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BIJLAGE 1 - Voorbeelden van campagnebeelden voor What You See 2020
BIJLAGE 2 - Blokkenschema What You See 2020

“What You See Festival, which questions dominant narratives regarding gender diversity and inclusion in the performing arts, combines a clear political agenda with work
and context that open out to further conversations outside the theatre. Experimental
yet didactic. ‘Radical Tenderness’ is therefore a fitting theme for this year’s edition.”
Jordi Ribot Thunnissen - movementexposed.com
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1 INLEIDING
Het behoeft geen uitleg dat 2020 een bizar jaar was. COVID-19 en de daarmee gepaard gaande onzekerheid vroegen veel van onze weerbaarheid en onze flexibiliteit. Net als alle collega’s in het culturele
veld hebben we verschillende keren de plannen moeten aanpassen, steeds met onzekere uitkomst. De
vraag wat het betekent om verantwoordelijkheid te nemen kwam niet eerder zo expliciet op tafel. Elke
keer kwamen we tot de conclusie dat we de waarde van What You See Festival het beste in het theater
konden tonen. Juist omdat zowel de culturele sector als platforms waar de LGBTQIA+ community hun
stem konden laten horen zo hard geraakt zijn. We merkten hoe collectieve ervaringen gemist werden
en hadden de wens om, wanneer mogelijk, op een veilige manier mensen samen te brengen om gezamenlijk kunst te beleven.
Op donderdag 19 november gingen - na de tweede lockdown - de theaters weer open. Op diezelfde dag
begon ons festival. Het is een wonderlijk toeval dat What You See Festival 2020 net na deze lock-down
viel en plaats kon vinden. Vier dagen lang organiseerden we een live, coronaproof festival in theaters
en op verschillende andere locaties. Intiemer dan vorige jaren, met een programma dat recht deed aan
onze artistieke en sociale waarden. Daarnaast ontwikkelden we een online programma, met streams,
audio performances, video’s en online workshops. Een spannende uitdaging, met een artistiek en divers
festival als resultaat!
Het organiseren van een festival in het jaar 2020 was pittig. Tegelijkertijd hebben we veel steun gekregen van kunstenaars, partners, fondsen en publiek. Dat was hartverwarmend. We zijn dankbaar
dat What You See Festival 2020 heeft kunnen plaatsvinden, en trots op wat we hebben weten neer te
zetten.

Bekijk hier de korte after movie

Performers en deelnemers beschermd tijdens HOKTOPIE | HKU | foto: Tessa de Geus
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2 PROGRAMMERING
What You See is een multidisciplinair en internationaal festival dat door middel van kunst ongeschreven
normen rondom gender en identiteit toont, bevraagt en kantelt. Hierbij hanteert het festival een intersectionele aanpak en zet het dialoog en verbinding centraal. Voor het festival in 2020 nodigden we met
het thema Radical Tenderness bezoekers, kunstenaars, partners en onszelf uit om tederheid en compassie als strategie in te zetten om een ander te benaderen. Hoe kan je hier voor blijven kiezen, ook als
meningen of levenswijzes sterk uit elkaar liggen? Hoe kan je solidair blijven als je zelf in een kwetsbare
positie verkeert? Hoe kan je verbinding blijven zoeken als nabijheid met anderen beperkt wordt? En hoe
kun je hier radicaal in zijn? Het thema stond zowel in de live als online programmering centraal.

2.1 LIVE ACTIVITEITEN
What You See Festival kon het theater in! Uiteraard op aangepaste, coronaproof wijze. Om reisbewegingen te beperken schrapten we in september een groot deel van de internationale voorstellingen. De
kleine zaal van Theater Kikker werd omgevormd tot backstage om genoeg afstand tussen de mensen
achter de schermen te waarborgen, waardoor deze presentatiezaal verviel. Uiteraard waren maximaal
30 bezoekers per activiteit toegankelijk en was het niet mogelijk om na de voorstellingen te borrelen of
lang na te spreken. Desalniettemin hebben we het maximale uit de mogelijkheden weten te halen, met
dank aan de theaters, de kunstenaars en het publiek.
> UNIEKE PROGRAMMA’S
Samen met verschillende partners creëerden we unieke programma’s die slechts eenmalig te beleven
waren. Twee van deze programma’s konden ook via live stream gevolgd worden.
QUEERING THE CITY OF LITERATURE; Zine Presentatie | i.s.m. Savannah Bay | do 19 nov | 20.30
Theater Kikker, Grote Zaal | Dit event werd live gestreamd

De eerste avond van What You See stond in het teken van de Zine presentatie van het project Queering
the City of Literature 2020 van de Utrechtse, feministische boekhandel Savannah Bay. Auteurs Ayden Carlo, Kalib Batta, Roelof ten Napel en Welmoed Jonas schreven in juni splinternieuwe teksten over queer
lichamen in relatie tot de stad Utrecht. Ze werden gebundeld in Zine en gepresenteerd op het festival.
Onder bezielende leiding van presentator Thijs Joores lazen de auteurs een deel van hun teksten voor,
werd de Zine uitgereikt aan auteur Anne Chris Doesburg (die volgend jaar aan het project deelneemt)
en droeg Kopje Onder zorg voor een muzikaal intermezzo. Een indrukwekkende literaire avond waarbij
het publiek de Zine cadeau kreeg.
RADICAL TENDERNESS | WAT WE DOEN, Edward van de Vendel, Donna Chittick | vr 20 nov | 20.30
Theater Kikker, Grote Zaal

