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Het Beauforthuis - verkenning 2021 

Beauforthuis, Naar een nieuw evenwicht.  

Terugblik 2020 
In 2020 is er veel verbouwd in het Beauforthuis. De lopende verbouwingen zijn afgerond, er 
is een goed functionerende keuken, het theatercafé is heringericht: de bar staat op een 
efficiënte plek die goed te scheiden is van concertmomenten. De historische bestrating is 
hersteld. 
Alles is gereed voor een geoliede organisatie op het moment dat corona roet in het eten 
gooit en het onbekend is wanneer alles weer op volle krachten kan draaien. 
Corona heeft ons wel enkele instrumenten verschaft: 

• ervaring met streaming . concerten die we streamen moeten unieke ontmoetingen zijn en 
geen reguliere optredens; 

• doordat er dikwijls weinig gasten teogestaan waren was het Beauforthuis een mooie 
broedplaats voor ontwikkeling van multicultureel talent; 

• voor de grote concerten konden wij (als de coronamaatregelen geen roet in het eten 
hadden gegooid) uitwijken naar de Oosterkerk; dankzij een gift van het Kickstartfonds 
konden wij aanpassingen aanbrengen in de Oosterkerk (theaterdoeken, licht en geluid), 
waar wij nog jaren van kunnen profiteren en waarmee we een extra zaal ter beschikking 
hebben van 650 personen (buiten corona); 

• het theatercafé is wegens het grote corona-proof terras en het plaatsen van een 
carrousseltent vele malen bekender geworden; het theatercafé is een herberg geworden 
en versterkt onze identiteit; voor ons de kans om meer ‘bloedgroepeigen’ activiteiten te 
ontwikkelen (en daarmee inkomsten te generen); 

• hiermee samenhangend: de kermistent leent zich prima voor take away; reeds langer 
kampten wij met ruimtebrek op drukke weekenddagen en overwogen wij een take away 
punt; de tent was een goede try out en we kunnen dit professioneel voortzetten (in 
andere vorm) 

Algemeen 2021 
De ontwikkelingen van corona zijn niet duidelijk. We gaan er voorlopig van uit dat we tot en 
met juni te maken hebben met beperkende maatregelen. 
Dit betekent: kleinschalige (evt. gestreamde) concerten in het Beauforthuis en grotere 
voorstellingen in de Oosterkerk. 

Bijdrage gemeente Zeist 
In 2018 is de prestatiesubsidie verdubbeld en is er een budget beschikbaar gesteld voor het 
Platform Culturele Diversiteit. 

Beauforthuis in vergelijking met andere theaters 
Vergelijking met andere theaters laat zien: 

• Inkomsten uit eigen verhuur zijn verhoudingsgewijs veel hoger dan bij andere theaters. 

• Bijdragen van de Gemeente zijn vele malen lager dan bij andere theaters. 
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Wij zijn pioniers in cultureel ondernemen en we staan voor een culturele sector die zélf 
substantieel bijdraagt aan het ophouden van de eigen broek. 
Het Beauforthuis bewijst keer op keer dat met een geringe subsidie een groot resultaat 
wordt gerealiseerd, zeker ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Er is sprake van een 
multiplier-effect dat iedere gesubsidieerde euro meer dan waard maakt. 

Aantal voorstellingen en evenementen 
 2018 2019 2020 2021 

Kinderen 9 12 3 12 

Pop 16 18 14 14 

Jazz 15 17 12 15 

Klassiek 20 20 4 20 

Wereldmuziek / Multicul 35 40 19 40 

Cabaret / Kleinkunst 12 12 11 12 

Streektaal 7 5 4 7 

Literair 9 5 7 9 

Open Bak 4 6 2 4 

Expeditie Zeist  10 4 10 

Gestreamde sessies, meeste zonder publiek*   17  

TOTAAL 127 143 97 143 

* 15 hiervan waren alleen via streaming te volgen ism Slotstad. 
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uit het rapport Een toekomstbestendig Beauforthuis 
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Tot zover het rapport Een toekomstbestendig Beauforthuis.  



