken met hoe wij in 2016 eindigden. De grootste verandering 
was uiteraard dat de organisatie volledig is verhuisd naar de Machinefabriek, waar 
we het aantal collega’s opeens vervijfvoudigd zagen. Waar voorheen niet meer dan 
vijf mensen maximaal op kantoor zaten, is de organisatie nu geïntegreerd binnen een 
organisatie van meerdere afdelingen van ongeveer 25 medewerkers. Op directieniveau 
is deze verandering uiteraard substantieel, omdat de directie leiding geeft aan de 
structurele samenwerking van het NNT en Club Guy & Roni, maar ook voor alle 
medewerkers waren de veranderingen groot omdat iedereen onderdeel werd van 
verschillende nieuwe teams. 

Daarnaast hebben we in het afgelopen jaar ook afscheid genomen van een aantal vaste 
medewerkers. Na vele jaren van trouwe dienstbetrekking, eerst als danseres en daarna 
als productieleider, heeft Eva Puschendorf in de zomer afscheid genomen van Club 
Guy & Roni. In goed overleg heeft Eva ervoor gekozen om deze transitie aan te grijpen 
om zelf ook een nieuwe koers uit te zetten. Na de zomer is Siri Klein Robbenhaar ons 
komen versterken binnen het team productie. Op de afdeling financiële administratie 
heeft René Postma de werkzaamheden overgenomen van Margo Sierksma-Helmink, die 
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jarenlangs ons steun en toeverlaat was met alle bonnen en boekhouding. Ook binnen 
de marketing zijn een aantal wijzingen geweest. Ons hoofd marketing Marjo Vaessen 
heeft eind dit jaar afscheid genomen en is aan de slag gegaan bij Dox in Utrecht en ook 
Emma Parmentier is vertrokken om tijd te maken voor een master in de journalistiek. Op 
dit moment worden de werkzaamheden door verschillende freelancers opgepakt en is er 
een sollicitatieprocedure voor een nieuwe senior marketeer om het team op vaste basis 
te versterken.

Onze vijf vaste dansers (Adam Peterson, Angela Herenda, Camilo Chapela, Igor 
Podsiadly, Sofiko Nachkebiya) zijn per 1 januari allemaal fulltime in vaste dienst en per 1 
januari 2018 hebben we met Harold Luya zelfs een zesde vaste danser in dienst kunnen 
nemen. We kiezen om te investeren in diegenen die op het podium staan, enerzijds door 
kostenbesparing en anderzijds door een verhoogd activiteitenniveau waardoor we het 
volledige jaar werk kunnen aanbieden. Dit is voor ons een enorme winst ten opzichte 
van het vorige kunstenplan. Samen met de vijf vaste acteurs van het NNT vormen zij de 
vaste kern van het interdisciplinaire ensemble.

Bij Club Guy & Roni werken in totaal tien medewerkers in vaste dienst. Daarnaast 
huren wij per productie of per klus een groot aantal mensen in om ons vaste team 
te versterken, dit zijn bijvoorbeeld acteurs, makers, technici, stagiairs, marketeers, 
specialisten, vormgevers, fotografen, tekstschrijvers, vrijwilligers en ander 
ondersteunend personeel in verschillende vakgebieden. 

Club Guy & Roni neemt zijn verantwoordelijkheid op het gebied van goed 
werkgeverschap, daarom is de CAO Theater op alle arbeidsovereenkomsten van 
toepassing. Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 
publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. In de jaarrekening is een 
verantwoording opgenomen over de bezoldiging van de directie zoals bedoeld in de 
WNT. Hierin valt af te leiden dat de bezoldiging van de directie voldoet aan de WNT.

Governance
Club Guy & Roni hanteert sinds de start van het nieuwe kunstenplan een Raad van 
Toezicht-model. Hiervoor is gekozen om de governance van Club Guy & Roni op 
dezelfde manier in te richten als het Noord Nederlands Toneel. Met deze overgang 
is ook de officiële stichtingsnaam gewijzigd in stichting Club Guy & Roni. De code 
cultural governance is richtinggevend voor de inrichting van directie en toezicht. De 
Raad vergadert circa vijf keer per jaar en is nauw betrokken bij organisatie, personeel, 
financiën, strategie en artistieke inhoud. De agenda wordt bepaald door een vaste 
planning & control cyclus die alle onderwerpen jaarlijks in verschillende frequenties 
bespreekt. 