Onder het thema Radical Tenderness kwamen op vrijdagavond verschillende perspectieven samen in
een energiek en ontroerend one-night-only combiprogramma. Gepresenteerd door Jürgen Theuns zag
het publiek de spin-off van het project Hoe ik talent voor het leven kreeg van theatergezelschap WAT WE
DOEN en dansgezelschap ICK Amsterdam. Hierin deelden vier nieuwe Nederlanders uit de LGBTQIA+
gemeenschap via dans en tekst hun ervaringen met hun komst in Nederland. Schrijver Edward van de
Vendel droeg voor uit zijn nieuwe boek Gloei waarin queer jongeren openhartig vertellen over alles wat
er in hun leven gloeit: liefde, woede, ambitie. De avond sloot af met Together van Donna Chittick, waarin
vier danseressen ons de vrouwen van nu toonden: zelfverzekerd, stoer, breekbaar maar vooral: samen.

“Het was geweldig om weer op het podium te staan en herenigd te worden met mijn medespelers. Dit
project heeft me het vermogen gegeven om verder te kijken, te observeren en te onderzoeken waardoor
ik mensen en hun gedrag beter begrijp.”
Salih Er - performer Hoe ik talent voor het leven kreeg
QUEER CAFÉ | za 21 nov | 19.30 | De Bibliotheek Utrecht (Neude) | Dit event werd live gestreamd

Het tweede Queer Café in de bibliotheek van Utrecht stond volledig in het teken van What You See
Festival en was een samenwerking tussen What You See, Savannah Bay en de Bibliotheek. De avond
begon met een interview met Vincent Wijlhuizen, directeur van What You See, waarna de video-expo Ik
mag zijn wie er is geopend werd. Hierin portretteerden Erik Alkema en Eveline van de Putte vijf oudere
transgender personen. Twee van hen waren ook aanwezig om over het project te vertellen. Presentator
Teddy Tops ging bovendien in op Eveline’s boeken Stormachtig Stil en Nieuwe Namen over roze en
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queer/transgender ouderen. Fotograaf Marvel Harris lanceerde zijn nieuw verschenen fotoboek Marvel,
naar aanleiding van het project Inner Journey. HKU studenten Sharona Maguette Diop en Dan Madjub
lazen voor uit eigen werk en vertelden over het project Hoktopie, dat zij voor What You See maakten
(zie ‘Onderzoek & Ontwikkeling’). De avond sloot af met een indrukwekkende voordracht van schrijver
en performer Senna Pauli. Een bijzonder programma waarin het publiek in korte tijd veel verschillende
perspectieven kreeg op het het thema gender en uitgenodigd werd deel te nemen aan het gesprek.
> PERFORMANCES
Hoewel een deel van de geplande, internationale voorstellingen niet door kon gaan en we dit jaar
minder dan anders de theaters in konden gaan om te scouten, hebben we onderstaande voorstellingen
geprogrammeerd die pasten bij het thema Radical Tenderness.
YONIVERSE | Cherella Gessel | za 21 nov | 20.30 | Theater Kikker, Grote Zaal

In Yoniverse ging Cherella Gessel, Afro-Caribisch, vrouw en queer, op zoek naar balans en healing in de
westerse, patriarchale kapitalistische, heteronormatieve en racistische samenleving waarin we leven.
Dit intieme reinigingsritueel vond plaats in een alternatief universum. Hier waren hiphop rhymes helende spreuken, was paarse nevel reinigend en werden alle trauma’s en negatieve vibraties weggeschud.
TENDER MEN | Koen De Preter | zo 22 nov | 20.30 | Theater Kikker, Grote Zaal (Nederlandse première)

Op zondag was de Nederlandse première van het Vlaamse Tender Men te zien. Op de grens tussen bro,
bromance en romance toonde het de onbevreesdheid, schoonheid en poëzie van aanrakingen tussen
mannen, maar ook de chaos en de misverstanden die daarmee verbonden zijn. Samen met vier dansers creëerde Koen De Preter een wereld waarin mannelijkheid en gevoeligheid centraal stonden en
stelde hij de vraag hoe mannen met elkaar om zouden gaan in een wereld zonder homofobie.

“This playful, at times even cheeky competitiveness (in itself a take on normative male archetypes) allows
for beautiful moments of presence, where we get to see them while having boyish fun.”
Jordi Ribot Thunissen - movementexposed.com

IK MAG ZIJN WIE ER IS in de Bibliotheek Utrecht | foto: Tessa de Geus

> EXPOSITIES
IK MAG ZIJN WIE ER IS | Erik Alkema & Eveline van de Putte | 19 nov t/m 16 dec | Bibliotheek Utrecht

Verspreid over alle verdiepingen van de Bibliotheek Utrecht op De Neude was een maand lang de video-expositie Ik mag zijn wie er is te zien, die portretten van transgender personen op oudere leeftijd toonde. Zij
waren pioniers die hun gevoelens ontdekten in een tijd met nauwelijks voorbeelden of rolmodellen. In
deze expo deelden zij hun onzekerheid, verlangen en moed, maar ook de alledaagsheid van hun leven.
5
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ANATOMY OF TOGETHERNESS; GENDER TALENT | 19 t/m 22 nov | Theater Kikker foyer

