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Medewerkers: Michael van der Helm, Jannie Wagner, Marcel Mooij

2

Inhoudsopgave:
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Inhoudelijk Jaarverslag 2013 - 2014
Een nieuwe start

Vanaf 1 januari 2013 heeft Briza een nieuwe start
gemaakt, zonder vaste subsidie. Door het wegvallen
van de strukturele subsidie per 1 januari 2013
was al in 2012 besloten om geen personeel meer
in loondienst te houden. Het werken met ZZPers (zelfstandigen zonder personeel), stagiares en
vrijwilligers was enerzijds een gedwongen keus
maar anderzijds werd Briza hierdoor gestimuleerd
om nieuwe wegen te vinden om haar bijzondere en
vruchtbare werk voort te zetten: de jeugd maar ook
ouderen bedienen met hen aansprekende, leerzame
muziektheater-voorstellingen met belangrijke
maatschappelijke, tijdloze thema’s.
Er werden in 2013 en 2014 vijf nieuwe programma’s
gemaakt: 2 versies van het meedoe-programma
‘Pindakaas met Sambal’ (4+), ‘De Kleuren van
Mesdag’ (6+), ‘Hoe Willem Koning werd’ (4+ i.h.k.v.
de viering 200 Democratie) en ‘Café con Leche’ voor
ouderen in zorginstellingen.
Voor het eerst werden een aantal
schoolvoorstellingen gegeven via Cultuurschakel,
één van de opvolgers van het Koorenhuis.
Helaas zorgde het dure busvervoer (€ 5,- per
leerling) mede voor een aanzienlijke daling van
het aantal schoolvoorstellingen van Briza in het
Zeeheldentheater. Het hele culturele veld had last van
een daling van schoolvoorstellingen in het Theater.
Desondanks heeft Briza 40% meer bezoekers gehad
in 2014 ten opzichte van 2013 (10.320 bezoekers
in 2013 en 14.370 bezoekers in 2014, waarvan het
merendeel schooljeugd).

Voorstellingen op scholen en
in het Zeeheldentheater

Vanaf november 2013 t/m december 2014 speelde
Briza met ‘Pindakaas met Sambal’, en ‘Briza op
Maat’ voor ongeveer 7.000 basisschoolleerlingen op
de basisscholen zelf. In de gymzaal of speellokaal
werd een theatersfeer gecreëerd door het meenemen
van een eigen licht-, en geluidsinstallatie. Enerzijds
worden de kinderen in hun eigen (school)omgeving
bediend en anderzijds leren zij het Zeeheldentheater
kennen. De jeugd de culturele plekken in de stad
laten ontdekken, hen een brede culturele horizon
meegeven stimuleert theaterbezoek op latere leeftijd
(o.a. concerten, musicals) en zorgt voor vollere
zalen waardoor uiteindelijk minder subsidie van de
overheid nodig zal zijn. Natuurlijk is langzamerhand

ook iedereen ervan overtuigd, dat muziek een
noodzakelijke bijdrage tot welzijn van de mens levert,
naast alle sociale componenten.

Het Zeeheldentheater, een
plek voor stagiaires en
vrijwilligers bij uitstek

Duurzaamheid is een schone zaak maar kent een
grote diversiteit. Naast allerlei duurzame technische
voorzieningen (o.a. ledverlichting, ecograsdak,
sensoren, isolatie) is de inzet van de vele vrijwilligers
en stagiaires onmisbaar en een middel om mensen
duurzaam met elkaar te verbinden. Vaste aanbieder
van stagiaires is het Grafisch Lyceum te Rotterdam.
De vrijwilligers vinden Briza/Zeeheldentheater via
diverse organisaties. Bij ‘Den Haag Doet’ kunnen er
vacatures worden opgegeven waarop iedere hagenaar
kan reageren; via Brijder Verslavingszorg worden
jongeren doorgestuurd die op een ongedwongen
manier bij ons weer rustig aan het arbeidsproces
kunnen wennen na afgekickt te zijn; via de dienst
Justitiële Inrichtingen (Scheveningen) krijgen
lichtgestraften die zich goed hebben gedragen, de
kans om de laatste 6 maanden van hun straf bij
ons aan de slag te gaan; via de Compaan/Schröder
van der Kolk en Parnassia weten mensen met een
psychiatrisch rugzakje ons te vinden die zelfs in
sommige muziektheaterproducties meespelen
als muzikant. Daarnaast lopen mensen uit de
buurt binnen bij het theater en bieden zich aan als
vrijwilliger.

