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ACTIVITEITEN TOP‐ALMERE, 2018
Project: ‘Weet u nog wel … De Revue?’
Op locatie van woonzorgcentra
Voorstellingsperiode: Februari‐juni 2018
Het senioren publiek is een mooie publieksdoelgroep. Het theateraanbod heden ten dage is vaak
gericht op de jonge generatie wat niet alle ouderen aanspreekt.
Het muziek(-theater)repertoire van vorige generaties omvat prachtige materiaal maar is helaas
soms bijna vergeten. Wij maken graag gebruik van dit repertoire. Het brengt oude herinnering
weer boven bij het seniorenpubliek en dit repertoire komt zodoende ook bij de jongere
generaties.
Weet u nog wel … De Revue? is een voorstelling met een muzikale terugblik naar de jaren 50, 60
en 70 van de vorige eeuw. Het zelfgeschreven script bestaat uit liedjes, sketches en dansen uit
deze tijd en wordt als een kleine revue gepresenteerd.
Speciaal is dat de voorstelling nu standaard wordt omlijst door een 3 koppig live combo om
zodoende een volwaardige voorstelling te verzorgen.
In samenwerking met Theater Corrosia en het AJSO sextet zullen we een speciale voorstelling
verzorgen als afsluiting van Weet u nog wel … De Revue? en de film Het wonderlijke leven van
Willem Parel omlijsten.
Bijzonderheden:
 Masterclass: Gerrie van der Klei
 Aantal voorstellingen: 12
 Genre: Revue
 Live muziek: vast combo van 3 muzikanten
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Masterclasses:
Hugo Haenen, Stanley Burleson, Ernst‐Daniel Smid, Gerry van de Klei
Om deelnemers extra te inspireren in de voorbereiding van de voorstellingen waar ze aan
werken organiseren we Masterclasses. We nodigen hiervoor artiesten uit die hun vak verstaan
en grote ervaring hebben in hun vakgebied. Afgelopen jaar zijn Ernst-Daniel Smid en Stanley
Burleson aan het werk gegaan met de deelnemers van TOP aan ‘Broadway aan’t weerwater’.
Gerry van de Klei heeft de deelnemers van ‘weet u nog wel de Revue? ‘ vereerd met een
bijzonder geslaagde masterclass.

Workshops: tapdans; spel; zang; dans
1) Voorjaar workshops ‘18: Spel elementair en zang.
Van februari t/m juni 2018 kunnen belangstellenden 12 lessen volgen in zang en spel
elementair. Tijdens deze workshops is er aandacht voor de techniek en vaardigheden. Deze
afgebakende lessenseries zijn open toegankelijk en dienen ook als kweekvijver voor
toekomstige projecten.

Gelegenheidsproject:
Partner bij ‘Passie in de Polder, organisator Groot Wild
Staat op de agenda voor September 2018
Met als doel publiek te bereiken/interesseren wat normaliter niet naar het theater gaat maakt
‘Groot Wild’ voorstellingen op alternatieve locaties . In dit geval op diverse plekken op het
terrein van de toekomstige ‘Floriade’. De voorstelling zal als verhaallijn nemen het kleine,
individuele, zelfstandige wat moet wijken voor het grote en algemene’ Goed’. TOP zal een
aandeel innemen op het muziektheatervlak. We zullen rond de 8 mensen acteurs voorbereiden.
De voorbereiding zal in nauwe samenwerking gaan met Chantal, de regisseur.
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Project: ‘Flevo Christmas Proms’. December 2018
Een unieke kerstshow die vele muziekstijlen, Flevolandse gezelschappen en
talent verbindt.
Voorstellingen:
7 december 2018 ( Almere),
15 december 2018 (Lelystad) en
19 december 2018 (Emmeloord)
Uniek omdat, naar ons weten, het voor het eerst is dat er zoveel ensembles uit verschillende
gemeenten van de provincie Flevoland bij elkaar gebracht zijn.
Door de brede krachtenbundeling was dit een zeer bijzondere productie. Een dertiental
culturele organisaties uit heel Flevoland hebben de handen ineen geslagen om met elkaar een
spectaculaire maar ook intieme kerstshow te presenteren. Met als speciale gasten Henk Poort en
Annemarie Jorritsma. Zij deelden samen de rol van ‘verteller’. Henk Poort was uiteraard ook als
zanger te horen.
De Flevo Christmas Proms was een feestelijke kerstshow met een gevarieerd
programma bestaande uit een mix van klassieke en lichtte muziek en bekende en minder
bekende Christmas songs die door het publiek werden meegezongen.
Een subtiele lijn vertelde het verhaal over de geboorte van het kerstkind maar ook over de
familie Santa Claus (TOP ensemble), die juist in deze tijd een kind kwijt was.
Onder leiding van theaterorkest van het AJSO passeerde een breed muzikale spectrum zoals
bijvoorbeeld Halelujah uit Messiah van Händel, White Christmas van Irving Berlin en Have
yourself a merry little Christmas in frisse arrangementen. Met traditionele nummers als Stille
Nacht en Jingle Bell Rocks kon het publiek - zoals een proms betaamt - in een sing-a-long
aansluiten in dit samenzijn.
Met de kerstthematiek in het hoofd, ging dit project om saamhorigheid. 242 Amateur artiesten
hebben het toneel veroverd . We zijn trots en vereerd dat zij allen hun medewerking hebben
gegeven.
Bijzonderheden:
Samenwerking van 242 amateurartiesten:
- Theaterorkest AJSO (Almeers Jeugd Symfonie Orkest)
o Algehele muzikale begeleiding; 32 muzikanten;
- Cantatekoor, Almere
o koorzang klassiek; 22 koorleden
- Brassband Almere
o muzikaal entree publiek en opening show te Almere; 30 muzikanten;
- New Land Singers, Lelystad
o a capella / barbershop koor); 28 koorleden;
- Kubus dansafdeling, Lelystad
o kinder- en jeugdballet); 16 danseresjes;
- Harmonieorkest Lelystad
o muzikaal entree en opening show te Lelystad; 32 muzikanten;
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-