In de foyer van Theater Kikker was een weekend lang een gebeamde expositie te zien waarin deelnemers aan het internationale online project Anatomy of Togetherness (zie onder) in foto’s en tekst antwoord gaven op de vraag: wat is mijn Gender Talent? Een van de deelnemers, Anja Sauer, creëerde
bovendien een aparte fotoserie waarmee ze ons bewust maakte van onze blik op haar lichaam.
> ONDERZOEK & ONTWIKKELING
WHAT YOU SEE RESEARCH | Barry de Bruin & Steff Geelen | za 21 nov | 16.00 | Het Huis Utrecht

What You See Festival nodigde in samenwerking met Het Huis Utrecht kunstenaars Barry de Bruin en
Steff Geelen uit op een vijfdaagse residentie. Schrijver en theatermaker Steff Geelen onderzocht het litteken als een plek waar de huid zichzelf opnieuw tegenkomt terwijl zanger en performer Barry de Bruin
een stap maakte in zijn ontwikkeling van een methodiek waarin zang en beweging samensmelten. Van
maandag 16 t/m vrijdag 20 november doken ze de studio in en op zaterdag deelden ze hun resultaten
met het publiek. In het proces werden ze intensief begeleid door zowel What You See als Het Huis.
HOKTOPIE | Studenten Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) | zo 22 nov | 16.00 | Het Huis Utrecht

What You See coproduceerde en begeleidde studenten van de opleidingen Muziek & Technologie, Image & Media Technology, Interactive Performance Design, Writing for Performance en Theatre Design bij
het maken van een werk rondom het thema Radical Tenderness. In hokjes denken doet de mensheid al
sinds de oudheid. Maar hoe verhouden hokjes zich ten opzichte van identiteit? Studenten van de HKU
creëerden een unieke, immersieve wereld waarin je als toeschouwer oog in oog kwam te staan met je
eigen denkpatronen. De installatie was steeds voor twee personen toegankelijk waarbij één persoon
patiënt werd in het laboratorium waar de mens tot in perfectie werd aangepast en de ander in datzelfde lab werd geïntroduceerd als medewerker. Een voorproef die op zaterdag 7 november zou plaatsvinden is helaas niet doorgegaan in verband met de toen geldende maatregelen. In plaats daarvan vond
op vrijdag 6 november een try-out plaats op de academie.

Tijdens het maakproces kwamen de studenten erachter dat de taal rondom gender-identiteiten nog
steeds moeilijk grijpbaar is. Een aantal van de studenten binnen Hoktopie maakte een eigenzinnig woordenboek waarin zij vanuit hun eigen perspectief de verschillende termen in woorden vatten.
Sharona Maguette Diop en Dan Madjub verrijkten het boek met hun gedichten (ook voorgelezen tijdens
het Queer Café). We waren zo onder de indruk van de kwaliteit van de teksten dat we besloten elke
bezoeker van What You See Festival een exemplaar cadeau te doen.
ANATOMY OF TOGETHERNESS: workshop CISn’t ME | Anja Sauer | za 21 & zo 22 nov | Studio Iris van Peppen

Binnen het internationale uitwisselingsproject Anatomy of Togetherness ontwikkelde deelnemer, queer
danser en choreograaf Anja Sauer de workshop CISn’t Me die hen op What You See specifiek aan mensen aanbood die zich niet als cis identificeren (cis personen zijn mensen waarbij de genderindentiteit
overeenkomt met het geslacht dat ze kregen toegewezen bij geboorte). De tweedaagse workshop bood
een plek waarin mensen zich, los van hun biologische en sociale geslacht, konden verdiepen in choreografie, dans en lichamelijkheid om zo eigen, queer superhelden te creëren.
> IN DE STAD
QUEERING THE CITY OF LITERATURE: wandeling | do 19 t/m zo 22 nov | binnenstad Utrecht

Queering the City of Literature is een initiatief van Savannah Bay, dat je de vertrouwde stad met andere,
queer ogen laat bekijken. Auteurs Kalib Batta, Ayden Carlo, Welmoed Jonas en Roelof ten Napel hingen in juni bordjes met hun teksten op op plekken in Utrecht die voor hen een persoonlijke betekenis
hebben. Deze routes werden tijdens What You See Festival 2020 hernomen en mensen konden op elk
moment van de dag, door middel van een online landkaart op hun smartphone, een speurtocht langs
de bordjes doen. Voor mensen die meer achtergrondinformatie wilden werd er elke dag een korte introductie op het project en de wandelingen gegeven.
> MUZIEK (afgelast)
Van 13 t/m 15 november zou dit jaar het festival Le Guess Who?! OFF worden gepresenteerd in alle
hoeken en gaten van Utrecht. Dit festival voor grensverleggende muziek & cultuur vroeg verschillende
Nederlandse organisaties om, als alternatief voor hun afgelaste internationale editie, muziek te hosten.
What You See Festival bood het podium aan Anne-Fay, die samen met haar broer in de zomer van 2019
de door slavernij ingezette diaspora van hun voorouders in tegenovergestelde richting (Nederland, Ar6
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uba, Curaçao, Suriname, China en de voormalige Afrikaanse Gold Coast) volgde en hier een audiovisuele show van maakte. Daarna zou het de beurt zijn aan queer hiphop duo LIONSTORM dat met theatrale,
grappige en tegelijkertijd confronterende teksten een eigen unieke domein in het Nederlandse poplandschap heeft veroverd. Helaas viel het festival precies in de lockdown van twee weken en werden de
programma’s afgelast.

