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1. Over Poolse Vis 
 

Doelstelling: De stichting heeft ten doel het produceren en uitvoeren van fysieke en beeldende 
theatervoorstellingen in het algemeen, waarbij verschillende kunstdisciplines worden geïntegreerd, 
zoals beweging, zang, muziek, audiovisualiteit, poppenspel, animatie en theater, al dan niet in 
samenwerking met andere personen, voor verschillende doelgroepen zoals bijvoorbeeld jongeren, 
jeugd, ouderen, allochtonen en gehandicapten.  

 
Poolse Vis is een professioneel theatergezelschap gevestigd in Hoorn. Het is één van de weinige 
gezelschappen in Nederland die vanuit improvisatie absurdistisch en veelal hilarisch bewegingstheater 
maakt. Inspiratie voor haar voorstellingen haalt Poolse Vis uit het dagelijks leven, boeken, films en 
verhalen en uit bijzondere locaties. Doordat er wordt gewerkt vanuit beeld en herkenbare situaties, zijn 
alle voorstellingen laagdrempelig en geschikt voor een internationaal publiek. Poolse Vis speelt in 
Hoorn en omgeving en daarnaast op festivals in binnen- en buitenland.  
 
Poolse Vis is de laatste jaren steeds verder gegroeid. Hun bekendheid, het repertoire en het aantal 
speelplekken zijn fors toegenomen. Dat maakt dat Poolse Vis nu keuzes moet maken over haar 
toekomst. De nieuwe thuisbasis (sinds de zomer 2013) in de MariaKapel in Hoorn is een van deze 
belangrijke keuzes geweest. In deze thuisbasis worden producties gemaakt en uitgevoerd, decor en 
kleding kunnen worden opgeslagen voor hergebruik en verhuur, jong en oud komen over de vloer om 
te kijken en/of te leren. Het is een plek waar ook andere theatermakers en kunstenaars uit binnen- en 
buitenland welkom zijn om te komen werken. Hoorn is voor Poolse Vis haar thuisbasis en die band wil 
ze graag nog verder versterken. Poolse Vis beschikt hier over een netwerk en werkt al meer dan 
negen jaar in Hoorn als docent en regisseuse onder andere bij Het Gezelschap/Trans, De Blauwe 
Schuit en Theatergroep Eenhoorn. Het historische karakter van de stad en de grote hoeveelheid 
evenementen sluit aan bij de werkwijze van Poolse Vis om voor specifieke locaties een op maat 
gemaakte voorstelling te maken. Al deze aspecten zou Poolse Vis graag willen uitbreiden.  
 
Al jaren wilde Poolse Vis, naast haar werk als docente en regisseuse, workshops aanbieden in fysiek 
theater zowel voor volwassenen, jongeren als kinderen. Dit kunnen korte vakantieworkshops zijn, 
maar ook langdurende trajecten. Inmiddels zijn sinds november 2013 de eerste lessen van start 
gegaan. Fysiek theater is namelijk een onderbelichte vorm in het amateurcircuit. Fysiek theater kan je 
voor een deel vergelijken met het beoefenen van een sport; je komt goed in je vel te zitten, maakt het 
weer soepel en je kan er je volle hoofd mee leegmaken na een intense werk- of schooldag. Maar 
fysiek theater of fysiek spel is meer dan dat. Fysiek theater vraagt om het durven inzetten van je hele 
lichaam bij het toneelspelen. Als je toneelspeelt stel je je kwetsbaar op, je laat jezelf zien aan je 
medespelers en/of het publiek. We zijn als mens gewend om vooral met woorden te communiceren, 
terwijl er in werkelijkheid meer dan 70% op een non-verbale manier met elkaar wordt gepraat. Dus wat 
als je enkel kan terugvallen op je lichaam en je geen woorden gebruiken mag? Dan moeten we ons 
hele lichaam van top tot teen gebruiken. Dan hebben we misschien wel het gevoel dat we onszelf nog 
kwetsbaarder opstellen, ‘want waar is mijn tekst?’ waarmee eigenlijk bedoeld wordt: ‘waar is mijn 
houvast?’ Als fysieke toneelspeler en daarmee ook als mens moet je het durven om contact te maken 
met je eigen lichaam en het durven gebruiken om creatief te zijn. De openheid die daarvoor nodig is 
en ontstaat, maakt je niet alleen een betere speler, maar zorgt er ook voor dat je als mens opener 
durft te zijn. Dit hele proces zorgt ervoor dat je jezelf beter leert kennen, meer op jezelf vertrouwt en 
daarmee ook meer oog hebt voor de ander. Daarnaast biedt de stad wat betreft locaties en 
geschiedenis zeer veel mogelijkheden om voorstellingen of performances te maken verbonden aan 
een locatie of aan een verhaal. Poolse Vis zou tweejaarlijks een voorstelling of performance willen 
maken speciaal voor de stad Hoorn. Vervolgens zou deze voorstelling op ons repertoire blijven staan 
en ingezet worden op evenementen en festivals.  
 
Naast deze activiteiten zal Poolse Vis ook eigen producties maken die gespeeld zullen worden in 
binnen- en buitenland. Dit gebeurt veelal op festivals en bijzondere locaties. De Nederlandse première 
van Poolse Vis producties vindt zoveel mogelijk in Hoorn plaats. Door het spelen in het buitenland 
bouwt Poolse Vis een internationaal netwerk op. Een thuisbasis biedt de mogelijkheid om makers uit 
het buitenland naar Hoorn te halen om hier een productie op locatie te maken. Daarnaast hoopt 



Poolse Vis vanaf het najaar 2013 ook regelmatig op scholen te kunnen spelen in Hoorn en omgeving 
met haar nieuwe jeugdvoorstelling die in ontwikkeling is: TRIPPERS. 
 
Ook zakelijk gezien zal het gezelschap een aantal stappen zetten. Naast de vaste productieleider is er 
een zakelijk leider aangetrokken. Voor de vernieuwing van het bestuur van de overkoepelende 
stichting worden professionals uit het veld gevraagd met kennis van zaken zoals fondsenwerving, 
financiën en verkoop met een bijbehorend netwerk.  
 
