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1 INLEIDING
Van 23 t/m 25 november 2018 vond de eerste editie van What You See Festival plaats. Dit festival
is het eerste, jaarlijkse, internationale en multidisciplinaire kunstenfestival in Nederland dat met
verschillende kunstvormen en voor een breed publiek normen rondom gender en identiteit bevraagt en oprekt. Met een uitdagend programma waar de urgentie én het plezier van af spat biedt
het festival nieuwe perspectieven op gender. De uitverkochte zalen, de grote betrokkenheid bij het
publiek, de open en gulle sfeer, nieuwsgierige houding en bijzondere ontmoetingen in de editie
van 2018 onderstrepen de relevantie van het festival. Bekijk hier de after movie van het festival.
What You See Festival
• beleefde in 2018 de eerste editie
• vond plaats in Utrecht
• had Theater Kikker als coproducent
• verbond 16 partners aan zich, waarvan 2 internationaal
• werd financieel ondersteund door 218 crowdfunders
• toonde 5 verschillende dans- en theatervoorstellingen, 1 symposium, 4 			
  
  exposities en 6 films, waaronder een pre-première van het Braziliaanse Good Manners
• produceerde 5 pop-up performances
• coproduceerde 3 projecten, waaronder 2 gloednieuwe exposities
• toonde 2 Nederlandse premières en 1 wereldpremière
• trok meer dan 630 bezoekers voor de dans- en theatervoorstellingen
• behaalde een bezettingsgraad van 83%

‘Festival over identiteit raakt iedereen’
Josselin Gordijn in Algemeen Dagblad/Utrechts Nieuwsblad

THE FORECAST | Amy Bell | photo: Pari Naderi
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2 AANLOOP
Hoewel gender een onderwerp is dat ons allemaal aangaat, is gendergelijkwaardigheid nog steeds
geen collectieve vanzelfsprekendheid. In 2017 sloegen Vincent Wijlhuizen, Ieme Soes en Annette
van Zwoll de handen ineen om een inhoudelijk antwoord te bieden op maatschappelijke krachten
die de emancipatie van vrouwen en de LGBTQI+ community tegenwerken.
Met kunstenfestival What You See willen de initiatiefnemers een plek creëren om gender te agenderen en perspectieven te bieden die recht doen aan de diversiteit en de complexiteit van het
onderwerp. Met het Italiaanse Gender Bender Festival in Bologna - dat sinds 2003 een grote impact
heeft op de wijze waarop in Noord - Italië over gender gedacht wordt - als voorbeeld én partner
werd er op zoek gegaan naar mogelijkheden om een festival in Utrecht te realiseren. Uitgangspunt was om via de kracht van kunst het onderwerp te belichten. Om draagvlak te creëren werd
een Comité van Aanbeveling aangesteld waarin onder andere Xavier Van Damme (algemeen en
artistiek directeur Festival Oude Muziek in Utrecht), Gloria Wekker (professor, sociaal en cultureel
antropoloog), Erik van Ginkel (zakelijk directeur van het Rijksmuseum Amsterdam), Robbert Kalff
(eigenaar van Café Kalff in Utrecht en initiator van de Utrecht Canal Pride) en Sophie Schers (politica, transgender activiste en feministe) zitting namen. Theater Kikker verbond zich vol overtuiging
als coproducent, er werd subsidie aangevraagd en gehonoreerd (hoewel minder dan aangevraagd,
waarover later meer), meerdere partners sloten zich aan en zo was, na 1,5 jaar voorbereiding, in
november 2018 What You See Festival een feit.

71BODIES 1DANCE | Daniel Mariblanca | photo: Ursula Kaufmann
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3 PROGRAMMERING
Als onderliggend thema voor de programmering is gekozen voor het provocatieve en autonome
lichaam. Hiermee stond de verkenning van ieders persoonlijk lichaam in relatie tot de publieke
ruimte centraal. Waarom lijken sommige lichamen, in een ruimte die van ons allemaal is, minder vrij te zijn dan anderen? En hoe kunnen we dat doorbreken? What You See heeft als doel de
overheersende gendernorm te bevragen, verbreden en verdiepen en nodigt het publiek uit een
veelvoud aan lichamen en individuen te ontmoeten. Daarom werden er werken geprogrammeerd,
geïnitieerd en geproduceerd die ruimte gaven aan kunstenaars die deze norm uitdagen en de
dialoog hierover aanwakkeren. De eerste editie bood een divers aanbod voor een divers publiek:
artistiek hoogwaardige kunstvoorstellingen, jongerenvoorstellingen, films voor diverse leeftijden,
openbaar en gratis toegankelijke exposities. Het festival verbond internationale, nationale en
lokale perspectieven, was multidisciplinair en op verschillende locaties zichtbaar.

3.1 INTERNATIONAAL, NATIONAAL & LOKAAL
Gender is een thema dat voorbij de landsgrenzen reikt en om uiteenlopende perspectieven in het
festival te tonen is vanaf het prille begin de wens geuit om het festival een internationaal karakter
te geven. Dit biedt bovendien de mogelijkheid internationale makers in Nederland te introduceren.
Tegelijkertijd heeft What You See tot doel het festival in een lokale en nationale context in te bedden en om deze verschillende perspectieven aan elkaar te verbinden.