Steff Geelen tijdens WHAT YOU SEE RESEARCH | foto: Tessa de Geus

2.2 ONLINE PROGRAMMERING
Al vroeg in het jaar werd duidelijk dat we het festival in ieder geval gedeeltelijk (en misschien wel helemaal) online moesten laten plaatsvinden. Een uitdagende taak, omdat online programmeren niet onze
expertise was. Het festival vond uiteindelijk in een hybride vorm plaats, zowel in het theater als online,
en we kijken positief terug op de online programmering. We hebben ontdekkingen gedaan van nieuw
werk, internationale kunstenaars kunnen betrekken wiens live voorstellingen we niet konden tonen, en
(internationale) bezoekers kunnen bereiken die liever niet het theater in wilden of konden gaan. Daarnaast was het een leerzaam proces dat zowel de inhoudelijke als productionele en marketingvaardigheden van het team heeft vergroot. Een aantal elementen willen we dan ook voor de toekomst behouden.
Voor de workshops op zaterdag en zondag moesten deelnemers een kaartje kopen, de rest van het
online programma was gratis.
> WORKSHOPS
ANATOMY OF TOGETHERNESS | Monica Gillette & Gary Joplin | i.s.m. Theaterfestival Boulevard
juli - nov 2020

Samen met Theaterfestival Boulevard faciliteerden we een project van choreografen en dansactivisten
Monica Gillette en Gary Joplin. Met jongeren in Freiburg werkten zij aan een voorstelling over een derde
gender, The 3rd Box, toen de eerste lockdown kwam. Gezamenlijk organiseerden we een online workshoptraject waarin jongvolwassenen uit Duitsland en Nederland hun vragen rondom genderidentiteit
en expressie met elkaar deelden. Choreografische praktijken werden gecombineerd met empathische
strategieën om verbinding te creëren in tijden van afstand. Ze werkten samen met Monica en Gary
maar kregen ook online workshops van andere internationale kunstenaars. Tijdens het festival was de
hieruit voortvloeiende expositie Gender Talent te zien. Daarnaast gaf het project Anja Sauer de kans hun
workshop te ontwikkelen en te geven tijdens What You See.
7
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ANATOMY OF TOGETHERNESS XL: Online Workshop | Monica Gillette & Gary Joplin (DUI/VS)
za 21 nov | 11.00 | Zoom | € 6,-

Omdat Anatomy of Togetherness zoveel indruk maakte op de deelnemers, vroegen we Monica en Gary
een Anatomy of Togetherness XL workshop te geven tijdens het festival, zodat meer mensen in aanraking
konden komen met het project en hun werkwijze. Aan de hand van fysieke oefeningen en gesprekken
werden de thema’s genderidentiteit, genderexpressie en verbondenheid in de digitale ruimte onderzocht. De workshop was voor iedereen toegankelijk en er deden dan ook mensen mee van 18 t/m 75
jaar.

“The festival has rewritten the difficult periods from 2020
by offering a safe haven and new working practices for a future art field.”
Monica Gillette - workshop leider
IN FIRST PERSON: Online Workshop | Daniel Mariblanca (ES/NO)| zo 22 nov | 11.00 | Zoom | € 6,-

Speciaal voor deze ongewone editie van What You See Festival transformeerde danser, choreograaf
en trans persoon Daniel Mariblanca het project In First Person in een fysieke online workshop. In First
Person is een project over het leven van verschillende transgender personen dat uiteenlopende genderervaringen in onze samenleving verkent. Deze workshop omarmde enkele van de belangrijkste onderwerpen van het project, zoals het opheffen van grenzen, het spel tussen realiteit en fictie en het creëren
van nieuwe perspectieven op schoonheid en verlangen. De voorstelling In First Person zou eigenlijk op
What You See de Nederlandse première beleven en we zijn heel blij dat op deze manier het project en
de maker toch bij het festival betrokken waren.
TRANS GENDER DIVERS PLATFORM : online meeting | TNN e.a. | wo 18 nov | 20.00

Op initiatief van Transgender Netwerk Nederland (TNN) werd aan de vooravond van What You See een
online samenzijn georganiseerd waarin dit platform voor de trans/gender/diverse community verder werd vormgegeven. Berend Folkerts (TransActief COC Midden-Nederland), Inge Frank (Pink Point
Utrecht), Vincent Wijlhuizen (What You See Festival) en Micha Meinders en Anne Levah (TNN) gaven een
korte presentatie over hun werk waarna de dialoog losbarstte.
> STREAMS
We hebben ervoor gekozen om twee programmaonderdelen te streamen. Dit waren met name de programma-onderdelen die dialoog in zich droegen en zo een brug naar de online wereld konden slaan.
We hebben er expliciet niet voor gekozen om de voorstellingen te streamen, juist omdat de context van
een theater zo belangrijk is voor de ervaring hiervan. Leo van Emden (roemfilm.nl) was verantwoordelijk voor de streams en heeft ervoor gezorgd dat mensen zich thuis vanaf de bank betrokken voelde bij
wat er zich op het podium afspeelden.
QUEERING THE CITY OF LITERATURE; Zine Presentatie | Savannah Bay | do 19 nov | 20.30 | Theater Kikker

Dit evenement werd live gestreamd en is nog steeds te bekijken op onze website.
QUEER CAFÉ | za 21 nov | 19.30 | De Bibliotheek Utrecht (Neude)