Poolse Vis wil: 
- Locatievoorstellingen maken waarbij verschillende kunstdisciplines geïntegreerd kunnen worden, 
gericht op locaties/inwoners in Hoorn en omgeving. 
- Kennis overdragen d.m.v. workshops/regies en cursussen aan alle leeftijden (met name aan 
theaterliefhebbers). 
- Een ontmoetingsplek zijn voor kunst- en cultuur minnend publiek en collega’s. Tweewekelijks (op 
termijn eens per week) wil Poolse Vis een lunch organiseren waarin mensen die betrokken zijn bij 
kunsten cultuur samenkomen en zichzelf voorstellen en/of vertellen waar ze op dat moment mee bezig 
te zijn, onder het genot van lekker eten. Dit met als doel om elkaar te inspireren en de kruisbestuiving 
onderling te bevorderen.  
- Samenwerken met partners als o.a. Hotel MariaKapel (HMK, een residencyplek voor beeldend 
kunstenaars), Theater Het Pakhuis, Educatiecentrum De Blauwe Schuit, Jongeren academie Het 
Talententheater, Cinema Oostereiland , Schouwburg Het Park.  
- Op frequente basis deelnemen aan projecten die de gemeente Hoorn organiseert zoals bijv. Puur 
Hoorn.  
- Een residency/verblijfplek zijn voor theatermakers uit het buitenland.  
-‘Een internationaal gezelschap met allure zijn dat zich op landelijk en internationaalniveau ontplooit 
en als ambassadeur voor de stad Hoorn optreedt.’ (Wouter Sibum, HMK) 
- Een bekend gezicht zijn van de stad Hoorn en haar inwoners.  
Al deze plannen zullen in de komende jaren hun beslag moeten krijgen.  



2. Planning 
 

2013 

 
April - juni 
  

 Ontwikkelen en spelen TRIPPERS tijdens residency Kopenhagen (half april t/m eind juni) 

 Spelen van DREAM#1,#2 en de eerste minuten van #3 in Kopenhagen tijdens het CPH Stage 
festival. 

 Promotie nieuwe jeugdvoorstelling onder scholen in Hoorn en omgeving. 

 Verkoop van bestaand repertoire. 
 
Juli - augustus 
 

 Zoektocht naar werkruimte in Hoorn voor 2014. 

 Spelen op festivals zoals o.a. de Zwarte Cross Lichtenvoorde, Fringe Stockholm (S) en 
festival Oemta dell’ arte in Ervelde (B). 

 Verder ontwikkelen TRIPPERS in Hoorn. 
 
September  
 

 Première van TRIPPERS in Hoorn. 

 Spelen van TRIPPERS op de Open dag van De Blauwe Schuit. 
 
September - december 
 

 Zoeken en aannemen van zakelijk leider. 

 Contact leggen met een jeugdimpresariaat voor de verkoop van TRIPPERS. 

 Spelen in Italië; Milaan, Turijn  en Sicilië (eind okt.). 

 Start verkoop voorstellingen voor zomerseizoen 2014. 

 TRIPPERS spelen tijdens Kinderboekenweek (begin okt.). 

 Onderzoeksweek in Turijn (IT) m.b.t. een samenwerkingsproject in 2014. 

 Spelen van bestaand repertoire op festivals, locaties en in theaters. 

 Conceptontwikkeling voor regie Inge Voskamp ism grafisch ontwerper Andreas Tscholl voor 
het project ‘Das Frühstücksei’(werktitel) waarin met volwassen amateurspelers wordt gewerkt 
uit Hoorn en Haarlem. 

 

2014 

 
Januari - april 
 

 De eigen ruimte feestelijk openstellen voor inwoners van Hoorn met daaraan gekoppeld een 
voorstelling, workshop + feest. 

 Vanuit eigen ruimte workshops organiseren (in samenwerking met theater Het Pakhuis en evt. 
Schouwburg Het Park)  

 Tournee van TRIPPERS op scholen en in theaters. 

 Start repetities van ‘Das Frühstücksei’. Try-outs in eigen ruimte en première in het Pakhuis of 
andere locatie.  

 Deelname aan Op Roet festival (maart). 

 Eveline Agema start een fysieke workshop met volwassenen uit Hoorn die leidt tot een 
voorstelling/presentatie.  

 Ontwikkelen van een korte act gebaseerd op een Hoorn historische anekdote voor het 
binnenkomen van de recreatieboten (circa 200 boten per jaar).  

 



Mei - augustus 
 

 Poolse Vis start repetities voor een korte performance met mensen met een beperking (bijv. 
van theatergroep Eenhoorn) voor het 5D festival (half juli) in Amsterdam.  

 Zomerschool met Poolse Vis workshops; o.a. poppenspel & physical comedy 

 Festivals spelen in binnen- en buitenland o.a. de Zomer van Antwerpen en Kinderfestival 
Denemarken. 

 Zomerschool/spelcursus op Texel, gelinkt aan het Midzomerschansfestival.  

 Spelen van de korte act gebaseerd op een Hoorns historische anekdote in de binnenstad van 
Hoorn.  

 
September - december 
 

 Poolse Vis nodigt Il Laboratorio Permanente uit Italië/Turijn uit om een reeds opgestart project 
(uit 2012) uit te voeren en workshops zang en fysiek spel te geven.  

 Start verkoop voorstellingen voor zomerseizoen 2015. 

 Spelen van TRIPPERS op scholen en in theaters. 

 Spelen van bestaand repertoire op festivals, locaties en in theaters.  

 Geven van cursussen/workshops. 

 

 

2015 
 
Januari - mei 
 

 Workshops poppenspel en fysiek theater geven aan jongeren, volwassenen uit Hoorn en 
omstreken. 

 Het speciaal ontwikkelen van een performance voor het gemeenteproject Puur Hoorn dat door 
de gemeente in Hoorn en omstreken wordt ingezet. 

 Diverse regies en begeleiding van groepen in Hoorn en omgeving. 

 Spelen van TRIPPERS op scholen en in theaters 

 Spelen van bestaand repertoire op festivals, locaties en in theaters.  

 Ontwikkelen van nieuwe voorstelling Poolse Vis.  
 