3.1.1 Internationaal
THE FORECAST | Amy Bell | vr 23 nov, 20.00u, Theater Kikker - Grote zaal
Nederlandse première
Queer vrouwen zijn niet vaak op het podium te zien, zeker niet in de danswereld en zeker niet
als opening van een festival. Reden te meer om The Forecast van Amy Bell als openingsvoorstelling voor What You See Festival 2018 te kiezen. Vanuit een persoonlijk en politiek verlangen om
mensen zoals zijzelf op het podium gerepresenteerd te zien maakte Bell een intelligente en humorvolle solo waar de urgentie van af spatte.
‘Verwarring zaaien met verschijningsvormen is precies wat danser en choreograaf Amy Bell doet in haar
solo The Forecast, waarmee ze het theaterprogramma van het festival opende. Spelend met genderstereotypen en dansclichés, wordt haar kleine, fijn gevormde lichaam een canvas waarop verschillende
regimes als stormfronten voorbij trekken en elkaar overschrijven.’
Fransien van der Putt, theaterkrant.nl
71BODIES 1DANCE | Daniel Mariblanca | za 24 nov, 20.00u, Theater Kikker - Grote zaal
Nederlandse première
De Spaanse danser, choreograaf en transman Daniel Mariblanca interviewde 71 transgenders uit
heel Europa en verwerkte hun verhalen van angst, twijfel, opluchting en bevrijding in de solo-dansvoorstelling 71BODIES 1DANCE. Hij toonde ons zijn naakte transgender lichaam, dat kwetsbaarheid,
kracht, schaamte, plezier en empowerment uitdrukte en rekte daarbij ons begrip van wat ‘normaal’
is op.
‘De krachtige performance 71BODIES 1DANCE van transman Daniel Mariblanca zorgde voor bewondering, herkenning en bemoediging in de zaal. […] Hij heeft een kaal hoofd, geprononceerde spieren, borsten en een vagina. Dit is mijn lichaam, hier gaan we het mee doen vanavond.’
Dick van Teylingen, theaterkrant.nl
EXPOSITIE BLACK LITTLE BOXES | Daniel Mariblanca | 23 & 24 nov, Theater Kikker - Foyer
De voorstelling 71BODIES 1DANCE werd gecombineerd met de expositie BLACK LITTLE BOXES waarin
in korte films door Mariblanca geïnterviewde transgenders hun persoonlijke verhaal deelden.
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3.1.2 Nationaal
GLITTERGODS/STIGMA | Jésus de Vega, ICK Amsterdam | za 24 nov, 21.30u, Theater Kikker Kleine zaal
In maar liefst 72 landen is homoseksualiteit verboden, soms zelf op straffe van de dood. Op de
glamoureuze catwalk van GlitterGods/Stigma balanceerden twee dansers tussen twee realiteiten:
die van acceptatie en van discriminatie. Door hun donkere huidskleur werden niet alleen associaties met discriminatie op basis van seksuele geaardheid, maar ook op basis van kleur opgeroepen.
ID (12+) | ID Theatre Company | zo 25 nov, 15.00u, Het Huis Utrecht
Op de zondagmiddag vond in Het Huis Utrecht de jongerenvoorstelling ID over identiteit plaats. De
persoonlijke ervaringen van zes jongeren werden verweven in een spel om een nieuwe identiteit.
Grote thema’s als interseksualiteit (het geboren zijn met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken), homoseksualiteit en discriminatie werden zichtbaar en voelbaar in deze voorstelling waarin de jongeren hun angsten en ervaringen deelden.
‘Was erg mooi! Soms met humor, soms heel aangrijpend door de persoonlijke verhalen.’
publieksreactie op Facebook
EXPOSITIE INNER JOURNEY | Marvel Harris | 1 - 25 nov, Theater Kikker - Foyer
De jonge fotograaf Marvel Harris legde in een persoonlijk fotoproject zijn transitieproces van
vrouw naar man en de worsteling met zijn eetstoornis vast. De zelfportretten gaven op intieme
wijze inzicht in de zoektocht naar zichzelf. Onder de indruk van de foto’s besloot What You See
Festival een expositie te realiseren en produceerde deze. Van 1 t/m 23 november was een eerste
selectie van de foto’s te zien in de foyer van Theater Kikker en deze expositie werd tijdens het festival uitgebreid. Met dit project won Marvel Harris op 29 november de hoofdprijs (t.w.v. €10.000,-)
van de Keep an Eye Award 2018 als ook de publieksprijs. Hiermee krijgt hij ook een expositieplek
op de World Press Photo Expo Rotterdam 2019. Tevens won hij met dit project in januari 2019 de
Zilveren Camera in de categorie ‘Documentair Nationaal (serie)’.

3.1.3 Lokaal
EXPOSITIE NON-BINAIR | Marloes Messemaker | 1 - 30 nov, Stadskantoor Utrecht
De Utrechtse striptekenaar en illustrator Marloes Messemaker maakte een kleurrijk stripverhaal
over zijn zoektocht naar genderidentiteit. Op initiatief van What You See Festival werd deze strip
tot groot formaat opgeblazen en werd dit beeldverhaal onder de naam NON-BINAIR de hele maand
november vertoond in het stadskantoor Utrecht. Per dag komen 2000 mensen naar het stadskantoor, wat betekent dat 40.000 bezoekers in aanraking kwamen met de expositie.
EXPOSITIE REGARDING YOU & ME | Marijn Kuijper | 19 - 25 nov, Het Huis Utrecht
De dood van de vader van de Utrechtse kunstenaar en transman Marijn Kuijper in 1983 deed de
tijd stoppen. Vader zal altijd 36 blijven, Marijn altijd zijn driejarige dochter. Zijn vader heeft nooit
geweten van Marijns transitie naar man en weet niet dat hij nu zelf vader is. In de zoektocht naar
hun gelijkenissen toonde deze foto-expositie details van archiefmateriaal van Marijn en zijn vader.
Hun monden, hun lach, hun voeten en handen.
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3.2 INTERNATIONAAL FILMPROGRAMMA

Een tweede belangrijke pijler van het festival was het multidisciplinaire karakter. Naast de voorstellingen en de exposities presenteerde What You See een internationaal filmprogramma dat in
samenwerking met Filmtheater ’t Hoogt en de Roze Filmdagen tot stand kwam. Met vijf avondvullende films en een short film programma werd werk getoond uit België, de Verenigde Staten,
Duitsland, Canada, Turkije, Brazilië, Zwitserland en Finland. Met de pre-première van de Braziliaanse film Good Manners had What You See bovendien een primeur: dit was de eerste speelbeurt
van de film in Nederland. Het filmprogramma richtte zich op verschillende doelgroepen. Rikkie de
Ooievaar was bijvoorbeeld een familiefilm vanaf 6 jaar, en Blue My Mind en Girl waren als ‘comingof-age’ verhalen zeer geschikt voor jongeren. Bovendien boden de films uiteenlopende genres - van
animatie, tot drama, tot documentaire, tot camp, tot horror - en werden verschillende thema’s behandeld: transgenderidentiteiten, homoseksualiteit, man- vrouwverhoudingen, gecombineerd met
thema’s als ras en sociale klasse. De gemeenschappelijke deler tussen de films waren de hoofdrolspelers die zich buiten de norm bevonden en daarmee ieder op eigen wijze mee omgingen.
Het filmprogramma begon al op woensdag 21 november en zo werd er langzaam naar de officiële
festivalopening op vrijdag 23 november toegewerkt.
Films in ’t Hoogt
• BLUE MY MIND | Lisa Brühlmann | wo 21 nov
Mysterieus coming-of age horrordrama over een verregaande en onvermijdelijke
metamorfose.
• SHORTS: Weird & Wonderful | do 22 nov
Negen shorts waarin de verbeelding volledig de vrije loop krijgt.
• GOOD MANNERS (As boas maneiras) | Marco Dutra & Juliana Rojas | vr 23 nov
   
  Pre-première van deze atypische horrorfilm over een onverwachte liefdesrelatie tussen
een nanny en een zwangere vrouw.
• GIRL | Lukas Dhont | za 24 nov
Teder debuut over de verlangens van een pubermeisje, gevangen in een jongenslichaam.
• RIKKIE DE OOIEVAAR | Toby Genkel & Reza Memari | zo 25 nov
Avontuurlijke reis van weesmus Rikkie die vastbesloten is te bewijzen dat hij een ooievaar 		
is.
• CRAIGSLIST ALLSTARS | Samira Elagoz | zo 25 nov
  Gefilmde ontmoetingen tussen gedragsonderzoeker Elagoz en een bonte stoet van
mannen.