Cultureel Ondernemerschap

(ism BuzzyChain/Gemeente Den Haag)
Briza verkreeg een éénmalige subsidie van de
gemeente Den Haag om crowdfunding te stimuleren
(o.a. Q-plan). Dit stimuleert publieksbinding en
Briza zal dan hopelijk ook meer eigen inkomsten
kunnen genereren in de toekomst.
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Cardia Landscheiding
Op 15 april hebben wij met een groepje bewoners de
voorstelling ‘Hoe Willem Koning werd’ bezocht.
Ik zou nog laten weten wat onze bevindingen van
de middag waren. En daar kan ik heel kort over zijn:
GEWELDIG! Allereerst: een ontzettend leuk theater
en wat een lieve medewerkers! Ze hebben ons overal
bij geholpen van het in- en uitstappen in de bus tot
het serveren van een kopje koffie. De voorstelling was
ook heel spetterend en omdat het telkens over andere
‘koning Willem’ ging was het ook goed te volgen
voor onze bewoners met dementie. Het is voor hun
lastig om de verhaallijn vast te houden maar door
deze opbouw was dit niet nodig. Voor ons was het
een zeer geslaagde middag! Door omstandigheden
was ik niet in de gelegenheid om eerder een reactie te
geven. Maar nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet
en goede zorgen!
Met vriendelijke groet,
Fenneke Boele (Medewerker Welzijn II, Cardia
Landscheiding)
NSO dion dak
Afgelopen woensdag hebben wij met de kinderen
van nso dion dak een bezoek gebracht aan de voorstelling ‘Hoe Willem koning werd’.
Ik wilde even doorgeven dat wij allen genoten hebben van de voorstelling. Het was een voorstelling
waarbij de kinderen maar ook zeker de volwassenen
genoten hebben van de geschiedenis van koning willem. Het was leuk om te zien dat met weinig materiaal een leuke voorstelling was gemaakt met grapjes
voor de kinderen maar ook zeker voor de volwassenen. De kinderen hebben een kleine uitleg gekregen over het concept democratie maar voor hun was
de boodschap over het dagelijks leven belangrijker.
Ze waren onder de indruk dat de koning meer doet
dan alleen maar op de troon zitten en dachten na
over wat de koning zelf doet….wat zijn zijn hobby’s.
De kinderen vonden het leuk om te zien dat ook
koningin Maxima leuke verhalen kon vertellen en
dat je best een grapje mag maken. Ook de partici6

patie van de kinderen aan het eind was erg leuk. Ik
weet zeker dat we met de kinderen in de toekomst
nogmaals een bezoekje gaan brengen aan een andere
voorstelling.
Met vriendelijke groeten en tot de volgende keer
Vanessa (juffie) en de kinderen van NSO dion dak
Onderwerp: pindakaas met sambal
Datum: donderdag 27 maart 2014 12:41
Van: Christa Bekking <C.Bekking@obshoutwijk.nl>
Aan: Briza <info@briza.nl>
Discussie: pindakaas met sambal
Beste medewerkers,
Wij zijn groep 3 van OBS Houtwijk en jullie hebben
op donderdag 27 maart opgetreden op onze school.
De kinderen vonden het heel leuk , ook omdat ze
mee mochten doen.
Ze vonden de liedjes mooi en het muziek ook.
Dina vond het knap dat de oudere mensen op de
muziekinstrumenten konden spelen.
Ramy vond het erg leuk dat jullie kleding aantrokken
en mutsen opdeden.
De juf vond erg leuk om ook een instrument te bespelen.
Het spelen met de lepels was ook erg leuk en dat
gaan we zeker een keer in de klas uitproberen.
Kortom, het was SUPER! groetjes van groep 3 en juf
Christa van OBS Houtwijk
Basisschool “De Drie Linden”
Groep 4/4s
Beste Briza-team,
de kinderen hebben genoten van de voorstelling. we
hebben in de groepen nog nagepraat en er zijn in
groep 3 wat tekeningen gemaakt die hier als bijlage
toegevoegd zijn.
de kinderen vonden het leuk: het dansen en het mee
spelen. ze vonden de kleding en attributen mooi, ze
hebben genoten van de verschillende muziekinstrumenten.