Aangezien het bestaansrecht van een Fonds-gezelschap afhankelijk is van het behalen 
van de prestatieafspraken gedurende een cultuurnotaperiode, is risicomanagement 
nadrukkelijker op de agenda gekomen dit jaar. Per kwartaal wordt er een tussenstand 
besproken van de resultaten en prognoses op financieel gebied en op het gebied van 
prestatie-eisen. De focus ligt enerzijds op het realiseren van de bezoekersaantallen en 
daaraan gekoppeld de eigen inkomsten,
anderzijds op de solvabiliteit en liquiditeit om een gezonde financiële positie te 
waarborgen. Ook doelstellingen op het gebied van talentontwikkeling en marketing 
staan jaarlijks op de agenda.

De Raad van Toezicht werkt niet met formele commissies. Wel worden op onderdelen 
taken toebedeeld aan één of meer leden van de Raad, zoals het jaarlijkse overleg met 
de accountant, personeelsbeleid en het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Sai 
en Schut Registeraccountants uit Groningen is door de Raad benoemd om de jaarlijkse 
controle op zich nemen.

Code Culturele Diversiteit
Club Guy & Roni streeft naar een inclusieve organisatie, waarin alle medewerkers mogen 
uitdragen wie zij zijn. Achtergrond, overtuigingen en voorkeuren spelen geen rol bij 
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benoemingen of beloningen. Er is een actief beleid om een brede diversiteit aan mensen 
te borgen in de organisatie en dit verder te stimuleren. Wij werken vanuit de overtuiging 
dat er in een divers team meer dynamiek, ideevorming en innovatie tot stand komt. 

Diversiteit is een breed begrip dat voor ons ten minste leeftijd, geslacht, etniciteit, 
nationaliteit, sociaaleconomische klasse, geloofsovertuiging, seksuele voorkeur, 
culturele bagage, etc., omvat. Binnen onze organisatie en binnen de artistieke 
producties die wij creëren, wordt gewerkt aan een samenstelling en een programmering 
die recht wil doen aan onze opvatting over diversiteit. Ook binnen de samenstelling van 
cast en crew in producties, willen wij zoveel mogelijk een afspiegeling vormen met de 
samenleving waarin wij opereren. 

Het gezamenlijke ensemble van het NNT en Club Guy & Roni is bijvoorbeeld 
samengesteld uit zeven verschillende nationaliteiten. Daarnaast proberen wij ons vaste 
ensemble en artistieke team zoveel mogelijk te verrijken met verschillende kunstenaars 
met bijvoorbeeld een bi-culturele achtergrond. De ontwikkeling van de grote zaal 
voorstelling SALAM en het samengestelde team dat deze productie maakt voor het 
seizoen 2017/2018, is hier een concreet voorbeeld van. Ook spelen wij alle grote zaal 
voorstellingen met Engelstalige boventiteling, om ook inclusief te zijn richting het niet-
Nederlandstalige publiek.

De directie neemt actief deel in het Programma Culturele Diversiteit, dat vanuit het 
Noordwijk overleg is geïnitieerd. Onderdeel hiervan is als eerste stap een organisatie 
brede scan culturele diversiteit, waarna we in 2018 een unconsious bias training zullen 
uitvoeren. Dit heeft tot doel om onze organisatie enerzijds een spiegel voor te houden 
hoe we in de praktijk omgaan met dit onderwerp, anderzijds om onderwerpen rondom 
diversiteit en inclusiviteit te agenderen en als organisatie nog meer verantwoordelijkheid 
te kunnen nemen. Ook binnen de Raad van Toezicht speelt dit onderwerp in de 
benoemingen voor nieuwe leden.

Samenwerking Noord Nederlands Toneel
Conform het meerjarenplan hebben binnen ons interdisciplinaire huis Club Guy & 
Roni en het NNT beiden een eigen Raad van Toezicht, met een gelijke planning & 
control cyclus en ook een gelijke bezetting. Hierdoor is er volledige transparantie 
onderling zonder belangenverschillen. Door de samenvoeging zijn er in 2017 negen 
toezichthouders in de Raad, door natuurlijk verloop zal dit in 2018 teruggebracht worden 
tot het wenselijke aantal van zeven leden. In de komende beleidsperiode zullen nog 
vier toezichthouders hun tweede periode volmaken, waardoor er de komende jaren 
vier nieuwe leden aangetrokken zullen worden. De Raad wil nog meer aandacht geven 
aan een pluriforme en diverse samenstelling. Dit is een expliciet doel voor de komende 
kunstenplanperiode. Dit is vastgelegd in een update van de profielschets van de 
voltallige Raad inclusief detailprofielen per functie. 