SHORTS: Weird & Wonderful
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3.3 INITIËREN EN COPRODUCEREN
What You See Festival neemt de verantwoordelijkheid om kunstenaars te ondersteunen in hun
werk door projecten te initiëren die het thema gender op interessante wijze agenderen. Deze rol
nam What You See niet alleen voor de exposities NON-BINAIR en INNER JOURNEY op zich, maar ook
voor twee voorstellingen.
EN TOEN SCHIEP GOD MOUNIR | Mounir Samuel | vr 23 nov 21.30u & za 24 nov 14.00u |
Theater Kikker - Kleine zaal
Preview
What You See Festival coproduceerde de solovoorstelling En toen schiep God Mounir waarin de
Egyptisch-Nederlandse journalist, schrijver en theatermaker Mounir Samuel de grenzen van
afkomst, geaardheid, gender, geslacht en geloof op scherp zette. Beginnend in een Egyptisch koffiehuis volgde de voorstelling het bijzondere leven van Samuel die als fly-in correspondent door
zes continenten reisde, zich als praktiserend Christen volledig onderdompelde in de Islam en tot
tweemaal toe een nationale coming-out meemaakte. Vincent Wijlhuizen begeleidde Samuel in zijn
maakproces en het festival toonde 2 previews van de solo. Zijn ervaringen met en kennis van zowel
genderthema’s als van verschillende religies en culturele en politieke contexten maakt dit een belangwekkend project. De voorstelling gaat officieel in maart 2019 in première.
FIGHT 1/OR DIE TRYING | Alida Dors | vr 23 nov, tijdens What You See Symposium
Wereldpremière
What You See Festival vroeg choreograaf en socioloog Alida Dors na jaren weer zelf het podium
te betreden en speciaal voor het festival een korte danssolo te maken. Dors is een choreograaf
die de laatste jaren steeds explicieter haar stem als zwarte, vrouwelijke choreograaf laat horen
en in haar werk de strijd tussen het individu en de maatschappij verbeeldt. In haar voorstellingen
staan beeldvorming, machtsverhoudingen en identiteit centraal. Fight 1/Or Die Trying was te zien
tijdens het What You See Symposium en in dit werk toonde ze hoe haar vader haar strijdlust aanwakkerde. Een kwaliteit die onontbeerlijk bleek te zijn in het ontwikkelen van haar makerschap,
en in haar ambitie de (dans)wereld gelijkwaardiger te maken. Al kickboksend reflecteerde ze met
de voorstelling op de lessen die hij haar leerde.
‘Dors voerde zichzelf boksend op, met videobeelden van haar vader, die een boksschool had en zijn
dochter weerbaar maakte voor een witte maatschappij, die al of niet verholen racisme bezigt. ‘Are you
ready for loss?’, hield ze haar publiek voor.’
Fransien van der Putt, theaterkrant.nl

