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1. Over Poolse Vis  

 

  1.1 doelstellingen 

  

Doelstelling: De stichting heeft (zoals geschreven staat in de statuten van de stichting) 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.   

  

Het bovenstaande doel wordt met de volgende activiteiten bereikt:  

 het produceren en uitvoeren van theatervoorstellingen;  

 het aanbieden van theaterpakketten, workshops en cursussen op het gebied van theater 

(van de sector onderwijs tot bedrijven is dit mogelijk); 

 het werken als regisseur of docent voor bestaande groepen of organisaties; 

 samenwerken met andere kunstenaars en gezelschappen. 

 

1.2  Biografie en repertoire 

  

Theatergroep Poolse Vis werd in 2005 opgericht door de theatermakers Eveline Agema en Inge 

Voskamp en is gevestigd in Hoorn. Poolse Vis staat bekend om haar fysieke, beeldende en 

absurdistische theatervoorstellingen die aanspraak maken op en een inspiratie vormen voor een 

groot en breed publiek. Eveline Agema en Inge Voskamp brengen kinderen, jongeren en 

volwassenen op een toegankelijke manier in aanraking met theater. Via de universele lichaamstaal 

prikkelt Poolse Vis keer op keer de fantasie van de kijker en blijkt de alledaagse werkelijkheid altijd 

anders dan gedacht. De voorstellingen geven de toeschouwer een sterk gevoel mee en het 

absurdisme blijft nog lang in het geheugen gegrift. 

 

Poolse Vis is geïnteresseerd in de raakvlakken tussen theater, dans en beeldende kunst en werkt 

makkelijk samen met makers uit andere disciplines. Ook letterlijk treedt Poolse Vis buiten de 

traditionele theaterruimtes om de eigenschappen en waarden van specifieke locaties mee te nemen 

in hun onderzoek naar alledaagse omgangsvormen en rituelen. 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 West-Friesland en daarnaast op 

festivals in binnen- en buitenland.   

Naast het zelf ontwikkelen van voorstellingen, waaronder THEE, DOUW, TRIPPERS, DREAM en 

BINGO, draagt Poolse Vis haar eigenzinnige manier van theater maken over aan anderen; via 

workshops en cursussen fysiek spel aan kinderen, jongeren,amateurs en collega-makers, door 

middel van externe regie- en coachopdrachten en middels (internationale) residenties aan andere 

gezelschappen. 
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Poolse Vis is de laatste jaren steeds verder gegroeid. De thuisbasis (sinds de zomer 2013) is de 

MariaKapel in Hoorn. 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 kunstenaars uit binnen- en buitenland welkom zijn om te 

komen werken. Hoorn is voor Poolse Vis haar thuisbasis en beschikt in deze stad over een groot 

netwerk; Agema en Voskamp werken al zo’n 15 jaar in Hoorn als docent en regisseuse onder andere 

bij Het Gezelschap/Trans, De Blauwe Schuit en Theatergroep Eenhoorn.   

1.3 Theater voor jong en oud 

Poolse Vis wordt gedreven door intrinsieke motivaties om voor zoveel mogelijk verschillende 

mensen, van jong tot oud, haar voorstellingen te spelen. Vaak in combinatie met een nagesprek of 

een workshop. Poolse Vis wil haar publiek inspireren, vermaken, de fantasie aanwakkeren en anders 

naar de wereld te laten kijken. De eigenheid – een combinatie van een fysieke, beeldende stijl en 

absurdistische en zwartgallige humor en dramatiek – maakt dat zowel kinderen als volwassenen 

zich verwonderen en geïnspireerd voelen.  

Zonder ooit specifiek jeugdtheater te maken heeft Poolse Vis altijd kinderen als fans gehad. Door 

met de voorstelling THEE langs basisscholen te gaan sinds eind 2016 heeft Poolse Vis kunnen voelen 

dat deze theaterstijl ook een match is met de doelgroep kinderen. Naast dat het toeren langs 

basisscholen ook financieel meer vrijheid opleverde voor nieuwe creatieve projecten is Poolse Vis 

ook gaan nadenken over de verdere ontwikkellijn als gezelschap. De conclusie werd getrokken dat 

Poolse Vis dit keer specifiek op de jeugd gericht een voorstelling wil maken die ook volwassenen 

aanspreekt (première 2019). Of dit betekent dat Poolse Vis zich enkel gaat richten op jeugdtheater 

is niet vastomlijnd maar vooralsnog voelt dit als een goede lijn voor het gezelschap en merken we de 

potentie en interesse van diverse afnemers (cultuurorganisaties en festivals).  