Reacties zorginstellingen

WZH Transvaal
Muziektheater Briza komt al enkele jaren bij WZH
Transvaal met elke keer weer een geweldig optreden. Zij zetten zich 100% in voor een show waar de
mensen van genieten. Met muziektheater Briza in
huis hoeft het zonnetje buiten niet te schijnen. Het is
altijd gezellig, leuk en vrolijk.
Anjana Sahadewlall, Senior Activiteitenbegeleiding
WZH Transvaal
Locatie Tabitha
Tijdens ons 75 jarig jubileum organiseerde woonZorgcentrum Tabitha een feestweek voor de bewoners. Op donderdag 30 mei was er een fantastisch
optreden van Muziektheater Briza waar alle aanwezigen volop van hebben genoten. De voorstelling ‘Café
con Leche’ nam het publiek mee op muzikale reis
naar diverse landen. De muziek werd veelal gespeeld
op authentieke muziekinstrumenten behorend bij dat
land. De 2 zangeressen betoverden de zaal met hun
prachtige stemmen en opvallend was de levendige interactie tussen de muzikanten. Ook werd de kleding
van de muzikanten steeds aangepast en of dat nu alleen een Peruaans mutsje of een poncho van lamawol
was, het maakte dat eenieder zich even op een andere
plek waande.
Thea Keijzer, Medewerker Welzijn / Coördinator
vrijwilligers
Locatie Tabitha
Op de Laan
De bewoners vonden het optreden van Briza op 18
september 2013 erg inspirerend en ontspannend. Een
vrijwilliger vroeg wanneer Briza weer zou komen zodat hij die dag erbij kon zijn. Deze middag wilde hij
niet missen omdat het optreden van vorig jaar zo’n
indruk op hem gemaakt heeft. Ook het personeel
heeft genoten van deze avond samen met de bewoners. Het was een aangename onderbreking voor hen
om te genieten van muziek op hoog niveau. Deze
muziek is voor herhaling vatbaar en wij verheugen

ons erop om jullie volgend jaar hopelijk weer te zien.
Ria Brouwer, Activiteitenbegeleider
Op de Laan
het Uitzicht
De bewoners en vrijwilligers hebben ontzettend
genoten! Wat een professionaliteit en gevoel voor de
oudere (demente) bewoners. Het was zeer de moeite
waard.
Cathy van Randwijk
Activiteiten begeleidster het Uitzicht
Respect Zorggroep Scheveningen
Het was een geweldige middag, de bewoners en het
personeel hebben ervan genoten. En alles zag er zo
prachtig uit! Nogmaals hartelijk bedankt voor deze
middag.
Rosa Janki, Activiteitenbegeleider
Respect Zorggroep Scheveningen
WZH Locatie Prinsenhof
Ik wil je even laten weten dat de bewoners heeeeel
veel genoten hebben van jullie optreden, ze zeiden:
Het was weer gigantisch!!!!!!!! Namens de bewoners
hier weer veel dank voor.
Veronica Snelderwaard, Activiteitenbegeleidster
WZH Locatie Prinsenhof
Trefpunt De Olieberg
Onze cliënten vonden het een fantastische avond! Ik
heb de volgende uitspraken gehoord:
- Leuk die oude liedjes die we mee kunnen zingen
- Komen jullie volgend jaar weer?
- Ikzelf vond het zeer professioneel, zowel de techniek als de muziek.
Marco van den Berg, Activiteitenbegeleider
Trefpunt De Olieberg
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‘Pindakaas met Sambal’, ‘Pindakaas met Sambal 2.0’ en
‘Briza op Maat’ (2013/2014)

Drie meedoeprogramma die erg aanslaan bij de jeugd: veelzijdig, multiculti met een reis langs
vele landen en culturen met diverse stijlen (o.a. Marokko, Suriname, Turkije, Spanje, Brazilië,
Noord,- en Zuidamerika met o.a. klassiek, jazz, wereldmuziek). Dat er soms meer kinderen
op het podium staan dan er in de zaal zitten bewijst dat iedereen wil meedoen in plaats van
alleen maar stilzitten en luisteren.

‘De Kleuren van Mesdag’ (4+ Volg je hart ….)

