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1  KORTE TERUGBLIK
1.1 PROGRAMMERING 

What You See Festival 2019 was de tweede editie van dit festival dat met kunst als middelpunt onze 
diep verankerde normen rondom gender en identiteit bevraagt. Van 22 t/m 24 november 2019 in-
troduceerden we belangwekkende en innovatieve kunstenaars als Silvia Gribaudi (IT), Lanre Malaolu 
(UK), Poliana Lima (BR), Carlos Pons Guerra (IT) en Maud Vanhauwaert (BE) in Nederland. We toonden 
een preview van In First Person van Daniel Mariblanca (SP/NO), boden aanstormende kunstenaars een 
mini-residentie, coproduceerden Human Landscape van studenten van de Hogeschool voor de Kunsten 
Utrecht, implementeerden een intieme ontdekkingstocht door Utrecht en toonden een maand lang de 
expositie RISE-COLLAPSE. We maakten unieke programma’s als Gender Eclectic in de Stadsschouwburg 
Utrecht, dat een onwaarschijnlijke mix van kunstuitingen toonde, What You See Symposium, waarin kunst 
diende als katalysator voor dialoog, en presenteerden het lounge event Dungeons and Drag Queens in 
poppodium EKKO, waarin drag en role-play een intrigerend verbond aangingen. In samenwerking met 
Leidsche Rijn Centrum ontwikkelden we bovendien een speciaal, gratis programma in het winkelcen-
trum van Leidsche Rijn en we nestelden met het filmprogramma in De Nijverheid. 

Met een programma vol voorstellingen, exposities, film, muziek en dialoog spatte de urgentie én het 
plezier van het festival af. Met gender als kern kozen we voor een intersectionele aanpak waarin andere 
aspecten van identiteit, zoals huidskleur, leeftijd, sociaal-economische of culturele achtergrond en  
(in)validiteit sterk naar voren kwamen. What You See 2019 toonde uiteenlopende lichamen en perspec-
tieven die zelden zo prominent in gezamenlijkheid getoond worden. Proef de sfeer in deze aftermovie. 

1.2 FINANCIËN & PARTNERSHIPS

Het jaar begon goed voor What You See Festival. Onze ambities werden in februari 2019 gehonoreerd 
met een toekenning van de Gemeente Utrecht in het kader van de professionalisering van het festival. 
Dit gaf ons, naast de mogelijkheid een lange termijn visie op het festival te ontwikkelen (die zichtbaar 
wordt in de meerjarenaanvraag 2021 - 2024), ook erkenning van de waarde van het festival voor de 
Gemeente Utrecht. Deze erkenning kwam ook uit andere hoeken. Het aantal fondsen dat het festival 
steunde groeide van 3 in 2018 naar 7 in 2019. Ook de publieksinkomsten groeiden, met name door de 
groei van het programma. De succesvolle crowdfundingactie, die in 2018 het festival mede realiseerde, 
werd omgezet naar What You Support; een platform waarmee individuen zich eenmalig of langdurig fi-
nancieel aan What You See kunnen verbinden. Daarnaast sloten zich meer partners aan; Stadsschouw-
burg Utrecht, poppodium EKKO en Leidsche Rijn Centrum verbonden zich aan het festival, waarmee 
ook de coproductiebijdragen groeiden. Een eerste aanzet is bovendien gedaan tot het betrekken van 
het bedrijfsleven bij What You See. We haalden een bescheiden bedrag op in de verkoop van adverten-
tieruimte in ons festivalmagazine en creëerden een op maat gemaakte inclusiviteitstraining voor een 
internationale afdeling van Nike.

1.3 PUBLIEKEN 

Met een bezettingsgraad van meer dan 80% hebben we onze doelstelling van 75% zaalbezetting voor 
de betaalde programmering behaald. Door de groei van het programma-aanbod groeide het aantal be-
zoekers voor het betaalde programma van 752 naar 1027. Met het gratis aanbod kwam het totale aan-
tal bezoekers op 4124. Uit de publieksanalyse van Theater Kikker in 2019 blijkt dat het aantal nieuwe 
bezoekers aan What You See opvallend hoog is; meer dan 90% van de bezoekers kocht voor het eerst 
een kaartje voor het festival. Het percentage herhaalbezoek bleek ook bijzonder hoog; zo’n 70% van de 
bezoekers bracht een bezoek aan meerdere programmaonderdelen. 56% van de bezoekers blijkt uit de 
provincie Utrecht te komen. Uit het onderzoek onder de bezoekers van het one-night-only programma 
Gender Eclectic in de Stadsschouwburg Utrecht bleek bovendien dat 47% van de bezoekers voor het 
eerst de schouwburg bezocht. Dit bevestigt het vermoeden dat What You See nieuwe publieken trekt.

“Dit festival - bescheiden in middelen maar rijk en ambitieus in zijn programmering - speelt in op een 
steeds belangrijker thema in het huidige debat: gender en (seksuele) identiteit.”

 Jordi Ribot Thunnissen - movementexposed.com. Lees het hele verslag hier.  

https://youtu.be/r1MpaC_IDVY
https://movementexposed.com/2019/11/29/977/
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2  PROGRAMMERING
Met het thema ‘Ik door de ogen van de ander’ creëerden we een programma dat bezoekers uitnodigde 
te reflecteren op hun eigen identiteit in relatie tot de ander(en). Hoe wordt een mens gevormd door de 
ogen van de ander, welke potentie zit er in de ontmoeting? What You See 2019 riep vragen op over de 
impact van ontmoetingen op jezelf en je denkbeelden. Dit thema implementeerden we niet alleen door 
voorstellingen te programmeren die impliciet of expliciet die ontmoeting in zich droegen, maar ook 
door voorafgaand aan het festival een speciaal samengesteld programma in Leidsche Rijn Centrum te 
organiseren, door een intiem één-op-één gesprek te faciliteren, onverwachte ontmoeten te creëren via 
de ‘in-between’ programmering, inhoudelijke gesprekken te bewerkstelligen en voorstellingen en disci-
plines gezamenlijk in een programma te tonen. 

Essentieel in de programmering is de stapeling van ervaringen die elke bezoeker opdoet bij What You 
See Festival. Ga je één voorstelling zien? Dan kom je ook in aanraking met een pop-up performance, 
een muzikale act en/of een expositie. De programmering is zo ingericht dat iedereen altijd meerdere 
kunstuitingen en daarmee perspectieven tot zich neemt. Deze stapeling draagt in hoge mate bij aan de 
sfeer van het festival, die open en uitnodigend is, die moeilijke gesprekken niet uit de weg gaat, maar 
altijd een reflectief en empathisch element inbouwt.