In het begin van 2017 hebben Club Guy & Roni en het Noord Nederlands Toneel 
gezamenlijk een ‘Service Level Agreement’ (SLA) vastgesteld. Deze SLA formaliseert 
de afspraken die er tussen beide stichtingen gemaakt zijn voor de verdeling van kosten 
en opbrengsten van de gezamenlijke activiteiten voor de periode 1 januari 2017 – 31 
december 2020. 

Het basisprincipe voor de verdeling van kosten en opbrengsten is dat deze verdeeld 
worden op basis van de voordelen die de respectievelijke stichtingen ervan genieten. 
Kosten en opbrengsten die specifiek aan een van de stichtingen kunnen worden 
toegerekend zullen aan die stichting worden doorbelast. Voor kosten die niet specifiek 
kunnen worden toegerekend wordt een verdeelsleutel gehanteerd. De verdeelsleutel 
die daarvoor gebruikt zal worden is de verhouding in structurele subsidies, als reflectie 
van de verhouding in activiteitenniveaus tussen het NNT en de Club. In deze afspraken 
worden specifiek benoemd personeel, coproducties, huisvesting en de besteding van de 
gezamenlijke cultuurpijlermiddelen.
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Huisvesting
Begin 2017 zijn de laatste werkzaamheden rondom de verbouwing van de 
Machinefabriek afgerond en opgeleverd. Belangrijk onderdeel van de werkzaamheden 
zijn de verbouw van de werkplaats tot volwaardige repetitiestudio, de ombouw van 
de garage tot nieuwe werkplaats, de ontsluiting van de kelder voor techniekopslag 
en optimalisatie van het gebouw waardoor er extra kantoorruimte is ontstaan. Deze 
verbouwing is voorgefinancierd door de Gemeente Groningen, vanuit de extra 
huurinkomsten voor de gemeente die Club Guy & Roni als deelhuurder per 1 januari 2017 
op zich neemt. Hierdoor is het gebouw gereedgemaakt voor onze huisvestingswensen 
in de nieuwe kunstenplanperiode, waarin Club Guy & Roni is ingetrokken in de 
Machinefabriek. Na vele omzwervingen de afgelopen jaren, hebben wij sinds dit jaar 
eindelijk vaste grond onder de voeten. De repetitiestudio aan de Akkerstraat is per 
december 2017 opgezegd.

Zoals in het vorige jaarverslag reeds benoemd is, zijn wij verheugd dat de stad 
Groningen investeert in een structurele en kwalitatieve huisvesting voor alle 
producerende gezelschappen. In 2017 is de architectenselectie en het ontwerp van de 
‘Kunstwerf’ gepresenteerd, een nieuw studiocomplex naast de Machinefabriek voor Het 
Houten Huis, De Noorderlingen, Theater de Steeg en Club Guy & Roni. De oplevering 
hiervan vindt naar verwachting plaats eind 2019. 
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8. CULTUURPIJLER EN SAMENWERKING
Uit al het eerder genoemde mag blijken dat Club Guy & Roni absoluut niet in zijn eentje 
wil bestaan. Wij werken graag met vele partners uit diverse disciplines om samen het 
kunstklimaat een flinke impuls te geven, zowel lokaal, regionaal als (inter)nationaal.  
 
Cultuurpijler podiumkunsten 
In 2017 voerden de gemeente en provincie Groningen gezamenlijk de term ‘cultuurpijler’ 
in. Een aantal instellingen in Groningen kregen dit stempel vanwege hun centrale en 
veelbetekenende rol voor het lokale en regionale kunstenveld en voor een bepaalde 
discipline. Club Guy & Roni en NNT werden gezamenlijk aangewezen als cultuurpijler 
voor de podiumkunsten. Aan het cultuurpijlerschap is ook een gezamenlijke bijdrage van 
de twee overheden verbonden.  
 