 

1.4 Fysiek Spel 

 

Poolse Vis biedt inmiddels al jaren - naast haar werk als speler en/of regisseur – workshops en 

lessenreeksen aan in fysiek theater voor volwassenen. Dit zijn soms korte weekendworkshops of 

langere reeksen van 8 avonden.  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.  
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Daarnaast blijft het Poolse Vis na optredens opvallen dat er vaak op een concrete manier gekeken 

wordt naar ‘waar het nu eigenlijk over gaat’. Mensen (Nederlanders) willen alles direct snappen. Wij 

proberen als maker – door beeldend en met weinig tekst te werken- juist altijd het ‘eigen verhaal’ te 

stimuleren van de toeschouwer en de fantasie aan te spreken door de vraag te stellen:  ‘Waar denk jij 

dat het over gaat?’  Volgens Poolse Vis is er niet 1 verhaal mogelijk maar meerdere. Dit is absoluut 

een extra reden om fysiek theater te blijven maken èn waarom Poolse Vis de laatste jaren met de 

Belgische regisseur Schraenen samenwerkt. Theater uit België wordt gezien als minder hoofdelijk en 

heeft vaak meer ruimte voor abstractie en poëzie, denk aan ‘Abbatoir Fermé’, de ‘Kopergieterij’ of 

het voormalige ‘Ceremonia’. 

1.5 Samenstelling gezelschap, bestuur en doelstellingen 

Ook zakelijk gezien zijn er een aantal stappen zetten. Naast de vaste productieleider Karianne 

Regter is begin 2016 een zakelijk adviseur aangetrokken; Agnes Voskamp. Deze samenwerking 

wordt de komende jaren voortgezet.  

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.   

bestuur 

Bestuursleden Poolse Vis:  

Christel Welling (voorzitter) 

Ingrid Docter (secretaris) 

Dick Verweijs (penningmeester)  

 

Het bestuur krijgt geen beloning voor haar werkzaamheden.  

Doelstellingen: 

- (internationale) Locatievoorstellingen maken waarbij verschillende kunstdisciplines geïntegreerd 

kunnen worden; 

- Familievoorstellingen maken voor volwassenen en kinderen in Hoorn en omgeving, zowel lokaal 

(West-Friesland) als de rest van de Nederland en buiten de landgrenzen;  

- Kennis overdragen d.m.v. workshops(weekenden)/regies en cursussen aan alle leeftijden (met 

name aan theaterliefhebbers); 

- 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, Mak Blokweer, Tuingoed Bonater, 

Karianne Regter Productions en Theatergroep Eenhoorn. 
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2. Planning  

  

2017 

 

Januari t/m mei 

-  Spelen THEE op basisscholen in West-Friesland 

- Verkoop van bestaande repertoire 

 

Juni t/m september  

-  Spelen op zomerfestivals in binnen-en buitenland 

- Acquisitie weekend workshop Tuingoed Bonatѐr 

 

Oktober 

-  Weekendworkshop Fysiek Theater op Tuingoed Bonatѐr 

- Acquisitie voorstelling THEE aan andere kunstencentra in Noord-Holland 

 

November/december  

-  Spelen THEE op basisscholen in West-Friesland 

-  Acquisitie voorstelling THEE aan andere kunstencentra in Noord-Holland 

 

2018 
 
Januari t/m april 

-  subsidie aanvragen nieuwe jeugdtheatervoorstelling WAKOE 

-  Verkoop van bestaande repertoire voor zomerseizoen 2018 

 

Mei t/m september 

-   spelen bestaand repertoire in binnen- en buitenland 

-   eventuele nieuwe subsidie aanvragen  

Oktober 

-  ontwikkelen decor WAKOE 

 