 
Juni - augustus 
 

 Spelen van repertoire in binnen-en buitenland.  

 Zomerschool-workshops. 
 
September - december 
 

 Organiseren van een klein festival fysiek theater in Hoorn. Het gezelschap Asterions Hus uit 
Denemarken wordt uitgenodigd voor een voorstelling en workshop.  

 Start verkoop voorstellingen voor zomerseizoen 2016. 

 Diverse regies en begeleiding van groepen in Hoorn en omgeving. 

 Spelen van bestaand en nieuw repertoire op festivals, locaties en in theaters. 



3. Samenwerking  
Poolse Vis gaat vanaf juli 2013 een samenwerking aan met Hotel MariaKapel. Dit is een pilot voor een 
half jaar waarin Poolse Vis en HMK een kantoorruimte en opslag delen. Vanuit deze werkplek kunnen 
eventueel verdere plannen voor de toekomst ontwikkelt worden. Poolse Vis wil net als Hotel 
MariaKapel een residency-plek zijn voor internationale kunstenaars (maar dan op het gebied van 
theater) en heeft daarom veel aan het delen van kennis van HMK. De kapel wordt voornamelijk als 
expositieruimte gebruikt dus Poolse Vis zoekt voor deze periode een andere repetitieruimte. Vanaf 
2014 hoopt Poolse Vis haar eigen ruimte te betrekken.  
 
Poolse Vis is momenteel aan het brainstormen met de programmeur van het Theater Het  Pakhuis - 
Irma Sijs - om gezamenlijke projecten op te zetten. Er wordt gedacht aan het geven van een 
theatercursus of het houden van openbare repetities in de theaterzaal van Het Pakhuis.  
 
Samenwerking met wordt ook gezocht met partners op andere gebieden. Een voorbeeld hiervan is de 
samenwerking die in 2013 gestart is met Teamverband, een marketing en communicatiebedrijf, dat 
voor Poolse Vis de complete communicatiestrategie onder handen zal gaan nemen in 2014. 
Daarnaast helpen zij ook met de praktische uitwerking hiervan zoals het vernieuwen van de website 
en het ontwikkelen van een huisstijl voor drukwerk.  
 
Ook voor het in 2014 te installeren nieuwe bestuur zal samenwerking met Poolse Vis van groot belang 
zijn. Er wordt gezocht naar betrokken bestuursleden die samen met Poolse Vis de 
professionaliseringsslag die nu gemaakt wordt aandurven. Van hen wordt een grote betrokkenheid 
verwacht bij onder andere de fondsenwerving de komende jaren.  
 
Bestuursleden Poolse Vis: Hendrik Jan Smits (voorzitter), Pleunita Neeltje Agema - van der Molen 
(secretaris), Charlotte Agema (penningmeester), Gert Egbertus Sennema (bestuurslid), Ingrid Docter 
(bestuurslid), 
Zakelijk adviseur: Iris Koffijberg 



4. Financiën 
De inkomsten van Poolse Vis komen uit verschillende bronnen, van inkomsten uit voorstellingen tot 
subsidies en van cursusgeld tot giften. Om hier optimaal gebruik van te kunnen maken wil Poolse Vis 
vanuit al deze hoeken blijven kijken naar de mogelijkheden om haar activiteiten te financieren.  
 
Poolse Vis wil de fondsenwerving langs verschillende lijnen insteken in de komende jaren: 
 
- Zo willen we ons publiek sterker aan ons binden door het oprichten van een 

vrienden/donateursprogramma. Dit programma bindt het publiek, naast de financiële connectie, 
door ze meer mee te laten beleven wat er bij Poolse Vis gebeurt. Van een nieuwsbrief speciaal 
voor vrienden tot een jaarlijks diner om de plannen voor het komende seizoen te bespreken met 
de artistieke en zakelijke kern. 

- Ook wil Poolse Vis meer samenwerkingsverbanden aangaan met lokale bedrijven die (in natura) 
de activiteiten van Poolse Vis sponsoren. Een goed voorbeeld hiervan is communicatiebureau 
Teamverband uit Hoorn dat kosteloos de communicatie en marketing voor Poolse Vis voor een 
groot deel op zich heeft genomen.  

- Heroverweging van de verkoopprijzen van voorstellingen en de prijs van toegangskaarten wordt 
ook de komende jaren gedaan. Hierbij is het van belang inzicht te krijgen in wat het publiek de 
activiteiten van Poolse Vis waard vindt en daar goed op in te spelen.  

- Als laatste zal Poolse Vis op projectbasis aanvragen doen bij diverse fondsen, dit is in het 
verleden effectief gebleken en daarom willen wij dit, ook in het veranderende landschap van de 
culturele sector, toch blijven voortzetten. Deze fondsen geven een impuls aan het maken van 
nieuw werk door Poolse Vis.  

 
Deze combinatie van activiteiten zorgt ervoor dat er voldoende fondsen zijn voor nieuwe projecten 
maar dat er ook voldoende fondsen aanwezig zijn in de organisatie om vaste kosten te kunnen 
dekken.  

 
De fondsen die Poolse Vis tot haar beschikking heeft zullen ingezet worden om nieuw werk te maken 
en een breder publiek te bereiken. De vaste inkomsten uit het op te zetten 
vrienden/donateursprogramma zullen worden ingezet om vaste kosten mee te dekken zoals 
huisvesting en ondersteuning. Ook zullen deze opbrengsten deels gebruikt worden voor de verdere 
professionalisering van de organisatie. De opbrengsten uit verkoop van kaarten en/of voorstellingen 
wordt gebruikt om de salarissen van de spelers (artistieke kern) mee te betalen. De projectsubsidies 
die in de komende jaren aangevraagd zullen worden zijn bedoeld voor de ontwikkeling van nieuw 
werk, nieuwe decors en kostuums en andere kosten die gepaard gaan met een ontwikkeltraject.  
 
In het geval van opheffing van de stichting wordt het geld dat overblijft besteed aan de ondersteuning 
van een ander theatergezelschap met ANBI status. Welk gezelschap dit zal zijn zal op dat moment 
besloten worden. Dit punt staat niet opgenomen in de statuten uit 2007 (zie bijlage).  