Als noordelijke cultuurpijlers hebben wij ons gecommitteerd aan een aantal gezamenlijke 
structurele acties en gaan wij regelmatig in overleg met elkaar. Daarnaast hebben wij 
een eigen plan ingediend waarin wij aan de hand van drie lijnen toelichten hoe wij 
het verschil willen (blijven) maken in de komende jaren. Daarbij is lijn 1) een blijvende 
verbindende rol van de Machinefabriek als huis voor de creatieve sector, lijn 2) het 
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verder uitbouwen van cross-sectorale samenwerking buiten de cultuursector en lijn 3) 
het leggen van internationale verbindingen. 

Als specifieke resultaten hebben wij dit jaar vanuit het cultuurpijlerschap geïnvesteerd in 
permanente boventiteling voor onze voorstellingen met veel tekst, om ook internationaal 
publiek welkom te heten bij onze voorstellingen. Daarnaast zijn wij als cultuurpijler 
Machinefabriek RAW begonnen, waarin we de Machinefabriek ook openstellen voor 
andere organisaties en initiatieven uit Groningen. In hoofdstuk 3 hebben we deze 
activiteiten reeds beschreven. De samenwerking met het Noord Nederlands Orkest in 
Move it! is ook voortgekomen vanuit het extra budget dat is vrijgekomen als cultuurpijler. 
Als onderdeel van ons cultuurpijlerschap delen wij met een open houding naar de sector 
expertise en vaak ook materialen die in ons bezit zijn. Dit gaat van persoonlijke coaching 
door de zakelijk of artistiek directeur voor jonge producenten en jonge makers, tot de 
20 tot 30 stagiaires per jaar die in onze organisaties hun eerste werkervaring opdoen 
en professioneel begeleid worden, tot het uitlenen van licht en techniek aan kleine 
organisaties

We the North
Het eerder beschreven talentontwikkelingstraject Station Noord is een belangrijk 
onderdeel van het Noordelijke cultuurprogramma We the North. In We the North zijn 
zeven noordelijke overheden samengekomen om het noorden te zien als culturele 
experimenteerregio. Daarbij loopt het noorden voorop in het denken over sterke 
stedelijke regio’s. Wij moedigen het aan dat de noordelijke overheden meer en beter met 
elkaar optrekken en dat de culturele sector daarbij de belangrijkste gesprekspartner is. 
En wij kijken uit naar veel gesprekken over verdere noordelijke samenwerking, waarin 
zowel aandacht is voor innovatie, maar ook voor behoud van een sterke bestaande 
sector.  
 
Cultuur Pakt Noord
Doel van Cultuur Pakt Noord (ontstaan in 2015) was om particulieren en bedrijven te 
verleiden tot schenkingen aan een bepaalde organisatie of aan alle organisaties binnen 
de stichting, met de verzekering dat de gift 100% ten goede komt aan de organisaties. 
Als een schenker aan iedereen schenkt, wordt dit naar rato over de organisaties 
verdeeld. Cultuur Pakt Noord was een gezamenlijk initiatief van Club Guy & Roni, 
NNT, Grand Theatre, De Noorderlingen, Groninger Forum, Jonge Harten, Noorderlicht, 
Noorderzon, Stichting Beeldlijn en VERA. Helaas bleek de levensvatbaarheid van het 
project in 2017 niet groot genoeg om voort te gaan.  
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Dank!
Club Guy & Roni werkte in 2017 samen met vele partners. Bij deze danken we jullie 
allemaal enorm voor dit waanzinnige jaar!
 
Noord Nederlands Toneel  
Slagwerk Den Haag 
Asko|Schönbergs K[h]AOS 
De Oosterpoort | Stadsschouwburg Groningen 
Grand Theatre Groningen 
Academie Minerva Groningen  
Welcome to the Village 
Thijs de Vlieger/NOISIA 
Urban House Groningen 
Théâtre National de Chaillot 
New Baltic Dance Festival (Vilnius)
Oerol Festival  
Amsterdamse Bostheater 
Festival de Parade  
De Nederlandse Dansdagen  
Jonge Harten Festival
Noorderzon Performing Arts Festival  
Theater de Steeg
De Noorderlingen
TalentWeb
City Central 
Loods 13 
Noord Nederlands Orkest
Fonds Cultuurparticipatie 
Clash 
Station Noord 
En… vele theaters en schouwburgen in Nederland 
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9. FINANCIEN

De totale omzet van stichting Club Guy & Roni bedroeg in 2017 € 1.501.439. Het jaar is 
afgesloten met een positief resultaat van € 22.262. Hierdoor is het eigen vermogen van 
de stichting gestegen tot een totaal van € 262.704. Hiermee hebben we een gezonde 
financiële buffer van 17% van de jaaromzet. De stichting heeft als streefpercentage 
een minimum van 15% als gezond eigen vermogen, om ondernemersrisico in een 
soms turbulente en dynamische markt op te vangen. Het eigen vermogen wordt primair 
ingezet op het moment van tegenvallende inkomsten, de liquiditeit van de stichting is 
ruim voldoende om aan haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen.