Dit evenement werd live gestreamd en is nog steeds te bekijken op onze website.
> AUDIO
Toen wij het programma definitief gingen vormgeven, ontdekten we verschillende audiovoorstellingen
die gemaakt waren tijdens de lock-down. Verschillende choreografen hadden hun vaardigheden ingezet
om audio-voorstellingen te maken, waarin hun choreografische kwaliteiten goed hoorbaar waren in het
ritme en opbouw van het werk.
QUANIMACY: online audio performance | Claire Cunningham (UK) | do 19 t/m zo 29 nov | 20 min

In het audiowerk Quanimacy reflecteerde Claire Cunningham - choreografe en kunstenaar met een handicap - op intieme wijze op hun relatie met hun krukken, het ‘queering’ van het lichaam en het concept
van queer animatie. In het werk hoorde je een gesprek tussen Claire en hun krukken, afgewisseld met
de stem en theorieën van geleerde, rabbijn en activiste Prof. Julia Watts Belser en ondersteund door de
sferische klanken van Matthias Herrmann.
CORDATA: online audio performance | Chiara Bersani (IT) | 20 & 21 nov | 30 min

De Italiaanse choreograaf en queer activist Chiara Bersani was uitgenodigd om haar voorstelling Gentle
Unicorn bij ons te tonen. Helaas kon dit vanwege de reisrestricties niet doorgaan. Gelukkig maakte zij
8

Jaarverslag 2020

in maart het intieme audioproject Cordata wat bij ons te horen was. Geleid door de stem van Chiara
zweefde je door de wolken en nodigde ze je uit een eigen wereld op te roepen. Chiara Bersani lijdt aan
een zeldzame, aangeboren en erfelijke bindweefselaandoening en realiseerde zich dat veel plekken
voor velen tijdens de lockdown net zo ontoegankelijk waren als ze voor haar altijd zijn. Dit project is een
poging om de wereld toegankelijk te maken voor iedereen.
SuperHUMAN, an online guided mediation | Gary Joplin (DUI/VS) | do 19 t/m zo 29 nov | 10 min

Elke bijeenkomst van Anatomy of Togetherness begon met een meditatie van choreograaf en somatisch
coach Gary Joplin. Wij vroegen hem deze toegankelijk te maken voor What You See. Op deze meditatieve reis activeerde Gary de SuperHUMAN in je, omdat de wereld meer unieke superkrachten nodig
heeft. Een rustgevende en tegelijkertijd energieke meditatie die je liet nadenken over je eigen krachten
en expressie.
> VIDEO
POINT OF YOU : online sneak preview | Leo van Emden | do 19 t/m zo 22 nov | 10 min

De wereld is het laatste jaar flink veranderd, en het samenzijn van gelijkgestemden is vrijwel onmogelijk gemaakt. Filmmaker Leo van Emden laat in de filminstallatie Point of You verschillende transgender
personen aan het woord over hun ervaringen in deze tijd. Wat is de directe impact van corona op hun
(wel)zijn in de wereld? Hoe heeft deze tijd hun blik op de omgeving beïnvloed? Tijdens What You See
Festival deelden we online de preview van deze poëtische en persoonlijke filminstallatie, waarin transgender personen met verschillende achtergronden en ervaringen een stem krijgen. De filminstallatie
wordt de komende tijd nog verder ontwikkeld.
GENDER TALENT | video document | Anja, Derk, Kit, Hannah, Balthazar, Robin en Beshouy| do 19 t/m zo
29 nov | 4 min

De video expositie Gender Talent die voortvloeide uit het project Anatomy of Togetherness was t/m zondag 29 november ook online te zien op onze online kanalen. In de video toonden de deelnemers in
beeld en tekst hun visie op hun gender talent en creativiteit.