 
 
 



5. Wie is Wie?  
 

Eveline Agema – Artistieke kern 
Eveline is samen met Inge het gezicht van Poolse Vis. 
 
Eveline Agema (1978) werkt als theatermaker, (poppen)speler, (poppen)spelcoach en regisseur.  
 
Na de theateropleiding van ArtEZ in Zwolle volgde ze de opleiding tot poppentheatermaker bij de 
voormalige werkplaats voor poppen- en objecttheater De Proeve. Ze maakte de beeldende solo’s 
KAST (2008), JAS (2010) en MOEI (2012, geregisseerd door Inge Voskamp) 
Als poppenspeler en zangeres werkte ze in twee producties van Dirk Scheele: ‘Huis-, tuin- en 
keukenliedjes‘ (2011) en ‘Dikkie Dik en zijn vriendjes’(2012/2013).  
Naast haar werkzaamheden als poppenspeler vormt ze sinds eind 2005 samen met Inge Voskamp de 
artistieke kern van Theatergroep Poolse Vis. Zij maken fysiek beeldend mimetheater veelal op 
bijzondere locaties in binnen- en buitenland. 
Verder werkt Eveline Agema als actrice bij andere theatermakers o.a. Maureen Klijn, TGLaterTheater, 
coacht ze andere poppenspelers o.a. Jogchem Jalink (Sesamstraat,Theatergroep DOX) en regisseert 
en coacht ze o.a. bij Het Gezelschap/TRANS en Theatergroep Eenhoorn (theatergroep voor 
mensen met een ‘beperking’).  
 
 

Inge Voskamp – Artistieke kern 

 
Inge (1982) vormt samen met Eveline de artistieke kern van Poolse Vis. Inge werkt als freelance 
theatermaker (actrice/regisseur) en theaterdocent.   

     
Na de Hogeschool voor de Kunsten ArtEZ (2005)- Theaterschool voor Theatermaker/Docent- volgde 
Inge nog een jaar de toneelschool in Gent.    
Zij werkt in zowel binnen-als buitenland als actrice/regisseuse/docente met kinderen, jongeren en 
volwassenen.  
Zo werkte ze als regieassistente bij Toneelgroep Ceremonia (Gent, 2003), Tonic (een productie van 
NTGent en Grand Theatre Groningen 2004) en de Asterions Hus (DK, Kopenhagen). Verder maakte 
zij oa als regisseur de SWET-productie ‘Een brandende liefde in Kornhorn’, een locatievoorstelling in 
het Westerkwartier in Groningen en maakte ze twee theatervoorstellingen bij amateurgezelschap De 
Wijze Kater. Daarnaast geeft ze improvisatie- en mimetheaterles bij oa Tartrek en de Lelijke 
EendjesAls actrice werkte ze (naast de voorstellingen van Poolse Vis) bij Warner en 
Consorten/Aardlek, Hertog Zout, Theaterstroom en speelt ze momenteel in de maskervoorstelling 
WegWijs bij Heer Otto.  
 
 

Agnes Voskamp - [productie 

 
Agnes (1989) is producent van oa. tentoonstellingen en evenementen bij Nieuw Daktota – platform 
voor hedendaagse kunst in Amsterdam Noord. Daarnaast ondersteunt zij Poolse Vis bij de productie 
en PR van voorstellingen.  
 
 



Nawoord  
De indruk die gewekt werd voordat de culturele kaalslag van Halbe Zijlstra plaatsvond, is dat de 
kunstenaar liever zijn hand ophoudt bij de overheid en niet snapt hoe je zelf de broek kunt ophouden. 
Dit ging er bij het grote publiek van Nederland in als koek. Dat de feiten anders liggen dan Zijlstra en 
Rutte suggereerden is nu wel duidelijk. Minder dan 15% van het Nederlandse podiumkunstenaanbod 
is gesubsidieerd, de rest is commercieel aanbod. En al sinds de jaren ’80 moet er naast subsidie door 
de kunstenaar ook een bepaald percentage aan eigen inkomsten behaald worden.* De slogan ‘de 
kunstenaar als ondernemer’ is ons de afgelopen anderhalf jaar om de oren gevlogen. Wat er hierdoor 
is ontstaan is omdat alle aandacht naar het ondernemerschap en de zelfvoorziening van onderhoud 
gaat, de kunstenaar zijn eigenlijk werk erbij moet doen. Hierdoor wordt kunst inderdaad een hobby. 
Onderdeel van professionaliteit en kwaliteit van kunst is dat er in continuïteit gewerkt zou moeten 
kunnen worden. Nu kan er enkel iets gemaakt worden als het geld bij elkaar gevonden is.  

Theatergroep Poolse Vis heeft zichzelf nooit gezien als makers die hun broek ophouden. Vanaf onze 
start eind 2005 tot nu hebben wij ons ondernemerschap ontwikkeld en grotendeels (met slechts kleine 
subsidiebedragen) opgewerkt naar het niveau waar we nu staan.  

*Uit ‘Nederland na de Bijl’ van Robbert van Heuven (theaterjournalist voor ‘Trouw’ en podiumtijdschrift 
‘TM’) 

Hier onderstaande hebben we een aantal steunbetuigingen toegevoegd van collega’s/makers uit 
Hoorn. Hierdoor krijgt u een beter beeld van hoe Poolse Vis wordt gezien door anderen.  