Een vertelmusical over het leven van de haagse schilder Hendrik Willem Mesdag, zijn vrouw
Sientje Mesdag-van Houten en hun zoontje Klaasje.
In samenwerking met Panorama Mesdag, De Mesdag Collectie en ‘Het Nederlands Muziekinstituut’ Een integer programma waarin de dood van zoon Klaasje op achtjarige leeftijd Sientje
Mesdag doet besluiten ook te gaan schilderen om haar verdriet te verwerken. Trijntje en Josefien Noske gaven regie-adviezen.

‘Hoe Willem Koning werd’ (4+ over 200 jaar Democratie)

Zappend tussen vandaag en 200 jaar geleden vertelt muziektheater Briza van alles over de vier
Koning Willems van Nederland! Briza laat op een laagdrempelige, humoristische wijze zien
wat Democratie betekent voor ons allemaal, natuurlijk gebracht met veel aansprekende liedjes
en mooie melodietjes uit heden en verleden. In samenwerking met Viering 200 jaar Koninkrijk. Regisseuse Freya Ligtenberg deed de eindregie.
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Briza en Ouderen

‘Café con Leche’ (voor oud en jong)

Dit op ouderen gerichte programma oogste veel succes en wordt ook in 2013/2014 met succes gespeeld. Er werden in 2013 (23) en 2014 (25) voorstellingen gegeven in zorginstellingen
in diverse wijken van Den Haag en soms in een randgemeente (o.a. De Lier, Schipluiden,
Leidschendam en Voorschoten). Doel is om ouderen met een aantrekkelijk, veelzijdig herkenbaar liedjesprogramma te verrassen (bekende liedjes afgewisseld met instrumentale muziek uit diverse volksculturen). Nadat Briza bij de ouderen in hun zorginstelling op bezoek is
geweest worden de ouderen uitgenodigd bij Briza in het Zeeheldentheater een voorstelling
bij te wonen tezamen met (leerlingen)kinderen. Dit met als doel ouderen uit hun cultureel
isolement te halen (o.a. ondersteund door Stichting RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo en
de gemeente Den Haag, afdeling Welzijn). Acht voorstellingen vonden plaats in het kader van
‘Koren zingen voor ouderen’ (gesteund door Fonds 1818). De zorginstellingen hebben steeds
minder financiële middelen om culturele middagen te organiseren. Er worden ook steeds
meer huizen gesloten. De optredens in zorginstellingen worden door de ZZP-er Salima Bours
(voormalig medewerkster Boodschappen Begeleidingsdienst) georganiseerd.

Verlengde schooldag (VSD) en eindmusical groep acht

Er werden in 2013 met succes 4 cursussen gegeven in het kader van de Verlengde schooldag
(o.a. Musicalsong en Musicaldans). Met de Oosterleeschool is de eindmusical vormgegeven
en met succes uitgevoerd in Het Zeeheldentheater. Ook werd hier een DVD opname van gemaakt die alle betrokkenen mee naar huis kregen. In 2014 werden 2 cursussen gegeven.

In 2013 gaf Briza in totaal: 95 voorstellingen, 32 workshops en 4 eindpresentaties
37x ‘Pindakaas met Sambal’
29x ‘De Kleuren van Mesdag’
23x ‘Café con Leche’
2x Backstage met ‘Dodo de Musical’ (ism Stichting De Mix)
91 voorstellingen met gemiddeld 100 bezoekers: 		
9.100
4x Cursus VSD met 32 workshops en 4 presentaties)
36 workshops met gemiddeld 25 deelnemers: 		
900
4 presentaties met gemiddeld 80 bezoekers/deelnemers:
320
Totaal:						

		

10.320
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In 2014 gaf Briza in totaal: 113 voorstellingen, 20 workshops en 4
eindpresentaties
32 x ‘Pindakaas met Sambal 2.0
11x ‘De Kleuren van Mesdag’
32x ‘Hoe Willem Koning werd’
75 voorstellingen met gemiddeld 100 bezoekers:
7.500
7x ‘Briza op Maat’:								1.050
6x schoolvoorstelling gemeente Westland:				
2.500
25x ‘Café con Leche’:							2.500
2 presentaties Backstage ‘Rare Snuiters & de S-Factor’ (ism De Mix)
2x Cursus Verlengde Schooldag (VSD met 20 workshop x 25ll): 500
4 presentaties met gemiddeld 80 bezoekers/deelnemers:
320

Totaal aantal bezoekers:							14.370

Educatieve DVD’s/CD boxen

Van ieder project wordt een DVD/CD-Box gemaakt. Op de DVD staat de hele voorstelling
met extra’s. Op de CD alle muziek uit de voorstelling tesamen met een boekje met alle
teksten, achtergronden en de lesbrief voor scholen DVD/CD-boxen zijn van bijna alle BrizaProducties te koop of horen bij het lespakket. De lesbrief wordt steeds gemaakt door Sandra
Bal (Directrice van het Cultuurmenu voor Musea).