2.1 WHAT YOU SEE @LEIDSCHE RIJN CENTRUM

Op zaterdag 9 november, twee weken voor het festival, streek What You See Festival neer in winkel-
centrum Leidsche Rijn Centrum (LRC) en bracht daar in samenwerking met LRC een gratis programma 
waarin het winkelende publiek in aanraking kwam met het festival. Er was onder andere de installa-
tie-voorstelling Human Landscape te zien, dat met ondersteuning van What You See gemaakt werd door 
studenten van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Daarnaast speelden mensen YOU’LL NEVER 
GUESS WHO, de bijna onspeelbare en levensgrote versie van het gezelschapsspel ‘Wie is het’,  zagen ze 
de ontroerende korte film Father Figure, over wat het betekent om jong, zwart en homo te zijn en kon-
den jongeren in de workshop Maak er een potje van! (11+) hun eigen interpretatie van gender omzetten 
in kunst.

Met dit programma ging What You See het centrum van Utrecht uit, om zo ook in andere contexten 
zichtbaar en relevant te zijn.

2.2 NEDERLANDSE PREMIÈRES VAN INTERNATIONALE VOORSTELLINGEN

What You See Festival 2019 bracht werk naar Nederland dat hier nog niet eerder te zien was.

GRACES - SILVIA GRIBAUDI (IT) (openingsvoorstelling)
vrijdag 22 november | 20.00 uur | Theater Kikker | grote zaal
Met gulle humor en radicale empathie goot de Italiaanse Silvia Gribaudi de imperfecties van de mens in 
een kunstvorm voorbij clichés en uiterlijk vertoon. Geïnspireerd op het beeld The Three Graces (Antonio 
Canova 1812-1817) dat de drie dochters Euphrosyne, Aglaea en Thalia van Zeus verbeeldt, gingen de 
drie mannelijke performers samen met Silvia op zoek naar een nieuwe invulling van het woord ‘grace’. 
Met dans en tekst, maar vooral vol warmte en lichtheid, legde deze voorstelling een kern van onze men-
selijkheid bloot.

De voorstelling was al snel uitverkocht en voorafgaand aan de opening hebben we besloten extra 
stoelen toe te voegen. Het publiek kwam uitgelaten de zaal uit en iedereen, kunstliefhebber of niet, was 
dolenthousiast over deze voorstelling die tegelijkertijd gelaagd en toegankelijk was.

‘“Gribaudi gaat niet voor het sublieme, maar voor het vrije en het diverse. […] Graces is een goed gekozen 
openingsvoorstelling. Het is een uitnodiging om verschillende perspectieven te zien en laat ruimte voor 
hen die dat wellicht (nog) niet willen of kunnen. Jammer dat deze voorstelling, vooralsnog, eenmalig in 

Nederland te zien was.”
Lisa Reinheimer - theaterkrant.nl (Keuze van de Criticus), lees hier de volledige recensie.

https://www.theaterkrant.nl/recensie/graces/silvia-gribaudi-santarcangelo-dei-teatri-what-you-see-%2520festival/


5 Jaarverslag 2019

ELEPHANT IN THE ROOM - LANRE MALAOLU (UK)
vrijdag 22 november | 19.30 & 21.30 uur | Theater Kikker | kleine zaal
‘Iets is goed fout. Opstaan lukt me niet, concentreren lukt me niet, de spanning bouwt op. Er groeit iets 
in mij, onherkenbaar en onbenoembaar, dat mijn lichaam overneemt....’ In deze korte solo vol fysiek 
theater, hiphop en spoken word verkende prijswinnend regisseur, choreograaf en performance artist 
Lanre Malaolu de relatie tussen mentale problemen en de destructieve kracht van toxic masculinity. 
Met een ‘do it yourself-aanpak’ legde hij direct en persoonlijk pijnpunten in onze maatschappij bloot.

Deze korte voorstelling (15 minuten) was twee keer te zien, voor en na Graces. Vooral de vroege voor-
stelling om 19.30 was gericht op jongeren. Deze korte ‘appetiser’ of ‘disgestief’ gaf door de intensiteit, 
de persoonlijke thematiek en de sublieme mix van dans en theater een bijzondere aanvulling op het 
lichtere Graces. 

AQUÍ, SIEMPRE (Here, Always) - POLIANA LIMA (ES/BR)
zaterdag 23 november | 20.00 uur | Theater Kikker | grote zaal
Vier vrouwen, vier tijden, vier levens. Samen met de vier dansers - een verschil van bijna 50 jaar tussen 
de oudste en de jongste - creëerde de Braziliaanse Poliana Lima een documentaire-achtige voorstelling 
over hun manier van leven, dansen en denken. Een intieme, zintuigelijke en autobiografische platte-
grond waarin verleden, heden en toekomst door elkaar heen stroomden. Het poëtische Aquí, Siempre 
overdacht het onverbiddelijke verglijden van de tijd en onze diepe, persoonlijke relatie daarmee.

“Zo reizen de vrouwen door hun eigen lichaam. Hun generaties kruisen elkaar, en wie oud is en wie jong 
doet er niet meer toe: dat alles valt in elkaar wanneer ze je deelgenoot maken van het archief van hun 

lichaam. […] Aquí Siempre stelt vragen over wat jou maakt tot wie je bent. Welke geschiedenis herbergt je 
lichaam?”

Carolien Verduijn, theaterkrant.nl. lees hier de volledige recensie.  

IN FIRST PERSON (research) | Daniel Mariblanca (ES/NO)
zaterdag 23 november | 22.00 uur | Theater Kikker | kleine zaal
In 2018 maakte de solo 71Bodies 1Dance van de Spaanse Daniel Mariblanca grote indruk tijdens What 
You See Festival. In 2019 kwam hij terug en toonde hij het ‘work-in-progress’ In First Person, waarin hij 
samen met de 54-jarige botenbouwer Tonje Havstad in dans, film en een gesprek, openhartig de impact 
van een transitie op je ervaring van ‘thuisvoelen’ ontvouwde.  Je thuis voelen in je lijf, dat door de hor-
monen soms ongrijpbaar wordt, maar ook bij je familie, die zich aan moet passen aan een veranderen-
de familiestructuur.

RUFFLE | Carlos Pons Guerra (UK)
zondag 24 november | 20.00 | Stadsschouwburg Utrecht | Douwe Egbertszaal
De Britse topchoreograaf Carlos Pons Guerra nam in de Nederlandse première van Ruffle op intieme 
wijze emotionele agressie in een mannenrelatie onder de loep. Wat gebeurt er als onze slaapkamers in 
arena’s veranderen en het haast onmogelijk lijkt er levend uit te komen? Een bitterzoet duet. 

SPOKEN WORD | Hind Eljadid (BE)
zondag 24 november | 20.00 | Stadsschouwburg Utrecht | Douwe Egbertszaal
Woordkunstenaar Hind Eljadid won in 2017 als enige vrouw en Belg de Van Dale SPOKEN Awards in de 
categorie Poetry. Daarnaast bouwt ze aan haar eigen platform ZonderWolk, waar ze een plek creëert 
voor andere getalenteerde jonge makers. Op What You See luisterde het publiek naar haar rake, won-
derschone en maatschappijkritische spoken word.