EN TOEN SCHIEP GOD MOUNIR | Mounir Samuel | photo: Jean van Lingen
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3.4 VERDIEPING
What You See Festival organiseerde verschillende activiteiten waarbij dieper op het thema en op
de getoonde werken ingegaan werd, kunstenaars en bezoekers met elkaar in gesprek gingen en de
programmaonderdelen verbond met de wereld om ons heen.
WHAT YOU SEE SYMPOSIUM | Simon(e) van Saarloos, Alida Dors, Marijn Kuijper en Radna
Fabias | vr 23 nov, 15.30u, Het Huis Utrecht
Op vrijdag 23 november vond een inhoudelijk symposium in Het Huis Utrecht plaats. Met kunst
als aanjager stond het autonome lichaam in relatie tot de omgeving centraal. Schrijver en filosoof
Simon(e) van Saarloos trapte de middag af met de vraag waarom sommige lichamen vrijer zijn
dan anderen. Daarna was Fight 1/Or Die Trying van Alida Dors te zien. In Regarding You & Me toonde
visual storyteller en transman Marijn Kuijper de sporen die zijn vader achterliet toen hij in 1983
stierf. De Utrechtse dichter Radna Fabias – die voor Habitus de C. Buddinghprijs voor het beste
poëziedebuut won – las voor uit deze overdonderende, krachtige, vlezige en soms vunzige bundel.
Dors, Kuijper en Fabias namen allemaal een bijzondere gast mee, die vanuit hun expertise een
nieuw perspectief op het werk boden. Universitair docent Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Daphina Misiedjan reageerde op de voorstelling van Dors, Charlot Pierik van kenniscentrum Movisie op Kuijper en internationaal projectleider C.O.C Marie Ricardo op het werk van Fabias. Dramaturg, producent en genderalist Selm Wenselaers opende na elke presentatie en reactie het gesprek
met het publiek.
Het format en de inhoud van het (uitverkochte) symposium werden door het publiek als zeer
positief ervaren. Het laten reageren van experts uit andere terreinen op de kunstwerken was een
effectieve manier om in een korte tijd uiteenlopende perspectieven te bieden, waar het publiek
vervolgens op kon reageren. Zo werd snel verdiepende inhoud gecreëerd, behield het symposium
zijn dynamiek en gaf het het publiek handvatten om het verdere festival te contextualiseren. Door
de veelheid kwamen de onderwerpen enigszins versnipperd aan bod en was er te weinig tijd om
nog een diepere laag te bereiken. Het symposium gaf een goede aanzet om een aantal onderwerpen in de komende jaren verder uit te diepen.
STRETCH IT | za 24 nov, 15.30u – 16.30u | Theater Kikker – Foyer
Tijdens het gesprek STRETCH IT ging genderwetenschapper Domitilla Olivieri (Universiteit Utrecht)
met bezoekers in gesprek over hun ervaringen met het festival en over hoe de gendernorm in de
toekomst verder opgerekt kan worden.
NAGESPREK 71 BODIES 1DANCE | za 24 nov, 21.15u – 21.30u | Theater Kikker - Grote zaal
Na de voorstelling 71BODIES 1DANCE sprak Vincent Wijlhuizen met Daniel Mariblanca en het publiek over de voorstelling. Mariblanca had een van de geïnterviewden meegenomen en deze transvrouw deelde haar ervaringen over haar transitie en haar deelname aan het project. Ontroering en
informatie gingen hand in hand in dit gesprek over anderszijn en menselijkheid.
NAGESPREK | zo 24 nov, 16.00u - 16.30u | Het Huis Utrecht
Na de voorstelling ID gingen de acteurs tijdens het nagesprek dieper in op hun persoonlijke
identiteit in relatie tot de omgeving. Alle acteurs voelden zich op een bepaalde manier buiten de
norm staan, onder andere door hun sekse, huidskleur of geaardheid, en hadden uiteenlopende
verdedigingsmechanismen ontwikkeld om zich staande te houden. Ze deelden deze mechanismen
en vroegen de toeschouwers met wie ze zich het meest identificeerden. Zo gingen ze op luchtige
wijze de diepte in en werd het publiek gestimuleerd herkenning te vinden in hun verhalen.
FILMINLEIDINGEN | wo 21 - zo 24 nov | Filmtheater ’t Hoogt
Alle in het kader van What You See Festival getoonde films werden vooraf gegaan door een korte
inleiding, waarbij de overwegingen om de films in het festival te programmeren werden gedeeld.
Deze inleidingen boden het publiek een verdiepende ingang om de films te ervaren en maakten
duidelijk dat de films in het kader van What You See Festival werden getoond. Na afloop was er een
medewerker van What You See beschikbaar om vragen te beantwoorden en informatie te geven
over het festival.
9
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3.5 TALENTONTWIKKELING
Utrecht barst van de creatieve talenten en jonge denkers. What You See Festival verbindt zich
graag met hen en investeert in hun ontwikkeling. De Hogeschool voor de Kunsten en de opleidingen Gender Studies en Theatre Studies zijn belangrijke partners om inhoud in en draagvlak voor het
festival te krijgen.
HKU POP-UPS @ WHAT YOU SEE | vr 23 & za 24 november
Studenten van de opleidingen Theater, Theatre Design en het Conservatorium maakten verschillende theatrale pop-ups die te zien en te beleven waren in de foyers van Het Huis Utrecht en
Theater Kikker. De studenten HKU/Conservatorium zaten in het derde jaar van de opleiding
Musician 3.0 waar ze opgeleid worden tot Music Performance Artist. Als onderdeel van deze
opleiding creëerden ze in drie groepen een plan voor een pop-up. Ze werden daarin begeleid door
hun docenten en door de programmeur & dramaturg (Annette van Zwoll) van What You See die
feedback gaf op hun plannen, ze in het maakproces begeleidde en samen met Vincent Wijlhuizen
de laatste input gaf bij de generale repetitie. Productioneel werden ze begeleid door productieleider Ieme Soes.
Dit traject resulteerde in drie pop-up voorstellingen/theatrale installaties. Zo presenteerden Linde
Tillmanns, Krijn Moons, Ruben Nosaehi en Rob Kooymans zich voorafgaand aan What You See
Symposium als het onderzoeksteam ISID dat in Exploring Sapiens. Rethinking possibilities op absurde
en humoristische wijze nieuwe genderindelingen probeerden te vinden. Transitie tot Utopie van
Iolaysa Braga Tavares, Bob Barlag, Silva de Waard, Mees Vervuurt en Quartus Vlak was op vrijdagavond voor de openingsborrel te zien in de hal van Theater Kikker, daar waar publiek de kaarten
ophaalde. Bovendien kreeg de toevallige passant het werk via de ramen van Theater Kikker mee.
Op een wit onderdoek boden vier lichamen een kijkje in een utopische toekomst, waarin iedereen gelijk was aan een ander. Een intuïtieve, beeldende en interdisciplinaire performance waarin
barrières vervaagden en labels tot het verleden behoorden. In Aluminium hulden studenten Koen
Boeijinga, Thomas du Gardijn en Hugo Ariëns zich in zilveren pakken die hen onherkenbaar maakten. Tijdens de openingsborrel van het festival bewogen ze zich door de ruimte, waren ze onderdeel van het publiek, maar verder nauwelijks te definiëren. Met Aluminium onderzochten ze hoe
betekenis tot stand komt en in hun poging zichzelf buiten de genderdiscussie te plaatsen, legden
ze tegelijkertijd de onmogelijkheid daarvan bloot.
Edo Verhoeff (HKU Theatre Design) en Yara Piekema (HKU Theater) werden geselecteerd uit een
oproep aan HKU studenten om deel te nemen aan What You See Festival. Op vrijdag 24 en zaterdag 25 november creëerde Edo Verhoef een beeldrijm, dat als een mobile aan het plafond
van Theater Kikker hing. Hij vatte zijn ervaringen over het festival in kleine kaarten waarop hij
schilderde of die hij beplakte, en nodigde het publiek uit hetzelfde te doen. Zo ontstond er een
kleine werkplaats in de foyer waar publiek mini-kunstwerken maakte die aan de mobile gehangen
werden en met Verhoeff in gesprek ging over hun ervaringen. Op de zaterdagavond transformeerde Yara Piekema in de foyer van Theater Kikker in drie uur naar het übervrouwelijke personage Honey Pie. Een camera voor haar gezicht liet de transformatie ‘live’ op groot scherm zien.
Publiek in de foyer zag het scherm en Yara zelf. Na drie uur was de transformatie compleet en
werd Honey Pie onderdeel van het gepraat, geborrel en het feest.
Naast begeleiding vanuit What You See door Annette van Zwoll (inhoudelijk) en Ieme Soes (productioneel) heeft de HKU bijgedragen door vormgeefster Sanne Leufkens aan het project te verbinden. Als ontwerper van de foyer van Theater Kikker kon zij zowel praktisch als inhoudelijk een
verdiepende laag brengen.
Bezoekers aan What You See Festival kwamen door de pop-up voorstellingen onverwacht en op
speelse wijze in aanraking met het thema. Zo droegen deze pop-ups in hoge mate bij aan de sfeer
en het festivalgevoel van What You See.
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WORKSHOP HET AUTONOME LICHAAM | vr 23 & za 24 nov
Speciaal voor studenten van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (Theater & Conservatorium)
en Universiteit Utrecht (Gender Studies en Theaterwetenschappen) werd een tweedaagse workshop georganiseerd onder leiding van dansactiviste Peggy Olislaegers. Gezamenlijk doken ze met
lichaam een geest dieper in de autonomie van het eigen lichaam. Onderdeel van de workshop was
het bezoek aan het festival, waar ze onder andere What You See Symposium en En toen schiep God
Mounir zagen.
‘Het festival en de workshop voelde als een wervelende storm van inspiratie, ontroering en heel veel diepe
dialogen met zo veel bijzondere mensen. Ik heb me zelden zo erkend en gezien gevoeld als in de workshop door mijn collega-workshopisten, Peggy en jullie.’
Melissa Knollenburg, workshopdeelnemer

3.6 INFORMEEL
Een festival is een som der delen en de sfeer en informele ontmoetingen tussen mensen zijn een
belangrijk aspect hiervan. What You See wil deze ontmoetingen graag faciliteren. Uiteraard waren
de bar en de foyer van festivalhart Theater Kikker voor en na de voorstellingen open en konden
mensen hier verder praten over hun ervaringen. Daarnaast organiseerde What You See een openingsborrel en een afterparty.
WHAT YOU SEE OPENINGSBORREL | vr 23 nov, 19.00u - 20.00u
Op vrijdag 23 november opende het festival officieel met de What You See Openingsborrel. Alle
Voordekunst crowdfunders, partners, fondsen, vrijwilligers en medewerkers waren uitgenodigd om
feestelijk het glas te heffen op de eerste editie van het festival. Directeur Vincent Wijlhuizen gaf een
korte speech en de pop-ups Transitie tot Utopie, Alumininium en Beeldrijm luisterden de borrel op.
Ook bood de borrel gelegenheid om de exposities Inner Journey en BLACK LITTLE BOXES te bezoeken. Maar het was vooral een ontspannen samenzijn om momentum te geven aan het festival.
WHAT YOU SEE AFTERPARTY | za 24 nov, 21.30u - 01.30u
Geen festival zonder feest! Op de zaterdagavond vierden publiek en deelnemende kunstenaars en
medewerkers vrijheid en diversiteit op de opzwepende klanken van het DJ vrouwenduo
ManicNoLearn. Tussen de exposities BLACK LITTLE BOXES, Inner Journey en de pop-ups Honey Pie en
Beeldrijm werd er tot op het laatste moment gedanst en gepraat.