Samenwerking (bewegings-acteurs/musici met een beperking)
De samenwerking met mensen met een verstandelijke handicap en personen met
bijvoorbeeld een (psychiatrisch) Parnassia- verleden in de Briza-voorstellingen (één van de
aanvullende doelstellingen van Briza) wordt zeker niet losgelaten. Want al vraagt dit extra
werk en begeleiding, iedereen is van mening dat hun bijdrage naar het (jeugdige) publiek toe
een waardevolle bijdrage aan de theaterbeleving van de jeugd oplevert.

Samenwerkingspartners

Basisscholen, Scholen voor voortgezet onderwijs, Cultuurschakel, het Grafisch Lyceum
Rotterdam, Theaterwerkplaats eSKalibur, NSO’s en BSO’s (DAK, 2Samen en Triodus), de
Vakantiepas, de Ooievaarspas, de gemeente Den Haag (Afdeling Ouderen en participatieprojecten), Verlengde Schooldag (VSD), Verzorgingshuizen, Stadsdeelkantoor Centrum,
Buzzy Chain en per project diverse specifieke partners.
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Cultural Governance (Directie/Bestuur/Organisatie)

Het bestuur van Briza krijgt jaarlijks de jaarcijfers van VOF-Pandora producties (hierin vallen
alle werkzaamheden van directeur/musicus Jan Erik Noske en alle verhuur van licht- en
geluidsapparatuur ed.) opdat alle onderlinge zakelijke transacties geheel helder zijn. Ook is
het bestuur ervan op de hoogte dat directeur Jan Erik Noske en zijn vrouw Yvette Olof, in
privé eigenaar zijn van het Zeeheldentheater. De huurprijs van zowel de gehuurde kantoren/repetitie- en opslagruimten alsmede de theaterzaal en van de gehuurde licht/geluidsmaterialen liggen lager dan bij de reguliere sector.
In het jaar 2013 is het bestuur van Briza uitgebreid met de heer Peter van Kuijk, de heer H.A.
Richter heeft het bestuur verlaten wegens zijn verhuizing naat Thailand.
Op 31 december 2014 bestond het bestuur uit:
Voorzitter 		
Penningmeester
Secretaris 		
Lid 			

De heer J.M.A van Alphen
De heer Drs. H.T. Kessler
Mevrouw Mr. E.J. Schiebroek
De heer P.C. van Kuijk

Exploitatie-resultaat en eigen vermogen 31 december 2014

De omzet van Stichting Briza steeg in 2014 met € 59.488 van Є 99.803 (2013) naar
€ 159.291 (2014), zie pagina 7 financieel jaarverslag. Deze omzetstijging komt door het
spelen van meer producties en het geven van meer voorstellingen. Briza heeft het jaar 2014
afgesloten met een positief resultaat van Є 1.586.
Het Eigen Vermogen van Stichting Briza steeg in 2014 met Є 1.586 van Є 6.871 (2013) naar
Є 8.457 (2014), zie pagina 6 financieel verslag. Briza heeft per eind 2014 een positief
Eigen Vermogen van Є 8.457.

‘Samen uit, Samen thuis voor Oud en Jong’

Als vervolg op het bezoeken van ouderen in zorginstellingen met programma’s als ‘Café con
Leche’ en vanaf 2015 met ‘Van Heinde en Verre’ werkt Briza mee
aan het project ‘Samen uit, Samen thuis voor Oud en Jong’ van
Stichting De Mix. Ouderen uit zorginstellingen en kinderen van de
buitenschoolse opvang hebben gratis entree
en vormen samen een nieuwe doelgroep.

Briza 20 jaar!

In 2015 bestaat Muziektheater Briza 20 jaar hetgeen we gaan vieren
met een feestje in het najaar. Er zal een dubbel CD uitgegeven worden
met leuke en bijzondere liedjes en instrumentals van de afgelopen 20
jaar.
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