Ruffle en Spoken Word waren beide onderdeel van het eenmalige, speciaal door What You See samenge-
stelde programma Gender Eclectic, dat op zondag 24 november in de Stadsschouwburg te zien was (zie 
ook onder). 

https://www.theaterkrant.nl/recensie/aqui-siempre/poliana-lima/
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2.3 WHAT YOU SEE ONLY PROGRAMMA’S

Op What You See Festival 2019 kon het publiek genieten van speciaal voor What You See ontwikkelde 
en samengestelde programma’s. 

GENDER ECLECTIC | verschillende artiesten
zondag 24 november | 20.00 | Stadsschouwburg Utrecht | Douwe Egbertszaal
What You See Festival streek voor het eerst neer in de Stadsschouwburg Utrecht met een one-night-only 
programma met Introdans, House of Vineyard, Julia Zahra, Carlos Pons Guerra, Hind Eljadid en meer, gepre-
senteerd door tv- en radiomaker Andrea van Pol.

Circular was een ontmoeting tussen twee Introdans dansers en Edwin van der Burg, een filmmaker ge-
boren met CP (cerebrale parese) die grote delen van de dag in een rolstoel doorbrengt. Zijn specifieke 
bewegingskwaliteiten nam choreograaf Adriaan Luteijn als uitgangspunt voor dit ontroerende en krach-
tige werk. De Nederlandse ballroom pioniers House of Vineyard bieden een veilige haven en een plek 
voor empowerment aan de LGBTQIA+ community. Met hun motto ‘Put your drama in your dance and 
leave it on the floor’ stonden ze garant voor een energieke show die alle sociale normen over schoon-
heid, gender en seksuele expressie naast zich neer legde. Singer-songwriter Julia Zahra bracht met een 
soul- en alternatieve popfeel haar persoonlijke songs ten gehore en Hind Eljadid uit Antwerpen vatte 
haar ongezouten mening in scherpe en wonderschone teksten die sociale misstanden aan de kaak 
stellen. In de Nederlandse première van het intense dansduet Ruffle van topchoreograaf Carlos Pons 
Guerra (onder andere Rambert in Londen) werd de emotionele agressie in een mannenrelatie onder 
de loep genomen. Dit afwisselende programma werd aangevuld met korte manifesto’s van filosoof en 
queer activist Simon(e) van Saarloos en 12 jongeren van de Gender & Sexuality Alliance. 

“Als er dan aan het einde toch nog ruimte is om zelf te dansen en het podium op te komen, wordt de di-
versiteit even echt gevierd met al die verschillende mensen op het podium. Het vormt een swingend einde 

van Gender Eclectic en het What You See Festival.”
Carolien Verduijn, theaterkrant.nl. Lees hier de volledige recensie.

DUNGEONS & DRAG QUEENS | Derk Over 
zaterdag 23 november | 20.00 uur | EKKO 
Visual Designer Derk Over is een groot fan van het rollenspel Dungeons and Dragons én is drag queen. 
Hij combineerde al zijn fascinaties en kunde in de ontwikkeling van de lounge performance Dungeons 
and Drag Queens die een extra impuls kreeg door de uitnodiging van What You See om deze op het 
festival te tonen. Speciaal voor What You See werd een eerste volledige versie van de performance 
getoond in poppodium EKKO. Zes drag queens namen het publiek mee in een wereld vol morele dilem-
ma’s, gedachte-experimenten en metaforen voor queer life. Dit programma-onderdeel was als eerste 
uitverkocht en trok een fascinerende mix van fans van het spel, drag queens en reguliere bezoekers van 
EKKO.

WHILE WE WALK | Nikita Maheshwary (IN/NL)
vrij 22, za  23 en zo 24 november | 13.00, 14.30, 16.00 | binnenstad Utrecht
De Indiase kunstenaar Nikita Maheshwary ontwikkelde een serie wandelingen waar ze steeds met één 
vrouw door steden als New Delhi, Sofia en Tilburg liep en met hen sprak over hun gevoel van ‘belon-
ging’. Voor What You See creëerde ze een versie in Utrecht en opende ze het werk voor mensen van 
alle genders. Op negen momenten ging ze met een bezoeker op een exclusieve ontdekkingstocht door 
Utrecht. Uniek was bovendien dat de herinneringen, anekdotes, objecten en geluiden na elk gesprek 
verwerkt werden in een groeiende installatie die in de foyers van het festival te zien was.

https://www.theaterkrant.nl/recensie/gender-eclectic/jurgen-theuns/
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2.4 VERDIEPING 

Met kunst als katalysator ambieert What You See een impuls te geven aan de dialoog over gender en 
identiteit. What You See Symposium, nagesprekken en workshops spelen een belangrijke rol in deze 
dialoog. 

WHAT YOU SEE SYMPOSIUM
vrijdag 22 november | 14.00 uur | Het Huis Utrecht 
Drie kunstwerken, drie gasten, drie gesprekken. Columnist en model Valentijn de Hingh was gespreks-
leider van dit symposium dat je steeds nieuwe perspectieven liet ervaren. Feminist, schrijver en re-
dacteur Meredith Greer opende het symposium met een kort statement, waarna we inzoomden op 
kunst en dialoog. Regisseur Ira Kip toonde scènes uit haar veelbewogen voorstelling Shrew Her, dat 
onze ideeën over genderrollen bevraagt. Sociaal ondernemer, activist en oprichter van stichting Stem 
op een Vrouw Devika Partiman reageerde vanuit haar expertise en in gesprek met Valentijn de Hingh 
op het werk van Ira. Schrijver en bioloog Mariken Heitman droeg voor uit haar zintuigelijke debuut De 
Wateraap en deelde exclusief materiaal uit haar tweede boek waar ze momenteel aan werkt. Beeldend 
kunstenaar Janneke Berendsen maakte in reactie op Marikens tekst een speciaal gemaakt videowerk. 
Fotograaf Marvel Harris en documentairemaker Jessica Villerius sloten de middag af met een stuk uit de 
persoonlijke documentaire Alles is Nu waarin Villerius je meeneemt in het transitieproces van Marvel.

“Dit tweede jaar zien we een waaier aan verhalen die overlopen van de glitters enerzijds en houtsnippers 
anderzijds, soms felgekleurd en dan weer pastel. De meest gestelde vraag lijkt dan ook te zijn of we even 

willen luisteren naar wat er gezegd wordt. En dat is tof. “ 
Artikel van dramaturg Freek Duinhof over What You See Symposium 2019

NAGESPREKKEN 
Op zaterdagavond kon het publiek in gesprek gaan over het werk. Na Aquí, Siempre ging internationaal 
dansdramaturg en dansactivist Peggy Olislaegers in gesprek met het publiek over hun ervaringen van 
het werk. Een kort, intiem gesprek, waar het werk werd vergeleken met een ‘prayer’. Choreograaf Daniel 
Mariblanca en protagonist Tonje Havstad implementeerden als onderdeel van In First Person een nage-
sprek met publiek, dat dieper inging op hun werk proces en hun ervaringen als transgender.