November/december 

-  repetities WAKOE 

-  scholen benaderen voor WAKOE 2019 

-  Verkoop van bestaande repertoire voor zomerseizoen 2018 

-  doorloop WAKOE voor Vrienden van Poolse Vis en theatercollega’s 

-  ontwikkelen educatie-programma bij WAKOE 

 

2019 

Januari 

-  montage-week WAKOE 
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- Try-outs WAKOE 

-  ontwikkelen en afronden educatie-programma bij WAKOE 

 Februari t/m mei  

- Première WAKOE Pakhuis Hoorn 

- spelen WAKOE op basisscholen West-Friesland voor groep 3/4 

- Verkoop van bestaande repertoire voor zomerseizoen 2018 

 

Juni t/m september 

-  spelen bestaand repertoire  op zomerfestivals in binnen- en buitenland 

 

oktober t/m december 

- Weekend-workshop locatietheater op Tuingoed Bonatѐr 

- Acquisitie voorstelling THEE en WAKOE aan andere kunstencentra in Noord-Holland 

- Diverse regies en begeleiding van groepen in Hoorn en omgeving.  

 

September – december 2019 

5 voorstellingen WAKOE op basisscholen in Noord-Holland*  

5 workshops op basisscholen in Noord-Holland*  

- *Poolse Vis is in gesprek met Cultuurcentrum Heemskerk, Cool Heerhugowaard, Fluxus 

Zaanstad en MAK Blokweer Blokker/Hoorn om WAKOE in 2019 t/m 2021 via hen op basisscholen 

elders in Noord-Holland te spelen. 

 

Dit project WAKOE loopt t/m december 2019. Daarna wordt deze voorstelling hernomen op 

festivals en staan de volgende speelbeurten op basisscholen al op de planning: 

-  Januari – mei 2021  

15 voorstellingen voor groep 7 en 8 op basisscholen in West-Friesland i.s.m. De Blauwe Schuit 

15 workshops met groep 7 en 8 op basisscholen in West-Friesland i.s.m. De Blauwe Schuit 

- Januari– mei 2022 

15 voorstellingen voor groep 5 en 6 op basisscholen in West-Friesland i.s.m. De Blauwe Schuit  

15 workshops met groep 5 en 6 op basisscholen in West-Friesland i.s.m. De Blauwe Schuit 
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3. Financiën en beloningsbeleid 
 

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 meer publiek aan ons binden door middel van onze Poolse Vis Vrienden uit te 

breiden: dit is 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.  

- 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.   

- Stichting Poolse Vis wil in de aankomende jaren gaan spelen op basisscholen. Dat betekent dat 

er niet alleen inkomsten uit zomerfestivals komen, maar ook buiten de zomer om wordt er meer 

financiële draagvlak gecreëerd.  

  

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. Zij zijn niet in vaste 

dienst. Ze factureren vanuit hun eigen onderneming. 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 2014 (zie bijlage).   
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5. Wie is Wie?   
  

Eveline Agema – Artistieke kern  
 

Agema (1978) is werkzaam als (poppen)speler, (poppenspel)coach en regisseur binnen zowel het 

amateur- en professionele circuit. 

Na de theateropleiding van ArtEZ (2005) in Zwolle volgde Agema 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).  

Naast haar werkzaamheden als poppenspeler/zangeres bij o.a. Dirk Scheele Producties, vormt ze 

sinds 2006 samen met Inge Voskamp de artistieke kern van Theatergroep Poolse Vis. Zij maken 

fysiek beeldend locatietheater veelal op bijzondere locaties in binnen- en buitenland.  

Verder regisseert en coacht Agema andere poppenspelers o.a. Jogchem Jalink 

(Sesamstraat,Theatergroep DOX) en is ze werkzaam als regisseur/coach o.a. bij Theatergroep 

Eenhoorn (theatergroep voor mensen met een ‘beperking’). Verder speelt ze in de lopende 

maskerstraatact Tom, Tom & de Bombardon. Binnen haar werk is het beeld altijd de drager van het 

verhaal. 

Inge Voskamp – Artistieke kern  
  

Voskamp werkt als freelance theatermaker (actrice/regisseur) en theaterdocent.         