3.7 BEZOEKERS
Deze eerste editie overtrof de verwachtingen wat betreft bezoekersaantallen. De dans- en theaterprogrammering trok meer dan 630 bezoekers wat een bezettingsgraad van 83% opleverde. De exposities
trokken, mede door de toegankelijkheid van het Stadskantoor, meer dan 42.500 bezoekers. Door
beperkte mankracht op het gebied van marketing & communicatie is er minder aandacht naar de
filmprogrammering gegaan dan gewenst, en de films trokken 123 bezoekers (43% bezettingsgraad).
De inhoudelijke activiteiten en de pop-ups trokken gezamenlijk nog eens meer dan 1400 bezoekers.
Totaal

Capaciteit

Bezettingsgraad

Theater- & dansvoorstellingen

629

760

83%

Filmprogramma

123

288

43%

Exposities (excl. NON-BINAIR)

2.520

-

40.000

-

Context & Pop-Ups

1.423

-

Totaal (excl. NON-BINAIR)

4.695

Totaal (incl. NON-BINAIR)

44.695

NON-BINAIR

Bezoekersaantallen What You See Festival 2018
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4 PARTNERS
Een festival creëer je niet alleen. Toen het idee ontstond is er direct geïnvesteerd in het vinden van
partners. Maar liefst zestien grotere en kleinere partners hebben zich aan het festival verbonden.

4.1 COPRODUCENT
Theater Kikker
Directeur Harm Lambers en programmeur Jolie Vreeburg van Theater Kikker waren onmiddellijk
enthousiast over het idee en boden hun theater aan als festivalhart. Zonder dit fysieke ‘huis’ was
het onmogelijk geweest een festival te organiseren en als coproducent is Theater Kikker dan ook
van onschatbare waarde geweest. Theater Kikker bood niet alleen twee dagen lang zowel de grote
als kleine zaal aan als coproductiebijdrage, ook nam Theater Kikker de kaartverkoop op zich en
ondersteunde het theater het festival op productioneel, technisch en publicitair niveau. Niet alleen
voor de voorstellingen, maar ook voor de activiteiten in de foyer, zoals de openingsborrel, de HKU
pop-up voorstellingen en de exposities was hun bijdrage goud waard. In de evaluatie met Theater
Kikker bleek dat alle medewerkers het festival ondersteunen en als waardevolle bijdrage beschouwen aan hun programmering. Theater Kikker heeft zich voor 2019 wederom als coproducent aan
What You See verbonden.

4.2 INTERNATIONALE PARTNERS
Gender Bender Festival, Bologna - Italië
Ook directeur Daniele del Pozzo van het Gender Bender Festival in Bologna (Italië) was meteen
enthousiast en nodigde Vincent Wijlhuizen en Annette van Zwoll naar zijn festival in 2017 en 2018
en gaf hun advies en ondersteuning. Gender Bender Festival introduceert al sinds 2003 nieuwe
perspectieven op gender door middel van theater, dans, films, exposities, concerten, clubavonden,
inhoudelijke gesprekken en lezingen. Het festival is een niet meer weg te denken festival in Italië
en Europa, zet door middel van hoogwaardige kunstuitingen het onderwerp breed op de kaart en
is een festival voor iedereen: bezoekers variëren van de LGTBQI-community tot heteroseksuele
stellen met kinderen. Gender Bender Festival geldt als inspiratiebron voor What You See. In 2018
won Daniele del Pozzo de prijs voor beste programmeur van Italië en What You See is dan ook zeer
verheugd met de dialoog die hij met het festival aangaat, de adviezen die hij geeft en zijn komst
naar het festival.
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 deelde
zijn ervaringen met What You See, nodigde Vincent Wijlhuizen naar zijn festival uit en bezocht What
You See Festival in november.
Zowel Daniele del Pozzo als Mauro Danesi waren blij verrast met de kwaliteit van de voorstellingen
en de professionaliteit van het festival. De dialoog, de adviserende gesprekken en het wederzijds
bezoeken van elkaars festivals zullen komende jaren voortgezet worden. Ook is er de wens geuit
om in de toekomst gezamenlijk een coproductie te realiseren.
‘I cannot believe this is the first edition. It looks so professional, the program is great and the atmosphere
is fantastic. Well done!’
Daniele del Pozzo, artistiek directeur Gender Bender Festival Bologna, Italië
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4.3 UTRECHTSE PARTNERS
Het Huis Utrecht
Toen bleek dat de programmering meer ruimte nodig had dan Theater Kikker kon bieden sprong
Het Huis Utrecht genereus in om het gat te vullen. Op vrijdag 23 november boden ze gratis Studio
2 en Studio 3 aan voor respectievelijk de workshop Het Autonome Lichaam en What You See
Symposium. Op zondag 25 november kon What You See gebruik maken van de grote theaterzaal
van Het Huis om daar de jongerenvoorstelling ID te tonen. Daarnaast stelde Het Huis een week
lang ruimte beschikbaar voor de foto-expositie Regarding You & Me van Marijn Kuijper.
Filmtheater ’t Hoogt
Filmtheater ’t Hoogt committeerde zich aan het programmeren van zes films in het kader van What
You See Festival. In samenwerking met de filmprogrammeur van ’t Hoogt, Jan van den Brink, en de
Roze Filmdagen is een divers filmprogramma tot stand gekomen. ’t Hoogt nam de inkoop en de
praktische organisatie van de films op zich, net als de ticketing. De inkomsten van de tickets waren
voor ’t Hoogt en zijn niet in recettes meegerekend.
Stadskantoor Utrecht
Het Stadskantoor Utrecht op Stadsplateau 1 (naast het Centraal Station) beschikt over een ruime
expositieruimte op de eerste verdieping. Hier werd op de weekdagen van de maand november
de expositie NON-BINAIR getoond. Inwoners van Utrecht die daar onder andere hun paspoort
ophaalden, hun rijbewijs verlengden of hun kind gingen aangeven kwamen zo indirect met het festival in aanraking. Dagelijks ontvangt het Stadskantoor 2000 mensen, wat betekent dat NON-BINAIR
in totaal 40.000 mensen bereikte.
HKU Theater & Theatre Design
Uit hoofde van HKU Theater & Theatre Design was projectcoördinator Anne de Veij een belangrijke spil in de realisatie van de HKU Pop-Ups waar studenten van de opleidingen Theater &
Theatre Design bij betrokken waren. Niet alleen faciliteerde ze ontmoetingen tussen de studenten en het inhoudelijk team van What You See, ook nam ze vormgeefster en theatermaker Sanne
Leufkens in de arm die de studenten inhoudelijk begeleidde. Op de vrijdag- en zaterdagavond
waren de pop-ups te zien in de foyer van Theater Kikker. Daarnaast speelde de HKU een belangrijke rol in de werving van studenten voor de workshop Het Autonome Lichaam.
HKU Conservatorium / Musician 3.0
In het kader van hun opleiding Musician 3.0, dat studenten opleidt tot Music Performance Artist,
ging het HKU Conservatorium een samenwerking met What You See aan. De derdejaars studenten
creëerden in 3 groepen drie verschillende theatrale en muzikale pop-ups die te zien waren voorafgaand en tijdens het symposium (Exploring Sapiens. Rethinking possibilities) in Het Huis Utrecht, in
de ontvangstal van Theater Kikker (Utopie) en tijdens de openingsborrel in Theater Kikker
(Aluminium). Docenten Loes Wernsen en Lidy Six begeleidden de studenten vanuit het Conservatorium en speelden een rol in de werving van studenten voor de workshop Het Autonome Lichaam.
Universiteit Utrecht / Gender Studies & Theaterwetenschappen
Antropoloog, activist en universitair docent Gender Studies Domitilla Olivieri, leidde het gesprek
STRETCH IT over de normen, terminologie en de ontwikkelingen rondom gender. Daarnaast was zij
een belangrijke spil in de communicatie over het festival naar de studenten en in de werving van
studenten voor de workshop. Universitair docent Laura Karreman nam die rol op zich binnen de
opleiding Theaterwetenschappen.
Movisie
Het Utrechtse Kenniscentrum op het gebied van sociale vraagstukken ondersteunde What You See
Festival door het delen van expertise en kennis. Adviseur inclusie en diversiteit Charlot Pierik heeft
voorafgaand aan het festival verschillende gesprekken gehad met het inhoudelijke team van What
You See om hen van input te voorzien en was daarnaast onderdeel van What You See Symposium.
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Savannah Bay
Feministische boekhandel Savannah Bay creëerde op verschillende momenten een stand op What
You See voor de verkoop van de boeken van onder andere Mounir Samuel, Simon(e) van Saarloos
en Radna Fabias. Daarnaast verzorgden ze de cadeaus voor de deelnemers aan het symposium.