WORKSHOP
Peggy Olislaegers verzorgde een tweedaagse workshop waarin deelnemers werden uitgenodigd om 
uiteenlopende perspectieven toe te laten, om constant van positie te wisselen en om op een speelse 
en confronterende manier te oefenen in empathie. Naast de workshopsessies, die bestonden uit zowel 
fysieke oefeningen als oefeningen in dialoog, gingen de deelnemers naar verschillende onderdelen van 
het festival, waaronder het What You See Symposium, Graces en What You See Research. De deelnemers 
werden onderdeel van de What You See community en leverden een belangrijke bijdrage aan de dia-
loog die tijdens What You See ontstond. 

“I really enjoyed engaging with the work, my fellow creators, and meeting all of you. I learned a great 
deal about contemporary performance practices, community, and my own abilities as a curator, critic, 

and artist.”
Workshop deelnemer 

2.5 ONTWIKKELING

What You See wil bijdragen aan de ontwikkeling van de kunstensector en het denken over gender en 
identiteit stimuleren, en initieert en ondersteunt projecten die deze beide aspecten combineren. 

WHAT YOU SEE RESEARCH
zaterdag 23 november | 14.00 & 16.00 | Het Huis Utrecht 
Voor het eerst organiseerde What You See Festival een miniresidentie in Het Huis Utrecht. Op vrijdag en 
zaterdag werkten onze artists-in-residence aan hun projecten en op zaterdagmiddag openden ze hun 
studiodeuren voor nieuwsgierig publiek, dat werd uitgenodigd om over hun werk in dialoog te gaan. 
Zo toonden filosoof, schrijver en queer vrouw Simon(e) van Saarloos en de Duitse performer en auteur 
Rahel Crawford Barra hun onderzoek naar de relatie tussen kracht, spieren en feminisme. De zwange-
re Franziska Menge ging dieper in op de geschiedenis van haar partner en de fascinatie voor militair 
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geweld in zijn familie. Hoe werkt dit door op de baby in haar buik? Veelzijdig danseres Donna Chittick 
toonde midden in het werkproces van haar debuutvoorstelling Together een kort stuk van de creatie 
waarin ze met hiphop de verschillende levensfases van een vrouw laat zien.

HUMAN LANDSCAPE | HKU
zaterdag 9 november | 12.00, 13.30, 15.30 uur| Leidsche Rijn Centrum
zondag 24 november | 16.00 uur | Theater Kikker, grote zaal
In samenwerking met de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Leidsche Rijn Centrum en What You See 
ontwikkelden acht studenten een voorstelling geïnspireerd op de wijze waarop fotografen Francesca 
Woodman en Robert Mapplethorpe hun persoonlijke visie op gender en seksualiteit in hun werk in-
corporeerden. In de installatie performance werden hun persoonlijke, artistieke visies zichtbaar. Op 9 
november was de voorstelling gratis te zien in Leidsche Rijn Centrum en op zondag 24 november werd 
het werk nog een keer getoond in Theater Kikker. What You See ondersteunde dit project zowel financi-
eel, artistiek als productioneel. Een waardevolle samenwerking voor de partners en de studenten die in 
de toekomst wordt voortgezet.

POP-UPS | HKU Musician 3.0 
vrijdag 22 november & zaterdag 23 november | verschillende tijden | Het Huis Utrecht & Theater Kikker 
In navolging van 2018 nodigde What You See Festival de derdejaars studenten Musician 3.0 van HKU 
Conservatorium uit om op de vrijdag en zaterdag vanuit hun eigen artistieke signatuur pop-up voor-
stellingen te realiseren, met artistieke, financiële en productionele ondersteuning van What You See. 
Dit resulteerde in 4 verschillende projecten waarvan er 2 in Het Huis werden getoond en 2 in Theater 
Kikker. Via het werk gingen ze op laagdrempelige wijze in gesprek met het publiek.

2.6 IN-BETWEEN PROGRAMMERING

Bovenstaande draagt allemaal bij aan de stapeling van ervaringen die de toeschouwer opdoet wanneer 
je What You See bezoekt. Daarnaast komt steeds meer de nadruk te liggen op de in-between program-
mering van What You See Festival; de programmering tussen de verschillende programma-onderdelen 
door. 

DOCUMENTING THE DUTCH (film documentaires) | Erik Alkema & Eveline van de Putte, Sanne This & Ro-
land Javornik, Esmée van Loon, Bibi Fadlalla, in samenwerking met: De Roze Filmdagen & Hoogt on Tour
donderdag 21 november | 20.00 | De Nijverheid 
Op de donderdag voorafgaand aan het festival kreeg nieuwsgierig publiek een voorproefje op het fes-
tival met een gevarieerd programma met de korte, Nederlandse documentaires Dochter, The Puppeteer, 
Dubbel Geluk en Father Figure. Gonnie was al negentig toen haar zoon haar vertelde dat hij voortaan als 
Jaqueline door het leven zou gaan. In Dochter zien we de bijzonder relatie tussen hen. Raymond is in de 
40, homo, autistisch en denkt dat hij nergens goed in is. Als zijn alter ego The Puppeteer vindt hij kracht, 
vertrouwen en bewondering in de Nederlandse BDSM-scene. In Dubbel Geluk onderzoekt regisseur 
Esmée van Loon, vanuit haar persoonlijke ervaring, hoe het is om op te groeien met ouders van hetzelf-
de geslacht. In Father Figure worstelt Guilliano (26), vader én grondlegger van Vogue-dansgemeenschap 
The Kiki House of Angels, met de soms vijandige buitenwereld en zie je hoe hij alles opzij zet om een 
goed rolmodel voor zijn zoon te zijn. Dit programma kwam tot stand in samenwerking met ’t Hoogt on 
Tour en de Roze Filmdagen.