SPRING (2012), i.s.m. HMK- ‘How To Walk Together’ in de Grote Waal  
‘Poolse Vis hebben wij leren kennen als een uiterst enthousiaste en vooral ook professionele 
theatergroep. Bij ons in de MariaKapel hebben zij een fantastische voorstelling gegeven tijdens het 
Culturele weekend in september. Maar los van onze lokale connectie vonden wij vooral 
overeenkomsten met hen in het feit dat ook zij, op kwalitatief hoog niveau, experimenteren en de 
grenzen van hun medium en vakgebied opzoeken. Een (inter)nationale aanwinst voor het culturele 
circuit in Hoorn en Noord Holland.’  
Wouter Sibum, HMK (Hotel Maria Kapel), 28-05-2013  

‘Een internationaal Hoorns gezelschap met allure, dat is Poolse Vis voor mij. Gedreven en originele 
theatermakers, die zich in een moeilijk klimaat toch blijven onderscheiden. Hoorn mag trots zijn op een 
eigen professioneel gezelschap dat hoge ogen gooit bij festivals en in theaters in Nederland en daar 
buiten. Hun doordachte werk valt op, maar ook de grote betrokkenheid bij het West-Friese culturele 
leven. Inge en Eveline zijn bij vele projecten betrokken en staan met beide benen in de West-Friese 
maatschappij. Zij maakten voor Het Gezelschap onder andere met groot succes een voorstelling voor 
TRANS! 2011 en gaven daarmee een bijzondere impuls aan het jongerentheater. Deze dames 
kunnen in mijn ogen meer voor Hoorn betekenen dan nu mogelijk. Met meer middelen kunnen zij 
zichzelf en de stad op structurele wijze verder ontwikkelen. Dat Hoorn qua muzikaal talent veel in huis 
heeft, is al gebleken. Dat het theatertalent ook ruimschoots aanwezig is, wordt soms nog onderschat. 
Met een steun aan Poolse Vis kan ook die tak zich op landelijk niveau verder ontplooien en als 
ambassadeur voor Hoorn optreden.’  
Suzan Vermeulen, Zakelijk leider Theatergroep Het Gezelschap, 28-05-2013  

‘Poolse Vis als theatergroep is belangrijk vanwege hun sprankelende, energieke en toegankelijke 
manier van theater maken. De bewegingen, de muziek en de beelden nemen je mee in een Poolse vis 
wereld, waarin herkenbare dagelijkse dingen absurd worden gemaakt of diep ontroeren. De kracht 
van Poolse vis is dat zij de toeschouwer de ruimte laat om persoonlijke ervaringen te vervlechten met 
het theaterwerk dat bekeken wordt . Wat maakt dat een ieder zich kan vinden in de vaak 
poëtische stukken die Poolse Vis maakt. Dit is de kracht van de Kunst, dat de kunstenaar de 
toeschouwer meeneemt in zijn verhaal en toch een deel open laat voor eigen invulling, waardoor het 
voor iedere toeschouwer een persoonlijke ervaring/ontmoeting wordt met deze vorm van Kunst. 
De gemeente Hoorn zou trots moeten zijn op zulk talent in eigen gemeente en bereid moeten zijn 
deze, zo mogelijk, te steunen.  
Nanda groen, beeldend kunstenaar, 29-05-2013  



‘Weinig theatergezelschappen weten ons zo goed het bijzondere in het alledaagse te laten zien als 
het Hoornse Poolse Vis. De actrices van dit gezelschap hebben een unieke kijk op de realiteit en 
weten door hun doorkijkjes naar het ongewone en ook gewone, keer op keer een stevige brug 
te slaan richting het publiek. Als geen ander weten zij daardoor theater naar de mensen te brengen. 
De herkenbaarheid van de situaties trekt de kijker onverbiddelijk richting de kijk op de werkelijkheid 
van de spelers en verandert daarmee voor altijd hun perceptie. Poolse Vis blijft, ondanks en dankzij 
steeds meer internationale aandacht, vasthouden aan Hoorn als thuisstad door middel van prachtige 
voorstellingen en workshops. Afgelopen jaar werden zijn genomineerd voor de Park Cultuur Prijs. ‘  
Wouter Hakhoff, muzikant en culturele ondernemer, 31-05-2013  

‘Met genoegen geef ik mijn mening over de kwaliteiten van het gezelschap "Poolse Vis". Deze 
bescheiden groep is gestart met een geheel eigen aanpak in de presentatiekunst, waarbij de nadruk 
ligt op het niet-verbale.In de Nederlandse traditie bestaan er niet veel groepen, die deze 
zeer suggestieve wijze van theatermaken uitwerken. In enkele producties, die ik gezien heb 
verbaasde me de snelheid waarmee de dames uitgroeien. Overigens blijkt dit ook uit de vraag van 
organisatoren naar de indringende optredens van "Poolse Vis". In mijn ogen zou het de gemeente 
Hoorn sieren als ze over enkele jaren kan zeggen een bijdrage te hebben geleverd aan de opbouw 
van een van de succesvolle nieuwe theatergroepen in het land; kom mannen en vrouwen in de 
beslisplaatsen..laat jong bloed vloeien op de plaatsen waar het toekomst heeft !  
Toon van de Wijdeven, 31-05-2013 

To whom will concern  
We would support the request of founding submitted from the performing group Poolse Vis. We invited 
Poolse Vis In Italy to perform DREAM #1 and DREAM #2, (in the SEZIONE AUREA of the festival that 
we organize in Turin in 2012), and we recently met and worked with Poolse Vis in Danemark for the 
Maybe Festival, organized by Asterion Hus. In both occasions we might appreciate the high level of 
the preparation of the two actresses, the creativity and the professionalism of their work.  
Sincerely.  
For the LabPerm  
The Director  
Domenico Castaldo  

Ass. Cult. LABORATORIO PERMANENTE di RICERCA sull'ARTE dell'ATTORE di D. Castaldo  
Piazza della Repubblica 15 – 10122 - Torino. Tel. 011.5705842 oppure 3478812465  
Info: www.labperm.it E-mail: info@labperm.it  
C.F. 97641540014 P.I.08851780018 14  