Boekpresentatie van Marvel Harris tijdens QUEER CAFÉ | foto: Tessa de Geus
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3 PARTNERS
What You See Festival bestaat bij de gratie van partners, die hun deuren voor het festival openen en
belangrijke gesprekspartners zijn op zowel inhoudelijk als uitvoerend niveau. Ook deze partners hadden te kampen met aanpassingen door COVID-19 en maakten daar ieder een eigen keuze in. Een aantal
geplande partnerschappen kon daardoor dit jaar niet doorgaan, tegelijkertijd zijn we ook nieuwe partnerschappen aangegaan en hebben we bestaande samenwerkingsverbanden verdiept.
Theater Kikker was wederom onze belangrijkste partner en dit jaar ook gesprekspartner in de omgang
met COVID-19. Zij besloten om als het kon te blijven presenteren, ook voor 30 bezoekers. Dit was voor
ons een belangrijke voorwaarde om ook door te kunnen gaan. Bovendien hadden zij al veel ervaring
opgedaan bij het hanteren van publieksstromen in het theater, zodat we er ook op vertrouwden dat
het festival veilig kon plaatsvinden. De kleine zaal was als back-stage ruimte in gebruik en de grote zaal
werd als voorstellingszaal gebruikt. In afstemming met Theater Kikker verzamelde het publiek zich (op
afstand) in de foyer, waar een playlist van de kunstenaar van die avond draaide en een expositie gebeamd werd. Bovendien werden de bezoekers elke avond welkom geheten door Vincent (directeur)
of Annette (programmeur) van het festival. Zo creëerden we op veilige wijze toch een festivalgevoel.
Theater Kikker nam bovendien de kaartverkoop op zich, en ondersteunde het festival op productioneel,
technisch en publicitair gebied.
Het Huis Utrecht was partner in de realisering van What You See Research. Artistiek coördinator Milone
Reigman droeg Steff Geelen als kunstenaar aan en begeleidde het project samen met What You See
inhoudelijk. De researchkunstenaars, naast Steff was dat Barry de Bruin, konden vanaf donderdag 19
november in de studio’s van Het Huis terecht en toonden op zaterdag 21 november de presentaties
daar in de theaterzaal. Op zondag 22 november was bovendien de performance-installatie Hoktopie van
de HKU in Het Huis te zien.
Nieuw dit jaar was de samenwerking met de Bibliotheek Utrecht, waar een maand lang de expositie
Ik mag zijn wie er is te zien was en waarmee we het Queer Café op zaterdagavond vormgaven. We zijn
bovendien erg verheugd met de intensievere samenwerking met Savannah Bay, die de Zine presentatie bij What You See organiseerde, waarmee we de Queering the City of Literature Walk hernamen en
die betrokken was bij de organisatie van het Queer Café. Hun expertise op literair gebied is een fijne
aanvulling voor What You See Festival en deze samenwerking zal in de toekomst blijven voortbestaan.
What You See Festival coproduceerde de voorstelling Hoktopie van de HKU en het bijbehorende woordenboek en dichtbundel en ook deze samenwerking wordt de komende jaren voortgezet.
Zeer waardevol was de samenwerking met Theaterfestival Boulevard, waarmee we samen met choreografen Monica Gillette en Gary Joplin het langlopende project Anatomy of Togetherness realiseerden.
Beide festivals ondersteunden het project financieel en inhoudelijk en door de ongecompliceerde ‘we
gaan ervoor’ insteek hebben de festivals een innovatief en impactvol project opgezet dat nog lang zal
beklijven bij de deelnemers.
Wij waren ook ontzettend blij met de samenwerking met experimenteel muziekfestival Le Guess Who!?
dat de week voor What You See plaats zou vinden en waarvoor we een tweedelig programma samenstelden. Helaas werd het programma kort van te voren afgelast door de tweede lockdown, maar de
basis om in de toekomst verder samen te werken ligt er.
Stadsschouwburg Utrecht heeft lange tijd mee kunnen bewegen met de coronamaatregelen, maar
toen zij slechts aan 30 bezoekers toegang mochten verlenen, besloten zij de deuren te sluiten. In overleg is toen besloten ook het in de Schouwburg geplande programma Radical Tenderness te verplaatsen
naar Theater Kikker. Wel is er een constante dialoog op gang gebleven en is er voor volgend jaar weer
een plek voor ons gereserveerd. Poppodium EKKO en Leidsche Rijn Centrum, waar we vorig jaar mee
samenwerkten, gaven al in een vroeg stadium aan in deze onzekere tijden de toekomst niet te kunnen
voorzien. Volgend jaar worden de gesprekken opnieuw geopend.
Internationale partners Gender Bender Festival (Bologna) en Orlando (Bergamo) stonden ook dit jaar klaar
als sparringpartners. Het idee om in 2020 een Europees netwerk van festivals te organiseren is uitgesteld,
omdat het niet mogelijk was om elkaar te bezoeken, maar ook omdat iedereen door corona teveel op het
bord had om een nieuw netwerkproject op te zetten. Volgend jaar worden hier nieuwe stappen in gezet.
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4 MARKETING EN COMMUNICATIE
4.1 DOELSTELLINGEN
De derde editie van What You See Festival was een ongewone editie. Vanwege de coronamaatregelen
verkeerden we lange tijd in onzekerheid over de mogelijkheden en de vorm van het festival. Naast onszelf zagen we hoe ook onze culturele partners, de theaters, festivals, kunstenaars en artiesten, en de
LGBTQIA+ communities hard geraakt werden. Ondanks de onzekerheid kozen we er daarom voor om
actief door te werken en te onderzoeken hoe we, juist in deze tijd, een plek van samenkomst konden
genereren. We richtten ons daarvoor op onze werking als community; één waar iedereen welkom is,
zelfs en juist in tijden van onzekerheid.
De doelstellingen die we formuleerden waren:
- het creëren van zichtbaarheid van het festival
- het informeren over What You See Festival, het inhoudelijk programma en de stand van zaken
rondom corona
- het uitbouwen van communities met nieuw publiek
- het genereren van interactie
- het realiseren van de kaartverkoop
- het werven van publiek voor het online programma