INSTALLATIE: YOU’LL NEVER GUESS WHO | Maud Vanhauwaert
zaterdag 9 november | v.a. 13.00 uur | Leidsche Rijn Centrum
vrijdag 22 & zaterdag 23 november | v.a. 13.00 uur | Het Huis Utrecht
zondag 24 november | v.a. 19.00 uur | Stadsschouwburg Utrecht
You’ll Never GUESS WHO is de onmogelijke en levensgrote versie van het gezelschapsspel ‘Wie is het?’ 
waarmee de Antwerpse stadsdichter en voormalig curator van het Antwerp Queer Arts Festival Maud 
Vanhauwaert ons denken en kijken ter discussie stelt. Hoe kijken we naar de ander? Welke vragen 
gebruiken we om de ander te benaderen? Durven we verder kijken dan het plaatje? Zus èn zo, zwart èn 
wit, vis èn vlees, ’t een èn het ander; de 20 individuen op de foto’s zijn niet in hokjes te vangen. Dit spel 
was eerst in Leidsche Rijn Centrum te zien en reisde tijdens What You See mee naar Het Huis Utrecht 
en de Stadsschouwburg Utrecht en gaf het publiek de kans op speelse wijze de eigen aannames over 
mannelijk- en vrouwelijkheid onder de loep te nemen.
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RISE-COLLAPSE | Gijs Kast
1 - 24 november | openingstijden Theater Kikker | Foyer Theater Kikker
Vanaf 1 november was in de gang en foyer van Theater Kikker de expositie RISE-COLLAPSE te zien. Stich-
ting In Lijn van Stijn Schenk brengt door middel van getekende verhalen inzicht in lastige en gevoelige 
onderwerpen. In het kader van het grotere project WIJ MANNEN spraken kunstenaar Gijs Kast en Stijn 
Schenk drie mannen die hun positie en daarmee een groot deel van hun identiteit verloren hebben. 
Gescheiden, ziek, werkloos of dakloos viel hun hele beeld van zichzelf aan diggelen. De animatie  
RISE-COLLAPSE toonde de val en het verlies, maar ook de vrijheid die gepaard gaat bij het herontdekken 
van jezelf, voorbij de soms wurgende verwachtingen van de maatschappij over het man-zijn.

WHILE WE WALK | Nikita Maheshwary
vrijdag 22 & zaterdag 23 november | v.a. 19.00 uur | foyer Theater Kikker
zondag 24 november | v.a. 19.00 uur | foyer Stadsschouwburg Utrecht
Tijdens What You See Festival wandelde kunstenaar Nikita Maheshwary elke dag met verschillende gas-
ten door Utrecht en sprak met hen over hun gevoel van thuishoren, en de invloed van de stad daarop. 
De anekdotes, objecten en herinneringen die daaruit voortvloeiden verwerkte ze elke avond in deze 
groeiende installatie die de uiteenlopende relaties van de wandelaars tot de stad toonde. De expositie 
werd speciaal gemaakt voor What You See Festival en was onderdeel van het doorlopende project While 
We Walk. De installatie was te zien in de foyer van Theater Kikker en verhuisde op zondag 24 november 
naar de Stadsschouwburg Utrecht als onderdeel van het programma Gender Eclectic. 

MUZIEK | Barry de Bruin & Mel Ross
vrijdag 22 & zaterdag 23 november | v.a. 21.00 uur | foyer Theater Kikker
Op vrijdag en zaterdag werden er tussen de voorstellingen in Theater Kikker twee muzikale intermez-
zo’s georganiseerd. Op vrijdag zong zanger, componist en improvisator Barry de Bruin op eigenzinnige 
wijze over grenzeloze liefde en vrijheid. Op zaterdag was het opvallende en energieke hiphopfenomeen 
Mel Ross te horen in de foyer.  (Note: Mel Ross was de waardige vervanger van het queer rapduo  
Lionstorm, dat wegens een werkreis naar Tokyo hun optreden moest afzeggen).

WHAT YOU SEE X EKKO
zaterdag 23 november | v.a. 22.00 uur | EKKO
You are what you party! Na Dungeons and Drag Queens in poppodium EKKO ging het dak eraf tijdens het 
dansfeest WHAT YOU SEE X EKKO. In samenwerking met Queer in Wonderland, die de programmering 
van DJ’s en toffe acts op zich nam, werd het een inclusieve feestavond die tot in de vroege uurtjes door-
ging. Hoogtepunt was het DJ-duo Osie Square dat hun missie voor gelijkwaardigheid via hun vette beats 
en goede vibes deelde.

YOU’ll NEVER GUESS WHO | Maud Vanhauwaert | foto: Tessa de Geus
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3  PARTNERS 
What You See Festival kan niet bestaan zonder de steun en expertise van partners op lokaal, nationaal 
en internationaal niveau. Dit jaar hebben partners als de Stadsschouwburg Utrecht, EKKO en Leidsche 
Rijn Centrum zich ook aan What You See verbonden, waarmee het bereik van het festival werd ver-
breed en verdiept. 

THEATER KIKKER - coproducent
Theater Kikker maakte in 2018 het ontstaan van het festival mogelijk en was ook in 2019 een belangrij-
ke partner. Theater Kikker is coproducent en festivalhart van What You See. Daar toonden we voorstel-
lingen in de grote en kleine zaal en werd een groot deel van onze ‘in-between’ programmering gereali-
seerd. Theater Kikker nam het grootste deel van de kaartverkoop op zich en ondersteunde het festival 
op productioneel, technisch en publicitair niveau. Programmeur Jolie Vreeburg is een belangrijke spar-
ringspartner voor ons en wij zijn dan ook zeer verheugd dat Theater Kikker zich voor de komende jaren 
aan What You See wil verbinden.

HET HUIS UTRECHT 
Het Huis Utrecht opende op vrijdag en zaterdag de deuren voor What You See. In samenwerking met 
dramaturg Marijn Lems van Het Huis werd deze locatie de ‘onderzoekshub’ van What You See. Hier 
vond op vrijdag en zaterdag de What You See Research plaats, en was op vrijdag het What You See Sympo-
sium in de theaterzaal te zien. Daarnaast was er plek voor het spel You’ll Never Guess Who en werden er 
twee pop-ups van de studenten van Musician 3.0 getoond. 

STADSSCHOUWBURG UTRECHT 
Direct na de eerste editie van What You See in 2018 bood de Stadsschouwburg Utrecht (SSBU) haar 
partnerschap aan voor 2019. Op zondag 24 november stelde de schouwburg de Douwe Egbertszaal ter 
beschikking, wat het mogelijk maakte het samengestelde programma Gender Eclectic te organiseren. 
SSBU nam hiervoor de kaartverkoop op zich en ondersteunde op het gebied van publiciteit.

LEIDSCHE RIJN CENTRUM
In samenwerking met winkelcentrum Leidsche Rijn Centrum kwam het locatieprogramma daar tot stand. 
LRC ondersteunde dit project financieel, nam een deel van de lokale publiciteit op zich (onder andere 
door een speciale flyer die verspreid werd in Leidsche Rijn) en stelde de winkelruimtes ter beschikking.

HOOGT ON TOUR
Het filmprogramma op donderdag 21 november kwam tot stand in samenwerking met Hoogt on tour, 
dat de locatie De Nijverheid aantrok, de kaartverkoop op zich nam en het festival publicitair onder-
steunde.

EKKO 
Poppodium EKKO was een nieuwe partner voor What You See en gezamenlijk organiseerden we de 
lounge performance Dungeons and Drag Queens en het feest. EKKO nam, in samenwerking met Queer in 
Wonderland, een deel van de programmering voor zijn rekening, ondersteunde in de programmakos-
ten en droeg bij aan de publiciteit.