4.4 NEDERLANDSE PARTNERS BUITEN UTRECHT
Roze Filmdagen
Dit LGBTQI filmfestival in Amsterdam adviseerde What You See over de filmprogrammering en
stelde hun korte filmprogramma Weird & Wonderful ter beschikking.
Real Comics
Real Comics initieert, produceert en begeleidt inhoudelijke beeldverhalen en was initiator van de
strip NON-BINAIR en coproducent van de expositie NON-BINAIR tijdens What You See Festival.
Stichting Publieke Werken & Podium Mozaïek
Stichting Publieke Werken en theater Podium Mozaïek uit Amsterdam zijn respectievelijk producent en coproducent van En toen schiep God Mounir en mede dankzij hen is het mogelijk geweest
de previews van deze solovoorstelling op het festival te tonen.
WAT WE DOEN
Stichting WAT WE DOEN van regisseur Floris van Delft creëert theaterprojecten rondom
maatschappelijke thema’s. Hun zakelijk leider Jantien Plooij heeft zitting in het bestuur van What
You See en de stichting draagt het festival een warm hart toe. Om die reden ondersteunde Wat
We Doen het festival door hun productieleider Anne Marleen de Jong twee dagen op het festival te
laten werken.

Impressie What You See Festival | Marloes Messemaker & Real Comics
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5 COMMUNICATIE
Een groot deel van de communicatie is, bij gebrek aan financiële ruimte om langdurig een communicatie-expert aan te trekken, door de drie initiatiefnemers zelf gedaan. In de directe aanloop naar
het festival is er voor 100 uur een communicatiemedewerker aangetrokken, die zich vooral richtte
op pers en gedeeltelijk op online communicatie en doelgroepenbenadering. In de communicatie
en in de uitingen stonden helderheid, aantrekkelijkheid en professionaliteit centraal.

5.1 CROWDFUNDING
De marketing van What You See Festival begon met de lancering van de crowdfundactie op 20 juni
2018. Een film en tekst werden gemaakt voor de website voordekunst.nl en de werving verliep 40
dagen lang vooral online via Facebook, Linkedin en Instagram. Via deze kanalen werd er dagelijks
aandacht aan de actie gegeven, maar al snel bleek dat persoonlijk contact het beste werkte. Vincent Wijlhuizen, Ieme Soes en Annette van Zwoll hebben dan ook dagelijks persoonlijke berichten
gestuurd naar hun contacten op social media. Een grote tijdsinvestering maar met groot succes:
met 218 donateurs werd het streefbedrag van €12.500,- overschreden. In totaal werd er €13.035,opgehaald (104%). Naast het financiële succes betekende de crowdfunding ook een eerste aanzet
tot publieksbinding. Het overgrote deel van de crowdfunders hebben de Facebookpagina geliked
en/of gingen What You See volgen op Instagram, deelden berichten actief en gaven toestemming
voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Velen kwamen op de openingsborrel en kochten kaarten
voor de voorstellingen. De succesvolle crowdfunding onderstreept het draagvlak voor en belang
van het festival en toonde bovendien het vertrouwen in de initiatiefnemers
‘Omdat iedereen gezien moet worden en ik geloof in dit artistieke team en hun idee!’
crowdfunder Igor Vrebac (theatermaker)
‘Supertof initiatief en belangrijk als onderscheidend festival. Dat verdient steun en bestaan.’
crowdfunder Kristin de Groot (directeur Dansateliers Rotterdam)

5.2 CAMPAGNE
Grafisch ontwerper en oud-danser Yuri Huijg/Soopknife Graphics (Roze Filmdagen, Amsterdam
Pride, Berlin Pride) zegde toe om voor deze eerste editie voor een zeer gunstige prijs een campagnebeeld te creëren. Vanuit de vraag What do you see? maakte hij een morfachtig beeld van acht
verschillende dieren dat nieuwsgierigheid en vragen opwekte. De priemende ogen, in zacht roze
en blauw om het thema subtiel over te brengen, keken je aan en nodigden uit terug te kijken, de
combinatie van vraagteken en uitroepteken ?\! bood een speelse referentie naar het veelgebruikte
m/v. Daarnaast heeft het beeld een grote esthetische kwaliteit. Het campagnebeeld werd op alle
uitingen ingezet.

5.3 COMMUNICATIE-UITINGEN
Website
Ieme Soes maakte in een vroeg stadium de corporate website whatyouseefestival.nl en was daarnaast verantwoordelijk voor het ontwerp van het logo. Lang voor de lancering van de crowdfunding was de website al online, om potentiële partners en fondsen een beeld te geven van het festival. De website werd in september 2018 door Ieme verder ontwikkeld tot een festivalwebsite, met
de volledige programmering en de link naar de kaartverkoop erop. Het campagnebeeld werd in
de website geïntegreerd. De teksten voor de website (en het programmaboekje) en de vertalingen
ervan werden door Annette van Zwoll gemaakt.