‘Dear gemeente Hoorn, I'm Nima Gazestani a young designer based in Milan. I work in education as 
Tutor for a Master course in Interaction Design, at the same time I often participate to organize some 
of the events and talks inside MACAO www.macao.mi.it We had the opportunity to get in touch with 
Poolse Vis during the end of September 2012; knowing that they worked on a new performance called 
"DREAM" we decided to plan a show inside the space in Viale Molise 68 , Milan. The group of artists 
arrived 2 days before the performance and they easily integrate with the other people present in the 
space, they began rapidly to be self-sufficient for their needs (communication, logistic, etc.) and 
proactive for the purpose of the community during those days; in fact we had a parallel workshop 
during the whole week with a group of architect and designers "Exzyt" http://www.exyzt.org/ where all 
the people present contributed to build furniture from reused materials. The show was very impressive 
and fascinating, it lasted less then 45 minutes, but it had a strong impact on the public and indeed the 
second part of the performance was characterised by the fact that the participants (viewer) were called 
to continue the story, by writing their own suggestions, questions, improvement etc. The participation 
to this second phase of the performance was very strong, and the aim was to collect and analyse later 
on all the criticism and the suggestion, in order to build the next show, based on the social mechanism 
that nowadays effects and is the main source for any artist (writer, painter, choreographer etc.) who 
wants to grow collaboratively by asking not only to his/her own, but most important with the 
contribution of the final "user". Primitive flows that on a higher commercial level are used as the core 
for some of the new business models such as crowdsourcing and open source. Overall we were all 
very happy to had the chance of collaborating with Poolse Vis and of experiencing their wonderful 
performance "DREAM".’  
Nima Gazestani, designer from Milan, 1-06-2013 



Bijlagen  
1. Biografie Poolse Vis 
2. Begroting 2014 
3. Begroting 2015 
4. Exploitatierekening 2011 
5. Exploitatierekening 2012 
6. Prognose 2013 
7. Activiteiten kalender 
8. Contactgegevens Poolse Vis 
9. Statuten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



1. Biografie poolse vis  
De artistieke kern van Poolse Vis bestaat uit Eveline Agema en Inge Voskamp. Productie en zakelijk 
advies wordt gedaan door Femke Ravensbergen en Agnes Voskamp. Sinds 2005 maken Agema en 
Voskamp fysiek, beeldend mimetheater waarin tekst slechts minimaal gebruikt wordt. Dit resulteert in 
locatievoorstellingen waarin zij hun verbazing, verwondering of verontwaardiging over alledaagse 
gebeurtenissen en menselijke gedragingen tot uiting brengen. Een object, foto of tekst vormt veelal de 
basis voor nieuwsgierigheid om een bepaald thema, zoals vriendschap of verwachtingen, onder de 
loep te nemen. Door gebruik te maken van absurde humor en (dans)bewegingen ontstaan 
voorstellingen die de verbeeldingskracht van het publiek prikkelen en de beschouwer op een andere 
manier naar de dagelijkse realiteit laat kijken; geen enkele toeschouwer drinkt zijn/haar kopje thee na 
afloop van de voorstelling THEE nog op dezelfde manier.  
 
In het verleden is gebleken dat de voorstellingen aanspraak maken op en toegankelijk zijn voor een 
breed en divers publiek. Poolse Vis speelde op verschillende (inter)nationale festivals en bleek zowel 
jong als oud, frequente theaterbezoekers alsook toevallige passanten te kunnen boeien. Het fysieke, 
beeldende kenmerk van de voorstellingen is erg toegankelijk, maar de (inhoudelijke) gelaagdheid 
maakt dat de performances ook betekenisvolle diepgang kennen. Absurdistische en soms hilarische 
elementen worden gecombineerd met realistische, wellicht pijnlijke situaties. De beschouwer wordt 
niet alleen aangezet tot lachen, maar gaat ook nadenken over alledaagse situaties en (eigen) 
omgangsvormen. De absurde humor en Poolse Vis’ stijl komt tot stand door verandering van de 
functie van objecten (een handdoek kan bijvoorbeeld een baby worden), vervreemding van alledaagse 
handelingen (het dippen van een theezakje wordt ipv enkele keren 40 keer herhaald), 
miscommunicatie en (fysieke)overdrijving dmv beweging (een normale omhelzing wordt plotseling wel 
héel beklemmend). Deze stijl is zowel voor kinderen als volwassenen interessant omdat Poolse Vis 
door haar fysieke en beeldende stijl bijzondere werelden schept waarin er veel ruimte wordt 
overgelaten voor de eigen verbeelding van de toeschouwer en iedere kijker zijn/haar eigen verhaal 
creëert.  
 
Poolse Vis benadert thema’s, objecten en situaties vaak vanuit een kinderlijke naïviteit, hierdoor 
kunnen zowel volwassenen als kinderen zich herkennen in de wereld van Poolse Vis. Poolse Vis 
speelde vooral op onalledaagse locaties waaronder een voormalige kazerne, een oud stationsbuffet, 
een binnenplein van een begraafplaats, een museumtuin en verschillende cafés. Deze plekken 
vormden bovendien een inhoudelijke aanvulling op de voorstellingen, doordat de locatie het 
uitgangspunt vormde voor de voorstelling of doordat er sprake was van integratie van een bestaande 
voorstelling en een locatie. Nooit is de locatie slechts decor, de ruimte vormt namelijk altijd een 
integraal onderdeel van de voorstelling. De bezoeker is getuige van een bepaalde, fysieke relatie 
tussen de acteur en de ruimte en/of objecten in de ruimte. Hierdoor komt bij de toeschouwer een 
nieuwe bewustwording van de omgeving tot stand.  

  



2. Begroting 2014  
Kosten 2014 

  1.Personeelskosten 
 1.1.Artistieke kern € 9.000,00 

1.2 Zakelijk leider € 3.500,00 

1.3 Productieleider € 4.000,00 

1.4 Overig (freelance regie, grafisch- en kostuum ontwerp, techniek) € 6.000,00 

    
 2.Voorbereidingskosten nieuwe projecten 
 2.1 Decor/Rekwisieten/Kostuums € 1.000,00 

2.2 Transport  € 1.200,00 

2.3 Reiskosten  € 1.000,00 

2.4 Sejour € 750,00 

2.5 Techniek   € 500,00 

 
  