HKU THEATER 
De opleidingen Muziek & Technologie, Interactive Performance Design en Theatervormgeving leverden 
ieder een aantal studenten die gezamenlijk werkten aan Human Landscape dat in Leidsche Rijn Centrum 
en tijdens What You See Festival te zien was. Dit project werd gefinancierd door de HKU, What You See 
en LRC.

HKU CONSERVATORIUM
In samenwerking met de opleiding Musician 3.0 van de HKU Conservatorium werden 4 pop-up perfor-
mances gerealiseerd die tijdens What You See Festival getoond werden.

SAVANNAH BAY
Feministische boekhandel Savannah Bay creëerde op verschillende momenten een stand op What You 
See voor de verkoop van de boeken en verzorgden de cadeaus voor de deelnemers aan het symposi-
um. Inmiddels hebben er ook gesprekken plaatsgevonden over hoe Savannah Bay ook een inhoudelijke 
rol op zich kan nemen in de komende jaren.
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MOOIE WOORDEN
Lisa Weeda van Mooie Woorden adviseerde What You See op het gebied van schrijvers en spoken word 
artiesten. Dankzij Mooie Woorden werden we gewezen op Mariken Heitman (What You See Symposium) 
en Hind Eljadid (Gender Eclectic).

ROZE FILMDAGEN
Dit LGBTQIA+ filmfestival in Amsterdam adviseerde What You See over de filmprogrammering en stelde 
hun korte filmprogramma Documenting the Dutch ter beschikking.

GENDER BENDER FESTIVAL | Bologna, Italië 
Gender Bender Festival heeft zich in 16 jaar ontwikkeld tot een niet meer weg te denken festival dat het 
onderwerp gender stevig op de kaart heeft gezet in zowel Italië als Europa. Zij hebben ervaring in het 
opbouwen van een dergelijk festival en in het ontwikkelen van een programmering voor verschillende 
publieksgroepen. Artistiek leider Daniele del Pozzo ondersteunt What You See vanaf het prille begin en 
is een belangrijke sparring partner. Artistiek directeur Vincent Wijlhuizen bezocht het festival dan ook 
weer in november 2019. Dit jaar zijn de eerste gesprekken gevoerd om een Europees netwerk van festi-
vals te organiseren, waarvoor volgend jaar een volgende stap wordt gezet.

ORLANDO FESTIVAL | Bergamo, Italië 
Festival Orlando in het conservatievere Bergamo, Italië, bestaat inmiddels 6 jaar. Het festival maakt 
door middel van dans, theater, film en exposities verschillende visies op gender bespreekbaar en toont 
een verscheidenheid aan beelden en perspectieven. Artistiek directeur Mauro Danesi bezocht What You 
See in 2019 en is een belangrijke supporter van het festival. Orlando zal ook deel uitmaken van het op 
te zetten netwerk.

SHREW HER | Ira Kip | foto: Tessa de Geus
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4  MARKETING EN COMMUNICATIE
4.1 PUBLIEKSBEREIK

What You See Festival consolideerde dit jaar haar bezoekersaantallen. We behaalden een bezettings-
graad van meer dan 80% en trokken 1027 betalende bezoekers en 3107 bezoekers voor de gratis pro-
grammaonderdelen. Er werkten meer dan 50 kunstenaars en artiesten mee.

4.2 PUBLIEKSONDERZOEK

Het ontbreekt ons vooralsnog aan een eigen ticketing-systeem. Toch konden we in samenwerking met 
Theater Kikker en de Stadsschouwburg een data-analyse doen aan de hand van de ticketverkoop voor 
de programma’s in Theater Kikker, Het Huis Utrecht en de Stadsschouwburg Utrecht. Op deze locaties 
vonden de meeste What You See activiteiten plaats. Naar aanleiding van de analyse bleek het volgende:
 • Het aantal nieuwe bezoekers aan What You See Festival is opvallend hoog: meer dan 90% van 
    de bezoekers kocht voor het eerst een kaartje voor het festival.
 • Zo’n 70% van de bezoekers bracht een bezoek aan meerdere programmaonderdelen  
    (herhaalbezoek).
 • De verhouding tussen vrouwen en mannen was ongeveer 75% - 25%.
 • 56% van het publiek is afkomstig uit de provincie Utrecht en 44% komt van daarbuiten.
 • 47% van de bezoekers van Gender Eclectic in de Stadsschouwburg Utrecht bezocht de  
    schouwburg voor de eerste keer.

Kanttekening moet worden geplaatst dat het hier vooral gaat om degenen die de kaarten hebben 
aangeschaft via Theater Kikker en/of de Stadsschouwburg. Hoewel de analyse onvolledig is omdat de 
data van de bezoekers aan EKKO, en‘t Hoogt on tour filmprogramma niet kon worden meegenomen, 
geeft dit een goede indicatie dat we met deze editie een opvallende campagne gedraaid hebben en het 
publiek gedurende het festival duurzaam aan ons hebben verbonden.

4.3 PUBLIEKSGROEPEN

Als beginnend festival is het onze wens een zo’n breed mogelijke doelgroep te bereiken en zo de bood-
schap van ons festival wijd te verspreiden. Omdat we ons nog in de pioniersfase begeven en de mid-
delen beperkt zijn zetten we in eerste instantie in op het olievlekeffect. Door ons eerst te richten op 
publiek dat bekend is met de thematiek en hen een optimale ervaring te geven hopen wij hen een am-
bassadeursrol te geven en nieuw publiek te activeren. Dit lijkt te lukken. We blijken een groeiende aan-
trekkingskracht te hebben op individuen en organisaties, zowel professionals als niet-professionals, met 
een interesse in culturele, sociale en maatschappelijke ontwikkelingen. Als festival weten we bovendien 
verschillende lagen van de LGBTQIA+ community bloot te leggen en een stem te geven: op individueel 
vlak (individuen/families/kenniskring), wetenschappelijk vlak (studenten/hogescholen/universiteiten), 
artistiek vlak (kunstenaars) maar ook organisatorisch vlak (belangenbehartigers, organisaties, bedrijven) 
en beleidsvlak (politiek).
 