TOGETHER van Donna Chittick tijdens RADICAL TENDERNESS | foto: Tessa de Geus

4.2 MARKETINGACTIVITEITEN
> BRANDING
We werkten samen met ontwerper Yuri Huijg / Soopknipe.com (ontwerp campagne-beeld), filmmakers
Leo van Emden / Roemfilm.nl en Joel Trotter aan een dynamische beeldcampagne. We kozen niet voor
één statisch campagnebeeld, maar voor een grafische update van de bestaande huisstijl die zorgde
voor flexibiliteit en diversiteit in de visuele uitingen. Foto’s en video’s kregen altijd dit grafische element
mee, waardoor continuïteit hand in hand ging met het tonen van de veelzijdigheid van het festival.
Naast het promotiemateriaal dat werd aangeleverd door de deelnemende artiesten zorgde fotograaf
Tessa de Geus voor een dagelijks beeldverslag.
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> COLLECTIEVE MARKETING
Collectieve marketing is een belangrijk speerpunt binnen onze communicatie. Met onze specifieke
thematiek geven wij een gezicht aan en zijn we een belangrijke samenwerkingspartner voor een grote
doelgroep; artiesten, netwerkorganisaties, belangenbehartigers en de locaties zelf. Wij motiveren onze
partners bij te dragen aan de zichtbaarheid van What You See Festival door ze persoonlijk te informeren en van content te voorzien.
> SOCIAL MEDIA
We kozen ervoor om dit jaar onze aanwezigheid op Instagram flink te verhogen. Op dit platform vindt
dagelijks de meeste activiteit van onze achterban plaats. Vanwege deze actieve aanwezigheid steeg ons
aantal volgers op dit platform met 38%. Op Facebook behaalden we een kleinere stijging van 16%. Op
dit platform richtten we ons dan ook met name op een versteviging van de band met de bestaande
volgers. We zetten er de groep What You See Online op die groeide tot een hechte community van 319
leden die het online festival actief volgden.
> NIEUWSBRIEVEN
Onze nieuwsbrieven behaalden een gemiddelde opening rate van 46,8%. Dat is boven de gemiddelde
opening rate in de culturele sector (39,44%). Onze click through rate ligt iets lager dan de gemiddelde
6,29% en was dit jaar 5,27%. We zien dat mailings met concrete informatie zoals de bekendmaking van
het programma een hoger doorklik ratio hebben (12%). Vanwege de lange onzekerheid in aanloop naar
het festival konden we echter lange tijd niets concreters aanbieden dan updates, waarbij we zo toegankelijk en transparant mogelijk communiceerden over de coronatijd. Dit jaar hebben we de banden met
onze individuele donateurs van What You Support verder aangetrokken. Zij ontvingen met regelmaat
een persoonlijke brief waarin we ze op de hoogte hielden van de ontwikkelingen van het festival.
> COMMUNITY BUILDING
Elk jaar wordt er meer en meer geïnvesteerd in community building. What You See Festival gaat hierbij
persoonlijke relaties aan met organisaties, opleidingen en meer. Zo werken we langdurig samen met de
opleiding Theaterwetenschappen van de Universiteit Utrecht, waarbij we in verschillende opleidingsjaren als gastdocent worden uitgenodigd om met de studenten in gesprek te gaan over het festival en de
thematiek. Daarnaast waren we te gast op de inhoudelijke discussiemiddag Why Theater?!. Op opleidingen als de HKU maar ook iArts in Maastricht verzorgden we gastlessen. Vanaf dit jaar zijn we onderdeel
van het Trans Gender Divers Platform dat de zichtbaarheid van transgender mensen in Utrecht wil
vergroten en spraken we mee op het Rainbow Festival in Utrecht en tijdens sessies met het Transgender Netwerk Nederland. In totaal bereikten we meer dan 200 mensen op deze wijze, maar belangrijker
is de kwalitatieve en duurzame impact die deze activiteiten hebben. What You See draagt bij aan de
dialoog over gender en diversiteit in de samenleving, stimuleert het denken hierover en creëert mede
verschillende communities die overlappen en zich aan het festival verbinden.

4.3 BEREIK & DOELGROEPEN
De bezettingsgraad voor de programma’s in Theater Kikker, de Bibliotheek Utrecht en voor Hoktopie
was 100%, wat met een maximum van 30 bezoekers uiteraard een haalbare kaart was. De tickets waren
ontzettend snel uitverkocht en we hebben veel mensen moeten teleurstellen. What You See Research op
zaterdagmiddag in Het Huis behaalde een bezettingsgraad van 76%. Online bereikten we met ons gratis
online programma 391 unieke kijkers. Zij keken mee met de live streams van Queering the City of Literature (136) en het Queer Café (113) en luisterden en bekeken de unieke, gratis audio- en video installaties
van onder andere Claire Cunningham (59), Chiara Bersanni (32) en Gary Joplin (104). Gemiddeld keken
onze online bezoekers twee programma-onderdelen (herhaalbezoek). Aan de workshop deden op
zaterdag 28 en op zondag 20 mensen mee. De gratis literaire wandeling Queering the City of Literature
- Walk trok nog eens 150 bezoekers en de expositie Ik mag zijn wie er is in de bibliotheek Utrecht werd
door 3380 (26 dagen à 130) personen bezocht.
> Studenten
Net als vorig jaar ontwikkelden we op maat gemaakte programma’s voor studenten van HKU Theater,
Media, en Muziek en Technologie, de Universiteit Utrecht, genderstudies en BA/MA theaterwetenschappen. Deze community werd uitgebreid met studenten van iArts in Maastricht.
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> Transgender netwerk
Een aantal van onze programmaonderdelen staat elk jaar in het teken van trans lives en daarvoor
hebben we direct contact met netwerkorganisaties als Transgender Netwerk Nederland, TranScreen
Film Festival, TransActief (COC Midden-Nederland), Pink Point Utrecht, Stichting Prisma Groep, Stichting
Utrecht Genderdivers, 030%, Utrechtse LHBT+ studentenvereniging U.H.S.V. Anteros, Colored Qollective, Respect2Love (COC Nederland). Met hen organiseerden we onder andere drie werksessies die als
klankbord dienden voor meer samenwerking en collectieve marketing.
> Nieuw publiek
Per programma-onderdeel en voorstelling werd een specifieke marketingstrategie opgesteld in samenwerking met de deelnemende kunstenaars. Zo richtten we ons met onze partner boekwinkel Savannah Bay bijvoorbeeld op een jong, queer publiek met een interesse in literatuur en gingen we voor de
voorstelling Yoniverse van de Afro-Caribische, queer performer Cherella Gessel gericht op zoek naar een
queer en cultureel divers publiek. Anja Sauer ontwikkelde een workshop speciaal voor deelnemers die
zich niet als cis identificeren. Uit de kaartverkoopgegevens van Theater Kikker bleek dat we 62,5% aan
nieuw publiek mochten ontvangen; bezoekers die niet eerder een bezoek brachten aan What You See
Festival of het betreffende theater. Net als vorig jaar bewijzen we hiermee ook dit jaar weer een festival
te zijn dat een nieuw publiek het theater in weet te trekken.