3.Organisatie 
 3.1 Huur kantoor/repetitie- en opslagruimte € 4.000,00 

3.2 Telefoonkosten € 500,00 

3.3 Portokosten € 75,00 

3.4 Administratie/accountantskosten € 500,00 

3.5 Representatiekosten  € 150,00 

  
 4.Publiciteit en Marketing 
 4.1 Drukwerk ontwerp, website en print € 500,00 

4.2 Ontwikkeling website  € 350,00 

4.3 Distributie drukwerk  € 200,00 

4.4 Filmregistratie  € 400,00 

4.5 Fotografie  € 350,00 

4.6 Advertenties  € 100,00 

  Onvoorziene kosten 5 % € 1.703,75 

  Totale kosten € 35.778,75 

  Dekkingsplan 
 Subsidie Gemeente Hoorn    € 3.000,00 

Subsidie Norma / VSB fonds   € 1.500,00 

Stichting Zabawas    € 3.000,00 

Subsidie Prins Bernard materieel   € 2.000,00 

Sponsoring    € 3.278,75 

Giften   € 2.000,00 

Uitkoopsom TRIPPERS / nieuwe projecten in 2015   € 4.500,00 

Verkoop TRIPPERS + educatieproject   € 6.500,00 

Verkoop voorstellingen (THEE XL en S, MOEI, DREAM)   € 4.000,00 

Inkomsten commerciële klussen    € 4.000,00 

Inkomsten workshops en cursussen   € 1.000,00 

Verhuur ruimte   € 1.000,00 

  Totale inkomsten € 35.778,75 

  



3. Begroting 2015  
Kosten 2015 

  1.Personeelskosten 
 1.1.Artistieke kern € 11.000,00 

1.2 Zakelijk leider € 4.500,00 

1.3 Productieleider € 5.000,00 

1.4 Overig (freelance regie, grafisch- en kostuum ontwerp, techniek) € 6.800,00 

    
 2.Voorbereidingskosten nieuwe projecten 
 2.1 Decor/Rekwisieten/Kostuums € 1.000,00 

2.2 Transport  € 1.250,00 

2.3 Reiskosten  € 1.000,00 

2.4 Sejour € 750,00 

2.5 Techniek   € 500,00 

  3.Organisatie 
 3.1 Huur kantoor/repetitie- en opslagruimte € 4.000,00 

3.2 Telefoonkosten € 500,00 

3.3 Portokosten € 100,00 

3.4 Administratie/accountantskosten € 500,00 

3.5 Representatiekosten  € 150,00 

  
 4.Publiciteit en Marketing 
 4.1 Drukwerk ontwerp, website en print € 500,00 

4.2 Ontwikkeling website  € 350,00 

4.3 Distributie drukwerk  € 200,00 

4.4 Filmregistratie  € 400,00 

4.5 Fotografie  € 350,00 

4.6 Advertenties  € 300,00 

  Onvoorziene kosten 5 % € 1.957,50 

  Totale kosten € 41.107,50 

  Dekkingsplan 
 Subsidie Norma / VSB fonds    € 2.000,00 

Stichting Zabawas    € 2.000,00 

Subsidie Prins Bernard materieel € 3.000,00 

Sponsoring  € 4.107,50 

Giften € 4.000,00 

Uitkoopsom TRIPPERS / nieuwe projecten in 2015 € 4.500,00 

Verkoop TRIPPERS + educatieproject € 4.500,00 

Verkoop voorstellingen ( THEE XL en S, MOEI, DREAM) € 7.000,00 

Inkomsten commerciële klussen  € 6.000,00 

Inkomsten workshops en cursussen € 2.000,00 

Verhuur ruimte € 2.000,00 

  Totale inkomsten € 41.107,50 

 
  



4. Exploitatierekening 2011  
2011 Stichting Poolse Vis  

 

 
Omzet *                         €   13.658,00 
Inkoopwaarde omzet                          --- 
                           -------------------------- 
Brutowinst         €   13.658,00 
 
Bedrijfskosten 
- productie   € 1.540,00 
- verkoopkosten   €    462,00 
- huisvesting- en kantoor €   202,00 
- personeel   € 3.003,00 
- Reis- en vervoerskosten  € 2.186,00 
- Sejour    €    906,00 
                   --------------------------- 
Totaal kosten     € 8.299,00     € 8.299,00 
              --------------- 
         € 5.359,00 
 
*Omzet van € 13.658,00 bestaat uit:  
uitkoop  € 6.255,00 
recettes € 1.392,51 
subsidie € 4.500,00 
vergoeding € 1.510,49  
 
 

 
 
 
  



5. Exploitatierekening 2012  
2012  Stichting Poolse Vis  

 
Omzet *                         €   7.533,00 
Inkoopwaarde omzet           --- 
                           ----------------- 
Brutowinst         €   7.533,00 
 
Bedrijfskosten 
- productiekosten   €     653,00 
- verkoopkosten     €     509,00 
- huisvesting- en kantoorkosten  €     291,00 
- personeelskosten   €  4.881,00 
- reis- en vervoerskosten   €  2.599,00 
- sejour     €  1.649,00 
                   ---------------- 
Totaal kosten      €10.582,00    € 10.582,00 
              --------------- 
         € -/- 3.049,00 
 
*Omzet van € 7.533,00  bestaat uit:  
uitkoop  € 4.633,00 
recettes € - 
subsidie € - 
vergoeding € 400,00 
spoffin-Award € 2.500,00 
 
Deze omzet is gebaseerd op 21 voorstellingen waarvan 10 in het buitenland. Deze omzet is lager dan 
2011 omdat wij in 2012 besloten hebben een stop van 6 maanden te nemen.  

 



6. Prognose 2013 

 
Financiële prognose 2013 van Stichting Poolse Vis per 10-12-2013 
 
Omzet *                         €   17.892,00 
Inkoopwaarde omzet           --- 
                           ----------------- 
Brutowinst         €   17.892,00 
 
Bedrijfskosten 
- productiekosten   €  1.168,00 
- verkoopkosten     €     501,00 
- huisvestingskosten    €  2.100,00 
- kantoorkosten    €     541,00  
- personeelskosten   €  6.684,00 
- reis- en vervoerskosten   €  2.872,00 
- sejour     €  3.367,00 
                    ---------------- 
Totaal kosten      € 17.233,00    € 17.233,00 
              ----------------- 
         €        659,00 
 
*Omzet van € 17.892,00  bestaat uit:  
uitkoop   € 3.862,00 
recettes  € 375,00 
vergoeding  € 478,00 
subsidie  € 11.737,00 
giften   € 780,00 
cursus   € 660,00 
 
Deze omzet is gebaseerd op 41 voorstellingen waarvan 9 in het buitenland.  
 