Sinds haar opleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten ArteZ in Zwolle en de toneelschool in 

Gent werkt Inge Voskamp als theatermaker; acteur en regisseur. In 2005 richtte ze samen met 

Eveline Agema het gezelschap Poolse Vis op waarmee ze zich specialiseerde in fysiek theater. 

Daarnaast speelt Voskamp bij Company Ravart in binnen- en buitenland met de maskeract Tom, 

Tom & de Bombardon & Triple Tom en geeft ze trainingen fysiek spel aan kunstencentra & 

theatersportverenigingen. 

Karianne Regter - [productie  
  

Karianne Regter studeerde de ‘Artiest’ opleiding aan het ROC MBO College in Amsterdam. Na een 

jaar de studie ‘Docent Theater’ aan het Artez in Arnhem te hebben gevolgd, besloot Karianne Regter 

verder te groeien in de praktijk. Karianne Regter is productieleider, regisseuse en docent. Als 

productieleider heeft Karianne haar ervaring opgedaan bij Productiehuis Het Gezelschap en sinds 

drie jaar bij  Poolse Vis. 

 

Agnes Voskamp – Zakelijk advies en ondersteuning 

 

Agnes Voskamp studeerde Kunst, Cultuur en Media aan de universiteit in Groningen en studeerde af 

als Master in de Beeldende Kunst. Sindsdien werkt ze voor Nieuw Dakota in Amsterdam, een 

kunstruimte waar zij verschillende projecten produceert en aan fondsenwerving doet. Sinds een paar 

jaar is Voskamp op projectmatige basis actief voor Poolse Vis en ondersteunt zij haar in het 

aanschrijven van fondsen en met zakelijk advies.  
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Bijlagen   
 

1.Jaarverslag 2017 

2.Activiteiten kalender 2016-2017 

3.ANBI-status  

4.Contactgegevens Poolse Vis  
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1. Jaarverslag 2017 

 

JAARVERSLAG 2017 Theatergroep Poolse Vis 

 

Balans 2018 (per 9 november 2018) 

Op rekening per 9 november 2018: €4079,37 

In kas: €50,00 

 

Per 31-12-2017 op rekening: € 3778,12 

 

Winst- en Verliesrekening 2017 van Stichting Poolse Vis 

Omzet*                          €   16.335,00 

Inkoopwaarde omzet           --- 

                           ----------------- 

Brutowinst         €   16.335,00 

 

Bedrijfskosten 

- productiekosten   €     119,00 

- verkoopkosten     €          0,00 

- huisvestingskosten    €  3.540,00 

- kantoorkosten    €     402,00  

- personeelskosten   €   9.053,00 

- reis- en vervoerskosten   €      609,00 

- sejour     €      104,00 

                     ---------------- 

Totaal kosten      € 13.827,00    € 13.827,00 

              ----------------- 

         €    2.508,00 

 

*Omzet van € 16.335,00  bestaat uit:  

Schoolvoorstellingen + workshop € 9175,00 

Subsidie     € 3500,00 

Uitkoop (Zomer)festival    € 1800,00 

Cursussen/workshop(weekend)  € 1485,00 

Vrienden van Poolse Vis  €   375,00 

Recettes     €       0,00 

*Deze omzet is gebaseerd op  22 schoolvoorstellingen en 2 uitkoopvoorstellingen 
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Toelichting Jaarverslag Poolse Vis 
In 2017 ging Poolse Vis voor het eerst een samenwerking aan met Kunstencentrum De Blauwe Schuit. 
Via deze organisatie werd Poolse Vis opgenomen in het cultuurmenu. De voorstelling THEE en de 
speciaal ontwikkelde workshop werd 22 keer gespeeld op basisscholen (groepen 5 t/m 8) in West-
Friesland. Met name in de gemeentes in Hoorn en Medemblik. Dit is een fijne nieuwe ontwikkeling 
voor Poolse Vis met name omdat de specifieke speelstijl wordt doorgegeven aan een nieuwe 
doelgroep namelijk het basisschoolkind. Daarnaast wordt er een groter bereik aan publiek behaald. 
En ligt de focus niet alleen meer geheel op het zomerseizoen. Poolse Vis wil deze lijn graag verder 
doorzetten. Samenwerkingen worden aangegaan met andere cultuurinstanties in heel Noord-
Holland. 
Verder werd er voor het eerst een weekendworkshop gegeven. Dit keer betrof het een 
locatietheaterweekend op de biologische tuinderij en camping Bonatѐr in Venhuizen (NH). Dit was 
ook een fijne nieuwe ontwikkeling naast de cursussenreeksen van acht avonden die Poolse Vis in het 
verleden ondernam.  
Daarnaast was er iets minder activiteit in de zomer i.v.m. privéomstandigheden. Poolse Vis speelde 
twee keer THEE op het Door het Lint Festival in Wormer. De intentie is om in het zomerseizoen van 
2019 de grote voorstelling BINGO aan te bieden. Verder zal er acquisitie worden gepleegd op deze 
nieuwe (jeugd)theatervoorstelling WAKOE.  
 