We zien dat er steeds meer mensen en organisaties opstaan met de behoefte zich voor onbepaalde 
tijd aan ons te binden. Naar aanleiding van het manifest van de Gender & Sexuality Alliance - een groep 
scholieren die zich sterk maakt voor een inclusieve, veilige omgeving op school -  benaderde Stichting 
Prisma Groep - een belangenbehartiger van Biculturele /islamitische LHBTQI+-ers-  ons of zij de komen-
de editie eenzelfde manifest ten gehore kunnen brengen. Ook kregen we dit jaar voor het eerst bezoek 
van een groep managers van Nike Europe, die in het kader van hun interne ontwikkelingstraject een 
speciaal programma afnamen inclusief een bezoek aan ons symposium, een workshop door artistiek 
directeur Vincent Wijlhuizen en twee voorstellingen tijdens de openingsavond.
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4.4. MARKETING & COMMUNICATIE

Als relatief nieuw festival met een (nog) niet-alledaagse focus: gender & identiteit staan we voor een 
aantal uitdagingen:
 • De concurrentie van andere festivals en culturele activiteiten.
 • Een beperkt budget voor marketing & communicatie.
 • Zeer brede en diverse publieksgroepen met ieder hun eigen mediagedrag.
 • Naast sfeer veel aandacht voor specifieke programmaonderdelen, invalshoeken en kenmerken  
    van het festival, vooraf, tijdens en na afloop van het festival. Oftewel veel boodschappen.
 • De noodzaak zo inclusief mogelijk te zijn, oftewel ruimte creëren voor de visie van de partners,  
    artiesten én het publiek.

Voor onze communicatiestrategie hebben we daarom, naast klassieke marketingmiddelen (zoals een 
visuele on- en offline campagne, persbeleid en genereren van free publicity) ,
gekozen voor:
 • De intensivering van het contact met bestaande en potentiële doelgroepen; community-building.
 • Grote focus op online marketing en social media strategie.
 • Collectieve marketing (samenwerking met lokale, regionale en landelijke (media)partners).
 • Content marketing (uiteenlopende invalshoeken met oog op behoeftes van de doelgroepen via  
    social media en nieuwsbrieven).
 • Additionele contextprogramma’s op locatie (previews / workshops / presentaties).

4.5 TICKETING & PRIJSBELEID 

Voor het grootste gedeelte van de programmering maakten we gebruik van het ticketingsysteem van 
Theater Kikker. Voor Gender Eclectic, Documenting the Dutch, Dungeons and Drag Queens en WHAT YOU 
SEE x EKKO werden de kaarten respectievelijk verkocht door de Stadsschouwburg Utrecht, ’t Hoogt on 
Tour en poppodium EKKO. Deze versnippering van de verkoop is niet ideaal op het gebied van gebrui-
kersgemak, maar desalniettemin wist het publiek de juiste verkooppunten te vinden. We hebben het 
kortingsbeleid van de partners overgenomen en in samenwerking met Theater Kikker was het ook 
mogelijk speciale groepskortingen aan te bieden (zo bezochten 75 studenten van Theaterwetenschap-
pen de openingsvoorstelling Graces met korting). Met EKKO experimenteerden we daarnaast met een 
‘pay-what-you-want’ concept, waarbij bezoekers uit drie prijscategorieën konden kiezen. Dit vergrootte 
de toegankelijkheid van de programma’s in EKKO. Ook werkten we voor het eerst samen met We Are 
Public, wiens leden naar Gender Eclectic en Aquì, Siempre konden. Voor de komende jaren ligt de wens 
om een eigen ticketingsysteem te implementeren, dat ons de mogelijkheid biedt een actief, strategisch, 
flexibel en publieksvriendelijk prijsbeleid toe te passen.

4.6 COMMUNITY-BUILDING

Een belangrijke focus lag dit jaar op de intensivering van het contact met bestaande en potentiële 
doelgroepen door middel van community-building, crowdfunding en crowdsourcing. We ontwikkelden 
op maat gemaakte programma’s voor onder andere afgevaardigden van Nike, studenten van de HKU 
Beeldende Kunst, HKU Theater, Universiteit Utrecht BA en MA Theaterwetenschappen. Zowel voor, 
tijdens als na het festival worden we steeds meer gevraagd onze expertise te delen, waar we altijd toe 
bereid zijn. Zo ontwikkelen we langzaam de pijler van expertisecentrum dat artistieke ontwikkeling en 
maatschappelijke impact verbindt. 

Met What You Support richtten we ons eigen crowdfunding-platform op. Zonder tussenkomst van 
andere organisaties wisten we met What You Support dit jaar 29 donateurs aan ons te binden voor een 
totaalbedrag van € 2275,-. Tweeëntwintig van deze donateurs ondersteunen ons duurzaam met een 
jaarlijkse donatie. Alle donateurs ontvingen naast sneak previews en nieuwsbrief-specials een uitnodi-
ging voor de openingsborrel en -voorstelling(en). We benaderen hen als belangrijke ambassadeurs van 
ons festival. In de komende jaren bouwen we verder aan deze support-groep.
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4.7 RESULTATEN SOCIAL MEDIA

De focus op een goede social media-strategie heeft zijn vruchten afgeworpen. Met collectieve marke-
ting en betaalde en onbetaalde online micro-campagnes haalden we de beoogde stijging van 25% on-
der het aantal volgers op de What You See platforms Facebook, Instagram en Mailchimp. Op Facebook 
steeg het aantal volgers zelfs met 40% naar 938 volgers.

FB / Instagram ads
Met onze betaalde social media campagne richtten we ons op drie verschillende doelgroepen:
 • Cultuurliefhebbers breed (nieuw publiek).
 • Thematisch geïnteresseerden, waaronder een de LGBTQIA+ community (betrokkenen en  
    geïnteresseerden in gender-issues en sociaal maatschappelijke ontwikkelingen).
 • Dansprofessionals (studenten / dansers / dans- en theaterliefhebbers).
We werkten onder andere samen met My Daily Shot of Culture die drie van onze programma’s op 
Facebook en Instagram tipten en met deze posts zo’n 50.000 mensen bereikten. Ook tijdens het festival 
deden zij live verslag van Dungeons and Drag Queens in EKKO.

Content marketing
De content van de campagnes varieerde per doelgroep in tone of voice. Van vakinhoudelijke en the-
matische berichten voor professionals en betrokkenen tot wervende en informatieve posts voor de 
mensen die nog weinig ervaring hebben met de thema’s en/of een bezoek aan een kunstmanifestatie/
theater. We zorgden voor een constante berichtgeving over onze programmering, maar ook met ver-
wijzingen naar partnerorganisaties, mede-activisten, nieuws, artikelen en events aansluitend bij de 
thema’s van What You See. Het tijdelijke aspect van het festival weten we zo te overstijgen door voor-
afgaand, tijdens en na afloop van het festival, online perspectieven over gender en identiteit onder de 
aandacht te brengen. Uit een tussentijdse analyse bleken de Engelstalige posts een hoog interactie-ge-
halte te hebben. Daarom kozen we consequent voor een tweetalige berichtgeving.