We starten het nieuwe kunstenplan met een ruim overschot aan activiteitenprestaties, 
in totaal realiseerden wij 122 voorstellingen ten opzichte van de 100 begrootte 
voorstellingen. 

Baten 2017

In 2017 zijn de eigen inkomsten gegroeid naar een totaal van € 568.619 Het eigen 
inkomsten percentage is volgens het rekenmodel van het Fonds Podiumkunsten 38%. 
Volgens het rekenmodel van het Ministerie van OCW is ons eigen inkomsten percentage 
65%. De structurele provinciale bijdragen zijn voor de komende vier jaar vastgesteld op 
€32.000 euro.
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De gemeentelijke bijdragen zijn voor de komende vier jaar vastgesteld op €135.000.
Het Fonds Podiumkunsten heeft haar bijdragen voor de komende vier jaar vastgesteld 
op €565.500, plus een jaarlijkse talentontwikkelingsbijdrage van €97.130 en een jaarlijkse 
indexatie van €9.940.
Club Guy & Roni en het Noord Nederlands Toneel zijn gezamenlijk cultuurpijler in 
Groningen. Beide organisaties nemen de helft van deze bijdrage mee in de baten. 

Lasten 2017

De beheerlasten bedragen 16% van de totale lasten.
Binnen de activiteitenlasten bedragen de personele lasten 53%.
De marketinguitgaven bedragen 5% van de totale activiteitenlasten.

Balans 2017
Het eigen vermogen van de stichting bedraagt € 262.704. Het balanstotaal van de 
stichting is € 660.447. De solvabiliteit van de stichting is derhalve 40%. 
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10. VOORUITBLIK 2018
 
Na dit prachtige eerste jaar, smaakt de interdisciplinaire samenwerking naar meer. En 
dat ‘meer’ hoeft niet lang op zich te laten wachten. De (gezamenlijke) activiteiten en 
experimenten voor 2018 staan al grotendeels in de steigers.  
 
Het verhaal van Abraham
Momenteel zitten wij midden in de tournee van de grote zaal-voorstelling Salam, die 
begin maart in première is gegaan in de Stadsschouwburg Groningen. De voorstelling 
vertelt het bijbelse verhaal van Abraham (een rol van Jack Wouterse). Guy Weizman 
brengt met deze voorstelling grote, religieuze en maatschappelijke conflicten terug tot 
menselijke verhalen over liefde, spijt, jaloezie en pijn. De première werd door publiek 
en pers geweldig onthaald. Salam is een coproductie van NNT met Club Guy & Roni en 
Asko|Schönbergs K[h]AOS.  
 
De Culturele Hoofdstad  
In 2018 is Leeuwarden de Culturele Hoofdstad van Europa. Club Guy & Roni is 
daarbij betrokken in de vorm van het grote locatieproject Conference of the Birds. 
Dit project geïnitieerd door burgerinitiatief Kening fan ‘e Greide vindt plaats in de 
zomer van 2018 in recreatiegebied de Groene Ster, vlak buiten Leeuwarden. Het is een 
muziektheatervoorstelling met vele honderden HAFABRA-muzikanten onder leiding 
van componist Sytze Pruiksma in samenwerking met dansers en spelers van het NNT 
en Club Guy & Roni. Conference of the Birds is een verhaal over natuur, cultuur en 
leiderschap. Wij verwachten duizenden bezoekers. 
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Rave in de schouwburg 
Er is bij schouwburgen overal in het land veel vraag naar onze experimentele rave-
party Mechanical Ecstasy. Wij gaan proberen deze festivalhit dit jaar op tour te laten 
gaan langs de schouwburgen. Een geweldige kans voor zowel ons als de theaters om 
te werken aan het opbouwen van een nieuw publiek voor dit soort non-traditionele 
voorstellingen.  
 
Internationaal spelen 
Daarnaast gaan wij in 2018 proberen meer in het buitenland te spelen, in navolging van 
de buitengaatse successen van Naked Lunch en Mechanical Ecstacy. TETRIS Mon 
Amour leent zich uitstekend voor een internationale tournee. Er zijn veel programmeurs 
van overal ter wereld komen kijken, wij hopen hiervan dit jaar al de vruchten te plukken.  
 