15

What You See Festival 2018

Trailer
Voorafgaand aan het festival maakte Vincent Wijlhuizen een aansprekende trailer om het festival
visueel tot leven te laten komen, en deze werd gedeeld op de sociale media en op de website.
Print
Yuri Huijg maakt het campagnebeeld in verschillende formaten. Er werden onder andere A2 posters
geprint die drie weken lang in meer dan 150 indoor locaties in Utrecht te zien waren. Ook werden
er A5 flyers gedrukt (ontworpen door Ieme Soes) met de highlights van het festival erop. In een later
stadium werden 1000 programmaboekjes (ontworpen door Ieme Soes met teksten en vertalingen
van Annette van Zwoll) gedrukt die op de partnerlocaties werden verdeeld. Er werden bovendien 10
A0 posters geprint die tijdens het festival bij Theater Kikker, Filmtheater t’ Hoogt en Het Huis Utrecht
te zien waren.
Nieuwsbrief
Er werd regelmatig een nieuwsbrief de deur uitgedaan, naar zowel professioneel als regulier publiek.
In totaal hebben 467 geïnteresseerden zich voor de nieuwsbrief ingeschreven. Vanaf de lancering
van het festival in juni t/m december zijn 10 nieuwsbrieven verstuurd. Het is van belang gebleken om
een eigen, autonome plek te hebben om geïnteresseerden te bereiken, zonder afhankelijk te zijn van
de grillen van social media. Voor het komend jaar wordt dan ook verder ingezet op het uitbreiden
van de e-maillijst.
Online
Facebook, Instagram en Twitter waren belangrijke media om een uiteenlopend en groot publiek
te bereiken. Hier werd de programmering met foto’s, trailers en tekst onder de aandacht gebracht
en werden speciale doelgroepen aangesproken. Voorafgaand aan het festival, in het hoogtepunt
van de marketing & communicatie-activiteiten, is de Facebookpagina geblokkeerd. Aangezien de
Facebookregels niet overtreden waren is het vermoeden gerezen dat er mensen zijn die tegen het
festival protesteerden door het aan te geven bij Facebook. Na de eerste schrik is er een mediaoffensief ontstaan waarbij de initiatiefnemers het bericht van de blokkade op hun eigen Facebookpagina
publiceerden. Deze berichten werden meer dan 1000 keer gedeeld en het nieuws werd bovendien
opgepikt door verschillende traditionele media zoals de krant Algemeen Dagblad/Utrechts Nieuwsblad. Uiteindelijk heeft het What You See geen windeieren gelegd, maar de willekeurigheid van de
blokkade is pijnlijk. Na het festival is de pagina nog 2 maal geblokkeerd, zonder dat er informatie
wordt gegeven over het waarom.
Advertentie
Facebook en Instagram werden ook ingezet om advertenties te plaatsen. Hiermee kon op relatief
goedkope wijze een groot publiek worden bereikt van een paar duizend personen, met een uitschieter naar een bereik van 21.471 personen d.m.v. één Facebook advertentie. De advertenties
konden op specifieke doelgroepen gericht worden; bijvoorbeeld personen in Utrecht, de LGBTQIcommunity, landelijke kunst- en theaterliefhebbers, enz. Daarnaast bood de VPRO-gids What You See
een bijzonder interessante korting aan. In de week van 30 oktober - 6 november kon What You See
één pagina, full colour plaatsen in de VPRO-gids voor €1.000,- in plaats van €6.880,-. Met een oplage
van 158.651 werden hiermee ongeveer 350.000 lezers bereikt.
Online aandacht & pers
De aangetrokken communicatiemedewerker heeft veel van de perscontacten gedaan en de persberichten geschreven. Daarvoor was er echter ook al veel aandacht voor het festival. Artistiek directeur
Vincent Wijlhuizen werd regelmatig persoonlijk opgebeld voor een interview en trad als woordvoerder van het festival op. Het festival werd snel opgepikt door verschillende websites, er werd positief
over bericht, variërend van inhoudelijke interviews en redactionele aandacht tot uitgaanstips. Zo
werd What You See onder andere getipt als NS favourites en op dagjeweg.nl en podiumcadeaukaart.
nl, op verschillende lokale Utrechtse sites als indebuurt.nl, duic.nl en de website van utrechtcentrumoogst.nl. Utrecht Central (voor expats in Utrecht) publiceerde drie artikelen en Winq.nl publiceerde
een interview met Wijlhuizen. De aandacht kreeg een hoogtepunt toen What You See Festival door
Facebook geblokkeerd werd, met onder andere aandacht in het Algemeen Dagblad/Utrecht Nieuwsblad. Er was ook radioaandacht, bijvoorbeeld op Golfbreker Radio, dat een 15 minuten interview af-
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nam met Vincent Wijlhuizen en Annette van Zwoll, en door Radio FUNX dat een interview met Mounir
Samuel afnam over zijn nieuwe werk. Op de dinsdag voorafgaand aan het festival publiceerde
Trouw een spread met een interview met choreograaf Daniel Mariblanca over 71BODIES 1DANCE en
Algemeen Dagblad/Utrecht Nieuwsblad publiceerde op donderdag 22 november in een spread een
interview met Wijlhuizen, waarin hij 3 tips voor het festival gaf. De website voor theater en dans in
Nederland, theaterkrant.nl, stuurde twee recensenten die recensies schreven over respectievelijk The
Forecast in combinatie met What You See Symposium en 71BODIES 1DANCE.
Doelgroepbenadering
Er is veel aandacht besteed aan het bereiken van specifieke doelgroepen, waaronder de landelijke
LGBTQI+ gemeenschappen, scholieren, theater- en dansliefhebbers, studenten, inwoners van
Utrecht, LGBTQI+ migranten, enzovoort. Een groot gedeelte van deze doelgroepen werd bereikt door
social media, door aandacht voor het festival te genereren op verschillende soorten thematische
pagina’s, of door aandacht te genereren op specifieke websites zoals op de website van COC en
Transgender Netwerk Nederland. Via nieuwsbrieven en de website van Utrechtse partners werden
dans- en theaterliefhebbers bereikt, en What You See werd ook meegenomen in de nieuwsbrieven
van ICK Amsterdam, het Europese European DanceHouse Network en het KfHeinfonds. Organisaties
als Springdance, Transgender Netwerk Nederland, Orlando Festival, Gender Bender Festival, UCK, het
Europese network Aerowaves en Springback Magazine, Tripweb, Utrecht Canal Pride, We Can End
All Violence Against Women, Mooie Woorden Festival, Opleiding Theaterwetenschappen en Jonge
Utrechtenaers brachten het festival via hun eigen social media kanalen onder de aandacht. Theater
Kikker nam What You See bovendien in al hun uitingen mee. Daarnaast zijn verschillende groepen
voor verschillende programma-onderdelen gemobiliseerd, zoals studenten van de opleiding Theaterwetenschappen en een groep van jonge LGBTQI+ immigranten die voor een gunstige prijs En toen
schiep God Mounir kon zien.
Publiek
De zichtbaarheid van het festival en de online betrokkenheid van het publiek was overweldigend
groot. Tot een week voor het festival resulteerde dit echter nog niet in veel kaartverkoop. Dit was
natuurlijk spannend, maar voor dit soort dans- en theatervoorstellingen schijnt 80% van de verkoop
in de laatste week plaats te vinden. In de laatste week werden de communicatie-inspanningen nog
verhoogd en kreeg het festival veel persaandacht. Naarmate het festival dichter bij kwam liep de
kaartverkoop steeds meer storm, met een aantal uitverkochte zalen tot gevolg. De zaalbezetting van
de theater- en dansvoorstellingen is met 83% hoog te noemen. Veel bezoekers bleven lang in de
foyer napraten en dit creëerde een bijzondere festivalsfeer die op de zaterdagavond resulteerde in
een feestelijke afterparty waarbij er flink gedanst werd. Opvallend was de diversiteit van het publiek.
Het festival trok uiteraard veel theater- en dansliefhebbers, maar een groot aantal bezoekers kwam
uit de LGBTQI+ gemeenschap, waaronder ouders met hun kinderen, en vooral En toen schiep God
Mounir trok een intercultureel publiek.