Cantabilé koor, NOP
o gemengd koor; 48 koorleden;
Flevo Brass, NOP
o muzikaal entree en opening show te Emmeloord; 7 muzikanten;
Ballroom Karin Kleis, Flevoland; 3 paren, 6 dansers en
TOP‐Almere
o De Familie Santa Claus -muziektheater; 21 ensemble leden.

Drie theaters:
- KAF (kunstlinie Almere Flevoland), Almere: technische leiding ook in de andere 2
theaters.
- Agora theater, Lelystad
- Theater ’t Voorhuys, Emmeloord
Speciale gasten: Henk Poort en Annemarie Jorritsma
Masterclasses: Henk Poort en Jimmy Hutchinson
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FINANCIEEL VERSLAG TOP‐ALMERE, 2018

Balans per 31 december 2018
Activa
MATERIËLE VASTE ACTIVA:
Inventaris

31‐dec‐18

€
€

2.394
‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Totaal materiële vaste activa

€

2.394

€

‐

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen:
Debiteuren

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Liquide middelen:
Kas
ING 6624672
RABO NL13 RABO 0333 5930 06
Nog te ontvangen bedragen
Investeringen

€

‐

€
€
€
€
€

‐
29.382
4.848
20.436
‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
€

54.666

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Totaal vlottende activa

€

54.666

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Totaal activa

€

57.060

============
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Balans per 31 december 2018
Passiva
EIGEN VERMOGEN + RESERVES
Kapitaal
Investeringsreserve Techniek
Reservering structuur verbetering

€
€
€

1.883
2.394
1.875

Totaal Eigen vermogen en reservering

€

6.152

LANGLOPENDE SCHULDEN
Totaal Langlopende Schulden

€

‐

€
€

11.042
39.866

€

‐

€

50.908

MIDDELLANGLOPENDE SCHULDEN
KORTLOPENDE SCHULDEN
Handelscrediteuren
Te betalen bedragen
Vooruit ontvangen en
overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Totaal passiva

€

57.060

============
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Resultaten rekening
over de periode 1 januari tot en met 31
december 2018
2018
Gegenereerde inkomsten
Project Subsidies

€
€

29.611,00
60.850,00

Bruto marge

€

90.461,00

€

1.065,00

€
€
€

600,00
21.386,00
72.063,00

€

95.114,00

Bedrijfsresultaat

€

‐4.653,00

Bijzondere baten/lasten
Uit: Subsidie reservering techniek

€

4.600,00

€

4.600,00

€

‐53,00

Bedrijfskosten:
Algemene kosten
Afschrijving materiële
vaste activa
Projectkosten Weet u nog wel … Revue
Projectkosten Flevo Christmas Proms

Netto resultaat
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Project financiering en kosten
Flevo Christmas Proms
Uitgaven

Productie

€

54.310

Derden

€

11.670

Gastoptredens

€

5.450

Diversen

€

634

Totaal

€

72.063

Deelnemersbijdrage

€

4.973

Sponsoring Divers

€

2.896

Kaartverkoop

€

19.539

Diversen

€

525

Inkomsten

Subsidie Pr. Bernard Cultuurfonds

€

5.000

Subsidie gemeente Almere

€

8.000

Gemeente Lelystad

€

4.250

VSB fonds

€

10.000

Cultuur fonds Almere

€

15.000
€

42.250

€

70.184

Productie

€

17.640

Derden

€

3.355

Diversen

€

392

Totaal

€

21.386

Gemeente Almere

€

8.000

Fonds Sluiterman van Loo

€

3.000

Totaal

Weet U Nog Wel … De Revue?
Uitgaven

Inkomsten

RCOAK

€

3.000

Optreden‐inkomsten

€

5.175

Deelnemersbijdrage (excl. 2017)

€

1.102

Totaal

€

20.277
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