Weekend Break Festival, NNT RAW en meer…
Uiteraard is er in het voorjaar weer een Weekend Break Festival. Op 6 en 7 april is er 
in het Grand Theatre Groningen onder meer interdisciplinair werk te zien van de Poetic 
Disasters Club met Veerle van Overloop, Hendrik Aerts met Sofiko Nachkebiya, Mieke 
Den Braber met Anniek Mol en van pianiste Tomoko Mukaiyama. Ook gaan de deuren 
van de Machinefabriek weer voor vele collega’s en publiek open in het kader van NNT 
RAW en verwelkomen wij in september weer een geheel nieuwe Poetic Disasters Club.  

Guy Weizman
Artistiek en Algemeen directeur

Harmen van der Hoek
Zakelijk directeur
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VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

In 2017 hebben de Raad van Toezicht en de directie vier reguliere vergaderingen gehad 
(op 28 maart, 30 mei, 26 september en 12 december). 

Naast het bijpraten over de actuele stand van zaken op artistiek en financieel gebied 
waren 
de volgende onderwerpen daarbij hoofdpunten:

• Jaarrekeningen en Jaarverslagen 2016 van het Club Guy & Roni 
 en Noord Nederlands Toneel
• Jaarlijkse Planning & Control cyclus
• Service Level Agreement NNT/Club
• Doelen en Risicomatrix
• Begrotingen 2018
• Huisvesting Ebbingekwartier en verbouwing Machinefabriek
• Personeelszaken en diverse mutaties
• Educatie, marketing en participatie

Voor ons was 2017 vooral een jaar van samen op weg zijn. Op weg naar een 
interdisciplinair gezelschap met een geheel eigen profiel. Als Raad c.q. Raden 
van Toezicht (conform het meerjarenplan vergaderen de Raden tegelijkertijd over 
NNT- en Clubzaken en functioneren in volledige samenwerking) kunnen we over de 
ontwikkelingen in dit opzicht alleen maar buitengewoon content zijn.

Met Carrousel zette Guy Weizman in maart gelukkig meteen op overtuigende wijze 
de toon. Lovende recensies waren het gevolg en voor wie nog twijfelde werd het ook 
direct duidelijk: het kán, theater en dans op organische wijze laten samengaan in één 
productie. Bij het schrijven van dit verslag weten we inmiddels dat ook de tweede 
proeve van bekwaamheid van Guy (Salam) zeer geslaagd is geweest. Alle reden dus om 
door te gaan op de ingeslagen weg.

In 2017 beleefden we als Club Guy & Roni ook het genoegen om maar liefst drie keer 
in Théâtre National de Chaillot in Parijs te staan met Mechanical Ecstasy en brachten 
we de voorstelling Happiness naar Vilnius tijdens het New Baltic Dance Festival. 
Verder beleefde de voorstelling ‘Tetris, Mon Amour’ een succesvolle tournee langs alle 
grote Nederlandse schouwburgen. Op deze resultaten, maar ook op bijvoorbeeld het 
participatieproject ‘Move It’ en de vele mooie avonden in de Machinefabriek, kijken we 
als Raad van Toezicht met voldoening terug.

In 2018 zal in de samenstelling van de Raad van Toezicht het nodige veranderen omdat 
diverse benoemingstermijnen aflopen. We zullen er daarbij voor waken dat dit niet ten 
koste gaat van de continuïteit en hebben er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken. 

Tot slot: we danken de directie en alle medewerkers van Club Guy & Roni en het Noord 
Nederlands Toneel voor hun grote inzet in 2017 en spreken de hoop uit dat diezelfde 
inzet ook in 2018 weer mag leiden tot veel moois. 