WHAT YOU SEE SYMPOSIUM
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6 TEAM
Lange tijd bestond het team uit drie personen: artistiek & algemeen directeur Vincent Wijlhuizen,
programmeur & dramaturg Annette van Zwoll en productieleider Ieme Soes. Zij waren verantwoordelijk voor het realiseren van de verschillende partnerschappen, de financiën, de programmering
en de praktische uitvoering van het festival. Daarnaast hebben ze de crowdfunding opgezet en tot
een goed einde gebracht en waren ze voor een groot deel verantwoordelijk voor de marketing &
communicatie (onder andere website bouwen, teksten & vertalingen, ontwerp en teksten programmaboekje en flyer, het maken van de trailer, social media en doelgroepenbenadering). Voorafgaand aan het festival werd het team uitgebreid waarbij het grootste gedeelte van de professionele medewerkers zich voor een flinke korting of gratis aan het festival verbonden. Zo creëerde
Yuri Huijg / Soopknife Graphics voor een bescheiden bedrag het campagnebeeld, verbond hospitality medewerker Reinder Radersma zich voor een klein bedrag en bood productie-assistent en
vrijwilligerscoördinator Noor Blokhuis zichzelf aan als vrijwilliger. Leo van Emden (roemfilm.nl) was
het gehele festival aanwezig om te filmen en maakte gratis de aftermovie. De dankbaarheid voor
al deze professionele krachten is groot, zonder hen was het festival zoals het nu was niet mogelijk
geweest.
Naast deze professionals sloten nog 17 vrijwilligers zich bij het festival aan. Uit de interne evaluatie en de evaluatie met Theater Kikker bleek dat er een technisch producent gemist was die als
spil tussen de kunstenaars, technici van Theater Kikker en What You See Festival fungeerde. Vincent Wijlhuizen is op het laatst ingesprongen om een deel van die rol op zich te nemen, maar in
een laat stadium en terwijl hij zijn handen vol had aan zijn eigen werkzaamheden. De druk op het
kernteam qua communicatie en marketing is groot geweest en de wens is om hier in een eerder
stadium iemand voor aan te trekken. Diegene kan dan ook een uitgebreidere marketingstrategie
uitzetten en niet alleen de uitvoerende communicatie op zich nemen. Het festival is met de inzet
van alle betrokkenen succesvol gerealiseerd, maar in de toekomst is een ruimere teambezetting
gewenst om duurzaamheid te kunnen waarborgen.

GLITTERGODS/STIGMA | Jésus de Vega, ICK Amsterdam | foto: Alwin Poiana
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7 FINANCIËN
What You See Festival is tot stand gekomen door bijdragen van de Gemeente Utrecht, KfHein
Fonds, Prins Bernard Cultuurfonds en Fentener van Vlissingen. Zondere deze financiële ondersteuning had What You See Festival niet bestaan. Wel gaven alle fondsen een kleinere bijdrage dan
aangevraagd en werden de aanvragen bij VSBfonds en Fonds21 niet gehonoreerd. In de feedback
van de fondsen bleek terughoudendheid om een nieuw festival ten volle te ondersteunen. Deze
eerste succesvolle editie vol overweldigende reacties heeft overtuigend de relevantie en urgentie
van het festival voor Utrecht en Nederland blootgelegd. We hopen voor de volgende editie dan ook
te kunnen bouwen op het gewonnen vertrouwen.
Voor de realisatie van het festival waren ook de coproductiebijdragen van Theater Kikker,
Filmtheater ’t Hoogt en Het Huis Utrecht onmisbaar. De crowdfunding leverde, na aftrek van alle
kosten, netto €8930,- op. Met een recette van €5083,- werd bovendien het doel voor eigen inkomsten behaald. Ondanks deze gulle bijdragen bleef de dekking onder de maat door bovengenoemde
reden. Overtuigd van de noodzaak van het festival en vastbesloten de waarde ervan te bewijzen
is in overleg met het bestuur besloten door te gaan met de realisatie van een eerste editie met de
middelen die ter beschikking stonden. Er is ervoor gekozen de kunstenaars realistische vergoedingen aan te bieden, maar dat had tot gevolg dat de kosten voor uitvoerend personeel omlaag
zijn gegaan. Dit betekende dat zowel het kernteam (Vincent Wijlhuizen, Ieme Soes, Annette van
Zwoll) als andere betrokken medewerkers verre van realistisch betaald zijn. Ook is er sponsoring
gekomen vanuit Kunst & Kitchen Catering. Om inzichtelijk te maken wat de daadwerkelijke kosten
waren van het festival zijn deze bijdragen gekapitaliseerd op de afrekening. Ondanks de beperkte
kosten voor personeel is er voor gekozen deze eerste editie te realiseren. Echter, What You See
staat een gezonde bedrijfsvoering voor en voor een tweede editie is het dan ook noodzakelijk dat
meer fondsen het festival steunen.

INNER JOURNEY | Marvel Harris
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8 CONCLUSIE
Deze eerste editie van What You See Festival kan met recht een succes genoemd worden. De betrokkenheid van publiek bij de crowdfunding, de vele partners en de uitverkochte zalen onderstrepen de noodzaak van en het draagvlak voor het festival. Ook de reacties op de voorstellingen vanuit het publiek, de betrokken kunstenaars en professionals waren enthousiast. De professionaliteit,
de bijzondere voorstellingen en de sfeer werden hoog gewaardeerd, en het feit dat de inhoud van
het festival daadwerkelijk andere beelden, lichamen en verhalen toonden werd als belangrijk beschouwd. Veel van de bezoekers werden met zachte hand uit hun ‘comfortzone’ gebracht en
kregen ruimte te reflecteren op datgene wat ze gezien hadden in relatie tot hun eigen genderidentiteit. Het is deze potentie van het festival die het kernteam voorzag en die tot realisatie is
gekomen. Een tweede editie is dan ook in de maak.

ID | ID Theatre Company | foto: Kamerich & Budwilowitz
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