TENDER MEN | Koen de Preter | foto: Stanislav Dobak
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5 ORGANISATIE
What You See Festival hanteert een bestuursmodel en Selm Wenselaers (voorzitter), Jantien Plooij
(penningmeester) en Sander van Oorspronk (secretaris) hebben zitting in het bestuur. Dit jaar is een
professionaliseringsslag ingezet waarin de Cultural Governance Code en de Fair Practice Code onder
de loep zijn genomen en een stappenplan is ontwikkeld om deze codes mee te laten groeien met de
ontwikkelingen van het festival. In het kader hiervan is in december een vacature uitgezet voor nieuwe
bestuursleden.
What You See Festival bestaat uit een eenkoppige directie, Vincent Wijlhuizen, die verantwoording aflegt
aan het bestuur. Het kleine team, naast Vincent bestaande uit programmeur & dramaturg Annette van
Zwoll en productieleider Ieme Soes, is intensief betrokken bij de inhoudelijke en praktische ontwikkeling
van het festival. Hoofd marketing Lody Meijer heeft zich dit jaar voor langere tijd aan kunnen sluiten en
is een waardevolle sparringpartner. Naar het festival toe werd een productieassistent, een hospitality
medewerker, een ticketmedewerker en een vrijwilligerscoördinator aangetrokken. De wens om een
zakelijk leider aan te trekken was door de onzekerheid over de financiën dit jaar nog niet mogelijk, maar
wordt een belangrijk speerpunt in 2021.

WAT WE DOEN tijdens RADICAL TENDERNESS | foto: Tessa de Geus
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6 FINANCIËN
In de zomer van 2020 ontvingen we goed nieuws: de Gemeente Utrecht steunt What You See Festival
in de periode 2021 - 2024 met een structurele subsidie. Dit geeft ons de mogelijkheid om vanaf 2021
duurzamer te werken, zowel op artistiek gebied (het kunnen uitzetten van langere artistieke lijnen) als
op het gebied van personeelsbeleid. Dit jaar echter werkten we nog als projectorganisatie.
What You See Festival 2020 werd ondersteund door maar liefst 9 publieke en private fondsen, waarvan
Stichting Dioraphte en de BankGiro Loterij Fonds het festival voor het eerst ondersteunden. De overige
fondsen waren de Gemeente Utrecht, Fonds21, K.F. Heinfonds, Prins Bernard Cultuurfonds, Fonds Podiumkunsten, Elise Mathilde Fonds en Fentener van Vlissingen Fonds. Zij ondersteunden het festival met
een totaal van € 71.625.
In verband met COVID-19 incasseerden we enkele financiële tegenvallers. De productiebijdragen van
de Stadsschouwburg, Leidsche Rijn Centrum en EKKO kwamen te vervallen. Dit werd gecompenseerd
doordat ook onze programmering daar verviel. Door de wisseling in leiderschap van Theater Kikker
werden kort voor het festival de financiële afspraken zoals die met de vorige directeur waren gemaakt
veranderd en werd de bijdrage van What You See Festival fors verhoogd. Tegelijkertijd konden we rekenen op bijdragen van Het Huis Utrecht en van Theaterfestival Boulevard.
De beperkte bezoekersinkomsten werden al in een vroeg stadium ingecalculeerd. Doordat we minder
theaters tot onze beschikking hadden en er slechts 30 personen een voorstelling konden bijwonen
waren de bezoekersinkomsten miniem. De wens om dit jaar inclusiviteitstrainingen aan te bieden aan
bedrijven in combinatie met een bezoek aan het festival (waarmee in 2019 een start was gemaakt)
hebben we in verband met corona niet kunnen realiseren en wordt naar volgend jaar uitgesteld. Wel is
dit jaar onze donateurscommunity What You Support met 37% gestegen naar € 3.125. We merken dat
What You Support gestaag groeit en de betrokkenheid van onze donateurs duurzaam is.
Omdat What You See Festival in november plaatsvond hebben we financieel kunnen anticiperen op de
gevolgen van COVID-19. Er is dan ook al in een vroeg stadium behoudend begroot. Hierdoor zijn financiële risico’s beperkt en hebben we een gezond financieel beleid kunnen voeren.

YONIVERSE | Cherella Gessel | foto: Elisabetta Agyeiwaa
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BIJLAGE 1 - Voorbeelden van campagnebeelden voor What You See 2020
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BIJLAGE 2 - Blokkenschema What You See 2020

17

Jaarverslag 2020