2. Activiteitenkalender Poolse Vis 2017   
  

24 maart  SO de Stormvogel Hoorn  THEE + workshop   
24 maart  BS Socrates Zwaag   THEE + workshop 
27 maart  BS Maria Bernadett School Medemblik  THEE + workshop 
27 maart  BS De Plaats Abbekerk        THEE + workshop 
28 maart  BS De Wegwijzer Opperdoes  THEE + workshop 
28 maart  BS De Vijzel Hauwert   THEE + workshop 
4 april       BS Hieronymus Wognum   THEE + workshop (2x) 
5 april       BS Kuyperschool Andijk   THEE + workshop 
12 april     BS De Tweemaster Hoorn  THEE + workshop 
3 mei       BS De Pontonnier Hoorn  THEE + workshop 
1 juli      Festival Door het Lint Wormer  THEE (2x) 
7 en 8 oktober Locatietheaterweekend op biologische tuinderij/camping Bonatѐr te Venhuizen (NH)  
3 november  BS De Meridiaan Medemblik  THEE + workshop 
3 november  BS Het Spectrum Hoorn   THEE + workshop    
6 november  BS Socrates Zwaag   THEE + workshop 
6 november BS De Kraaienboom Benningbroek THEE + workshop 
9 november  BS Jozefschool Medemblik  THEE + workshop (2x) 
17 november BS Het Koggeschip Medemblik  THEE + workshop 
17 november  BS De Klimop Zwaag    THEE + workshop 
22 november  BS De Vijzel Hauwert    THEE + workshop 
8 december BS De Mariaschool Hoorn  THEE + workshop 
8 december  BS Jules Verne Hoorn   THEE + workshop 
 
Activiteitenkalender Poolse Vis 2016 
13 februari  Workshop Fysiek theater aan Rederijkerskamer Elena, De Goorn 
9/3 t/m 17/5 Cursusreeks Fysiek spel met eindpresentatie ‘Boven/Beneden’ in Hotel Maria Kapel 
31 maart 4 workshops Ponyo, speciaal ontwikkeld voor Cinema Oostereiland Hoorn 
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8 april  3 workshops Ponyo, speciaal ontwikkeld voor Cinema Oostereiland Hoorn 
13 april  1 workshop Ponyo, speciaal ontwikkeld voor Cinema Oostereiland Hoorn 
14 april  3 workshops Ponyo, speciaal ontwikkeld voor Cinema Oostereiland Hoorn 
27 mei   Stadstheater Axis Festival Assen  BINGO 
28 mei  Stadstheater Axis Festival Assen  BINGO 
21 augustus Festival Kunst- en Koningsduin Castricum BINGO#2 (3x) 
28 augustus Festival Beestenbos Erasmuspark Amsterdam THEE  
7 september Amsterdam Fringe Festival   BINGO 
8 september Amsterdam Fringe Festival   BINGO 

9 september Amsterdam Fringe Festival   BINGO 

10 september Amsterdam Fringe Festival   BINGO 

11 september Amsterdam Fringe Festival   BINGO 

24 september Huiskamer Festival Schouwburg Amstelveen  THEE (3x) 

25 september  Huiskamer Festival Schouwburg Amstelveen  THEE (3x) 
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3. ANBI-STATUS 
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4. 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/ rsin, fiscaal nr : NL 8180.55.595 B01  

IBAN-nummer: NL72 INGB 0003392075  

BIC-nummer: INGBNL 2A  
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