4.8 ONLINE ZICHTBAARHEID EN MEDIA

Omdat we dit jaar de tweede editie lanceerden bleek het moeilijker dan vorig jaar om pers aan te trek-
ken. Toch wisten we de on- en offline media goed te bereiken mede dankzij de inzet en betrokkenheid 
van onze partners (collectieve marketing). We kozen ervoor onze marketing zo effectief mogelijk in te 
zetten en geen dure advertenties te plaatsen. In plaats daarvan richtten we ons op gerichte samenwer-
kingen en free publicity. Naast een actieve persbenadering gingen we nauwe banden aan met netwerk-
organisaties als COC Nederland, Respect2Love, Transgendernetwerk Nederland, Movisie en GSA Net-
werk en platforms als zijaanzij.nl, Winq.nl, Queer Filmfestival Utrecht maar ook We Are Public, My Daily 
Shot of Culture, Universiteit Utrecht, HKU en De Dakhaas Utrecht. Zij zorgden voor een groot bereik 
door onze nieuwsberichten te delen onder hun eigen achterban.

In de week voor het festival publiceerde het AD Utrecht het artikel “Festival wil af van hokjesdenken.” 
naar aanleiding van een interview met Vincent Wijlhuizen. Van het festival zelf deden Theaterkrant.nl, 
movementexposed.nl en het Italiaanse klpteatro.it verslag. Een grote bijdrage kwam ook van de arties-
ten zelf. Zo ontwikkelden Queer in Wonderland en Dungeons and Drag Queens hun eigen on- en offline 
campagnes voor de programma’s in EKKO.

Voor volgend jaar hopen we meer aandacht te generen bij landelijke (lifestyle)magazines en omroepen. 
Een ander aandachtspunt voor komende jaren is de inzet van influencers – die passen bij het imago 
van What You See Festival. Het vinden en onderhouden van dergelijke contacten vergt echter een lange 
aanloop en constante coördinatie, iets waar we momenteel helaas de middelen niet voor hebben.

4.9 VISUELE IDENTITEIT

Net als vorig jaar werkten we samen met ontwerper Yuri Huigens / Soopknipe.com (ontwerp cam-
pagne-beeld) en filmmaker Leo van Emden / Roemfilm.nl. Ieme Soes zorgde voor de vormgeving van 
het festival-magazine dat, net als de posters, verspreid werd op strategische locaties in de Utrechtse 
binnenstad. Het nieuwe campagnebeeld werd uitgebreid met speciale video-bumpers om online de 
nadruk te leggen op bewegend beeld in de vorm van korte teasers. Met deze ontwikkeling bouwen we 
voort aan de merkbekendheid van What You See Festival.
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5  TEAM 
Het grootste gedeelte van het jaar bestond het team uit artistiek & algemeen directeur Vincent Wijlhui-
zen, programmeur & dramaturg Annette van Zwoll en productieleider Ieme Soes. Net als in 2018 wa-
ren zij verantwoordelijk voor het realiseren van de verschillende partnerschappen, de financiering, de 
programmering en de praktische uitvoering van het festival. Daarnaast zetten ze What You Support op 
en waren ze in de aanloop van het festival verantwoordelijk voor de marketing & communicatie (onder 
andere website, teksten & vertalingen, ontwerp en teksten programmaboekje).

In lijn met de evaluatie van vorig jaar werd dit jaar eerder een hoofd marketing- en communicatie aan-
getrokken. Lody Meijer stapte met al haar ervaring en betrokkenheid in het team en is van grote waar-
de gebleken voor de ontwikkeling van de gehele marketing- en communicatiestrategie. Na de evaluatie 
van vorig jaar bleek dat een technisch producent nodig was en dit jaar waren we in staat Margo van der 
Werf aan te trekken, die zowel Theater Kikker als Het Huis Utrecht goed kende. We zijn dit jaar voor de 
uitvoering van belangrijke taken wederom afhankelijk geweest van betrokken en professionele mede-
werkers die zich voor een bescheiden bedrag aan het festival verbonden. Reinder Radersma nam ook 
dit jaar de rol van hospitality medewerker op zich en zorgde ervoor dat al onze gasten goed verzorgd 
en warm welkom geheten werden. Noor Blokhuis was voor de tweede keer vrijwilligerscoördinator en 
is met haar flexibele inzetbaarheid van grote waarde geweest. Nieuw dit jaar was een ticketcoördina-
tor op vrijwillige basis, een rol die Marron Das met verve op zich nam. Leo van Emden (Roemfilm) was 
wederom festivalfilmer en dit jaar kon hij gelukkig gedeeltelijk vergoed worden voor zijn werk. Naast 
deze professionals sloten nog 20  vrijwilligers zich bij het festival aan, die op verschillende momenten 
inzetbaar waren.

Het gebrek aan en zakelijk leider wordt steeds nijpender en maakt dat de taken zoals het maken van 
contracten, budgettering en financiële afrekening volledig op het bord van Vincent Wijlhuizen liggen, 
waardoor hij minder tijd overhoud om te investeren in duurzame partnerschappen en het uitzetten van 
artistieke lijnen. Voor 2020 gaan we dan ook op zoek naar een zakelijk leider.

WHAT YOU SEE RESEARCH | Simon(e) van Saarloos | foto: Tessa de Geus
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6  FINANCIËN 
Dit jaar werd What You See Festival ondersteund door maar liefst 8 publieke en private fondsen:  Ge-
meente Utrecht, Fonds Podiumkunsten, VSBfonds, Fonds21, BNG Cultuurfonds, KfHein Fonds, Prins 
Bernard Cultuurfonds en Fentener van Vlissingen. Zij ondersteunden het festival met een totaal van  
€ 76.855,00. 

Daarnaast konden we rekenen op coproductiebijdragen van Theater Kikker, Het Huis Utrecht, Stads-
schouwburg Utrecht, EKKO en Leidsche Rijn Centrum. Dit jaar is er niet gekozen voor een crowdfun-
dingsactie, maar voor het opzetten van What You Support, wat de financiële verbondenheid duurzamer 
maakt. Hiermee werd € 2.275,00 opgehaald, waarvan het grootste gedeelte meerjarige steun. Daar-
naast groeide de publieksinkomsten van € 5083,00 in 2018 naar € 9.080,00 in 2019 en ontvingen we  
€ 1.100,00 aan sponsorinkomsten.

What You See staat een gezonde bedrijfsvoering voor en heeft zich ook dit jaar ingezet om de kunste-
naars realistische vergoedingen te betalen. Hoewel het kernteam, met name dankzij de professionali-
seringssubsidie van € 6.950,00, zichzelf meer uit kon betalen dan in 2018 staan de vergoedingen niet in 
verhouding tot de inspanningen die het kernteam het hele jaar doet om het festival te realiseren. Hun 
eigen bijdrage is met € 14.392,00 hoog te noemen. Daarnaast heeft een aantal professionals hun dien-
sten uit betrokkenheid bij het festival vrijwillig of met fikse kortingen aangeboden. In vergelijking met 
het eerste jaar is de financiële situatie verbeterd, maar het is nog steeds niet optimaal, en we zetten in 
op een verdere verbetering in 2020. 

WHAT YOU SEE SYMPOSIUM | Valentijn de Hingh, Jessica Villerius | foto: Tessa de Geus
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