 

 

  



7. Activiteiten Kalender 2013-2014 

 
2013 

 
13 jan DREAM #2 
CliniClowns, Amersfoort 
18 mei MOEI Ism met Il Laboratorio Permanente en Asterions Hus, 
Maybe festival, Kopenhagen (DK) 
www.asterionshus.dk 
13 & 16 juni work in progress MOONRISE (working title) 
CPH:STAGE festival, Kopenhagen (DK) 
20:45 at Teateroen 
www.cphstage.dk 
14 en 15 juni DREAM #1#2#3 
CPH:STAGE festival, Kopenhagen (DK) 
19:45 at Teateroen 
www.cphstage.dk 
28/29/30 juni MOONRISE Try-outs, 
Teateroen, Kopenhagen (DK) 
www.teateroen.dk 
26 juli THEE S 
Festival Hongerige Wolf, Hongerige Wolf 
www.festivalhongerigewolf.nl 
27 juli MOEI 
Festival Hongerige Wolf, Hongerige Wolf 
www.festivalhongerigewolf.nl 
28 juli THEE S 
Zwarte Cross, Lichtenvoorde-Groenlo 
11:45 uur 
www.zwartecross.nl 
31 juli vrij toegankelijke performances - Poolse Vis viert haar nieuwe thuisbasis 
Locatie: Korte Achterstraat 2A, Hoorn 
Tijden: 12u, 13:30, 15u & 16:30 
11 augustus THEE  
Limburg Festival 
www.limburgfestival.nl/index.php?pid=2 
25 augustus MOEI 
Oemta dell’ arte festival, Ertvelde (B) 
14:00 en 15:30 
www.poemtata.be 
30 augustus MOEI (aangepaste versie) 
Bonte Stoet www.hoornkunstencultuur.nl 
31 augustus  MOEI (kunst&cultuurweekend) 
Loft der Zotheid, 17u. 
www.loftderzotheid.nl 
31 augustus THEE S 
De Nieuw Anita, 21:30 
www.denieuweanita.nl 
1 september THEE S 
Kunstmarkt, Hoorn. Rabo Cultuurpodium.  16:15 
www.hoornkunstencultuur.nl 
7 september MOEI 
Bajesdorp festival Amsterdam, 19:30 en 21:00 
https://www.facebook.com/events/198907896937490/?ref=ts&fref=ts 
8 september THEE S 
Open dag Blauwe Schuit, Hoorn, 15:00 
www.blauweschuit.nl 

http://www.asterionshus.dk/
http://www.cphstage.dk/
http://www.cphstage.dk/
http://www.teateroen.dk/
http://www.festivalhongerigewolf.nl/
http://www.festivalhongerigewolf.nl/
http://www.zwartecross.nl/
http://www.limburgfestival.nl/index.php?pid=2
http://www.poemtata.be/
http://www.hoornkunstencultuur.nl/
http://www.loftderzotheid.nl/
http://www.denieuweanita.nl/
http://www.hoornkunstencultuur.nl/
https://www.facebook.com/events/198907896937490/?ref=ts&fref=ts
http://www.blauweschuit.nl/


21 september THEE S & MOEI 
THEE S, De Marke,  11:30 
www.denieuwemarke.nl 
Lichtjesavond Lucaswolde 19:30-22:00 THEE S en MOEI 
https://m.facebook.com/LichtjesavondLucaswolde 
4 oktober THEE (besloten) 
vrijwilligersavond Stichting Evenementen Stad Hoorn (SESH) 
www.sesh.nl/page.php?8 
10 oktober TRIPPERS (try-out/besloten) 
Brede School Annie M.G. Schmidt, Amsterdam, 10:30 en 13:15 
www.amgs.net 
13 oktober TRIPPERS (try-out) 
De IDEE fabriek, Hoorn, 15:00 
in samenwerking met Teamverband: www.teamverband.nl 
14 oktober TRIPPERS (try-out/besloten) 
Mariaschool, Hoorn, 10.45 
17 november MOEI 
Engel van Hoorn, Hoorn, 14:00 
www.engelvanhoorn.nl 
15 decenber MOEI (aangepaste versie) 
Benefietconcert  Happy X-mas van Stichting Leergeld 
Park Schouwburg, Hoorn,  14:30 
www.leergeldwestfriesland.nl 
17 december PRESENTATIE BASISCURSUS FYSIEK ACTEREN 
Theater Het Pakhuis,  20:30 
www.pakhuishoorn.nl 
 
2014 
2 t/m 12 januari RESIDENCY HR. Teater 
Vier Deense theatermakers werken samen met Poolse Vis in 10 dagen toe naar een presentatie. 
11 januari PRESENTATIE HR.Teater en Poolse Vis  
Hotel MariaKapel, 15.00 met aansluitend een Nieuwjaarsborrel. 
24 januari start repetities DREAM #3 en #4 
Hotel MariaKapel, Hoorn 
14 februari THEE 
Groen Links gebouw, Delft  
Februari/maart Cursus Fysiek acteren 
Een cursus Fysiek acteren voor theaterliefhebbers 
 
 
 

 

 

http://www.denieuwemarke.nl/
https://m.facebook.com/LichtjesavondLucaswolde
http://www.sesh.nl/page.php?8
http://www.amgs.net/
http://www.teamverband.nl/
http://www.engelvanhoorn.nl/
http://www.leergeldwestfriesland.nl/
http://www.pakhuishoorn.nl/


8 contactgegevens Poolse Vis 
 

Adres: 

Theatergroep Poolse Vis 

Korte Achterstraat 2a 

1621 GA Hoorn 

Telefoon: 

06-16508024 (Eveline Agema) 

06-16057483 (Inge Voskamp) 

Mail: info@poolsevis.nl 

KvK-nummer:  37133414 

BTW-nummer: NL 8180.55.595 B01 

IBAN-nummer: NL72 INGB 0003392075 

BIC-nummer: INGBNL 2A 

 

 

 

  

mailto:%20inge@poolsevis.nl


9. Statuten 
 
 
 

 



 



 



 



 
 
 
  







 



 



 



 



 



 