Seerp Leistra
Voorzitter Raad van Toezicht Club Guy & Roni en Noord Nederlands Toneel
27 maart 2018
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Seerp Leistra (voorzitter), Partner Boer & Croon
Einde 2e termijn 24-08-2018

*  Lid Raad van Toezicht Openbaar Onderwijs Groningen
*  Lid Raad van Toezicht Fryske Akademy
*  Lid Raad van Toezicht Stichting Sense of Place
*  Secretaris van Terschellings Oerol festival
*  Bestuurslid Stichting Beringer Hazewinkel
*  Voorzitter Stichting Haydn Jeugd Strijkorkest
*  Penningmeester Stichting Muziekinstrumentenmuseum Vosbergen
*  Honorair Consul Hongarije

Peter Yspeert, Dommerholt Advocaten
Einde 2e termijn 24-08-2018

*  Voorzitter van de Vereeniging van Handelaren anno 1847
*  Voorzitter van de Stichting Streekmuseum de Oude Wolden
*  Penningmeester van Stichting 100 jaar De Ploeg
*  Bestuurslid van Stichting Zu Hause
*  Bestuurslid van de Stichting Groninger Audiovisueel Archief

Anne Karen de Boer, Docent Minerva Academie voor Popcultuur Leeuwarden
Einde 2e termijn 24-08-2018

Harm Post, Directeur Groningen Seaports Delfzijl
Einde 2e termijn 31-12-2019

*  Directeur Exploitatie Maatschappij Lauwersoog
*  Projectontwikkelaar GRQ Business Park Groningen Airport Eelde
*  Lid Raad van Commissarissen Port of Harlingen
*  Lid Raad van Commissarissen AG Ems
*  Voorzitter Raad van Commissarissen Heuvelman Ibis
*  Lid Raad van Toezicht RUG (Rijksuniversiteit Groningen)
*  Voorzitter Raad van Advies Powerfield
*  Voorzitter Commerciële Club Groningen
*  Voorzitter Stichting ‘Vrienden Beatrix Kinder Ziekenhuis’, Groningen
*  Secretaris ‘KinderboekenHuis’, Winsum
*  Bestuurslid ‘Vrienden Opmaat’, Bedum (gehandicaptenzorg)
*  Lid Raad van Toezicht Noord Nederlands Toneel, Groningen
*  Voorzitter Raad van Commissarissen ‘Bijzondere Bedrijfslokaties Groningen’  
*  Groningen (onderdeel Stichting Oude Groninger Kerken)
*  Voorzitter ‘Stichting Maggies Nederland’, Groningen (kankernazorgcentrum i.o.)
*  Honorair Consul Noorwegen in 3 Noordelijke provincies
*  Bestuurslid ‘Perspectief Groningen 2025’, initiatief van Rabobank om economie  
   Groningen aan te jagen
*  Bestuurslid ‘Social Impact Day Groningen’, om sociaal ondernemen te  
   stimuleren
*  Adviseur ‘Stichting WadDuurzaam’, om plannen te bedenken voor het schip ‘de 
*  Ecolution’ van wijlen Wubbo Ockels
*  Bestuurslid ‘Noordelijk Cultuur Fonds’

Maurice de Wilde (penningmeester), Chief Financial Koopman Logistics Group BV
Einde 1e termijn 15-10-2018

*  Lid bestuur Stichting Pensioenfonds Gasunie

Bianca Pander, Partner BKB | Het Campagnebureau
Einde 2e termijn 1-1-2022

*  Algemeen directeur/bestuurder Stichting Welcome to The Village
*  Voorzitter Stichting Broken Brass Ensemble
*  Bestuurslid Lobby Lokaal
*  Lid Rijksadviesorgaan voor de Friese Taal DINGtiid
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Gea Boerma, hoofd afdeling Bestuur, Juridische Zaken & Communicatie
Provincie Groningen
Einde 2e termijn 1-1-2022

*  Bestuurslid Festival Jonge Harten
*  Bestuurslid PoëziePaleis
*  Bestuurslid Vd Leeuw-lezing
*  Raad van Toezicht Kopland / Zienn (maatschappelijke opvang / vrouwenopvang)

Anton Daleman, Eigenaar Daleman & De Jong
Einde 2e termijn 1-4-2018

*  Penningmeester Stichting ZuHause
*  Bestuurslid stichting Poëziepaleis

Marita Schreur, directeur-bestuurder a.i. Burgemeester Harmsma School
Einde 2e termijn 1-4-2018

*  Vice-voorzitter RvC Rabobank Noordenveld-West Groningen
*  Voorzitter RvT Stichting Baasis
*  Lid RvT t’ Gerack
*  Lid RvT Energy Valley tot 01-07-2017

De directie van Club Guy & Roni wordt vanaf 01-01-2017 gevormd door Guy Weizman in 
de functie van artistiek en algemeen directeur en Harmen van der Hoek in de functie van 
zakelijk directeur.
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