Beauforthuis verkenning 2021 5 

culturele diversiteit 
Muziek van regiobewoners uit het hele land en van onze eigen migranten die op zoek gaan 
naar hun eigen geboortestreek of die van hun ouders. 
Het gezamelijk vieren van o.m. de Kerst, Iftar en het Suikerfeest. 
Tevens gaan we verder met het specifieke project Expeditie Zeist en geven we vervolg aan de 
Open Bak. 

hedendaags klassiek 
Aansprekende gecomponeerde muziek die zich ook, of misschien wel júist, op jonge mensen 
richt: 

• Stabat Matar van Pergolesi 

• Bach Goldbergvariaties door Jan Willem Rozenboom 

• klassieke muziek uit Turkije en Nederland (‘Tulpen uit Istanbul’) 

doelgroep 
Streven van het Beauforthuis is podiumkunst voor zoveel mogelijk mensen te ontsluiten, elk 
naar zijn smaak, zonder concessies te doen aan de artistieke kwaliteit. Wij zien door de jaren 
heen ook dat ons publiek diverser wordt, dat er ècht iets verandert. Toch geven we ook dit 
jaar weer extra aandacht aan bijzondere doelgroepen: 

• kinderen en jongeren: met hoogwaardige kinderconcerten op zondagmiddag, 
multiculturele voorstellingen, pop-achtige concerten en klassieke concerten die op een 
luchtige en informele manier worden gebracht willen wij deze groep in het theater halen. 

• de niet-theaterbezoeker: er is een grote groep Nederlanders (40%) die niet van main 
stream muziek houdt en slecht wordt bediend via de gebruikelijke media. Op met name 
deze groep richten wij ons o.m. met de streektaal. De liedjes gaan over het gewone leven 
en worden misschien gezongen in een niet-eigen dialect, maar spreken door hun inhoud 
en sfeer toch mensen in het hele land aan. 

• van oorsprong niet-westers publiek: de multicul-concerten brengen muzikale culturen 
samen, zoals die culturen overal in onze samenleving samenkomen. Veel Nederlanders 
van niet-westerse oorsprong zijn van huis uit niet gewend naar het theater  te gaan. De 
muziek op de nederlandse podia is dan ook vaak nog ‘vreemd’ voor hen. Met deze serie 
willen wij aansluiting vinden met de muziek uit andere culturen en die Nederlanders die 
daarin hun wortels hebben uitnodigen de stap naar het theater  te maken. 

Samenwerking 

• Rondom o.m. de serie Multicul zijn er goede contacten en samenwerkingsafspraken met 
lokale migranten-organisaties, o.m. op het gebied van publiciteit en advies. 
Een en ander vindt ook plaats onder de noemer Platform Culturele Diversiteit. 

• Het Regionaal Bureau voor Tourisme (v/h de verschillende VVV’s, waaronder VVV 
Utrechtse Heuvelrug) heeft zich sinds 2009 fors ontwikkeld en is een waardevolle partner 
geworden op m.n. het gebied van publiciteit. Wij zijn een Toeristisch Overstappunt 
geworden (TOP-lokatie). 

• Met Muziekschool Zeist organiseren we improvisatielessen rond de serie Multicul. 

• Beauforthuis is informatiepunt Staatsbosbeheer en werkt met SBB samen bij 
wandelingen. 
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• Met Utrechts Landschap samenwerking in de verhuur van de Schaapskooi op Heidestein. 
Deze samenwerking willen wij verder ontwikkelen, o.m. door het organiseren van 
boswandelingen voor de huurders van de Schaapskooi. 

• Met de Peppel en Slottuintheater wederzijdse afstemming en overleg over PR. 

• Met Peppel concerten zoals eerder het Pink Floyd Project. 

• Met Figi afstemming programmering. 

• In de Oosterkerk kunnen we grote concerten organiseren, en in corona-tijd in el geval 
concerten van een beetje omvang; met een subsidie van het Kickstartfonds kunnen we de 
kerk beter uitrusten voor concerten (theaterdoek, licht en geluid). 

• Met Slotstad RTV organiseren we gestreamde concerten en speciale uitzendingen. 

• Met landgoed Den Treek Henschoten hebben we afspraken over het organiseren van 
miniconcertjes in de Koepel van Stoop. 

• Samenwerking met het Conservatorium van Utrecht, o.m. in de vorm van masterclasses. 

 

De verdubbeling van de prestatiesubsidie in 2018 geeft ons aanzienlijk meer armslag om al 
deze activiteiten te ontplooien. 
Toch blijft voor het Beauforthuis, met een kleine staf en een klein budget, uitbreiding van 
ons werkveld, van samenwerkingsverbanden, altijd moeilijk. Het gaat ten koste van het 
dagelijks werk en we kunnen daarvoor niet zo maar iemand vrijmaken. 


