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Typering
SHIFFT
SHIFFT is een nieuw gezelschap voor dans en performance in Utrecht, onder leiding
van artistiek leider en choreograaf Jasper van Luijk en zakelijk producent Lisa Donia.
De voornaamste doelstelling is het bouwen aan een sterker dansklimaat in Utrecht.
Dit doet de stichting door het produceren van het cross-disciplinair werk van
choreograaf Jasper van Luijk en collega kunstenaars en het organiseren van
activiteiten met lokale en landelijke relevantie voor het dansbestel.
SHIFFT zoekt naar verbinding, zowel tussen de kunstdisciplines als tussen de
kunstenaar en het publiek.
De choreograaf en zijn team maken performances binnen het culturele circuit en
spreken daarmee een brede doelgroep aan. Naast het bekoren van de dansliefhebber
zit het in het DNA van SHIFFT buiten de gebaande paden te denken. Met het betrekken
van literatuur, muziek, beeldende kunstliefhebbers en het zowel aanspreken als betrekken van het bedrijfsleven bij de ontwikkeling van het werk en de organisatie.
SHIFFT gelooft in een open bedrijfscultuur; productie, marketing en het zakelijk team
zijn betrokken en aanwezig, ook buiten de functieomschrijving in alle fasen van
product- en organisatorische ontwikkeling.
Bevlogen bouwt SHIFFT aan impact bij het publiek èn het culturele veld met
avontuurlijke, cross-mediale en dynamische producties.

Missie - ready to meet
SHIFFT staat klaar om u te ontmoeten. De organisatie is samengesteld uit jonge
enthousiaste medewerkers, klaar om het publiek mee te nemen in onze kijk op de
podiumkunsten. De ruimte van het theater is een plek om als kijker vrij te kunnen
associeren en te worden geprikkeld in de beleving van dat ene moment, samen mèt de
kunstenaars. Het publiek moet de fantasie op hol kunnen laten slaan en de vrijheid
voelen om zelf in te vullen wat de voorstelling kan betekenen.
Hiervoor gaat SHIFFT verder dan slechts het tonen van werk, wij betrekken het
publiek actief in ons maakproces en verzorgen brede randprogrammering om het
publiek de juiste, eigen ingang in het werk te geven. Hiernaast zorgen de choreograaf
en zijn medemakers voor voldoende ankers om het publiek aan het werk te verbinden
zoals een inventief licht- en podium-ontwerp en het betrekken van meerdere
disciplines per voorstelling.
SHIFFT is gevestigd in Utrecht en gaat naast het werk van Jasper van Luijk, meerdere
podiumkunstenaars de kans geven hun werk te ontwikkelen en tonen.
Hiermee wil SHIFFT zich proﬁleren als hèt avontuurlijke dansgezelschap van midden
Nederland.
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SHIFFT ambieert een creatieve hub in Utrecht te vormen om de danskunst in de regio
midden platform en zichtbaarheid te bieden. De missie staat op drie poten:
• Het ontwikkelen van een maatschappelijke, betrokken en open dansscène in
Utrecht, hieronder vallen maatwerk en alle activiteiten rondom de
artistieke ontwikkeling van die scene.
• Het produceren en (inter)nationaal touren van het cross-disciplinair,
choreograﬁsch werk van Jasper van Luijk en andere podiumkunstenaars die een
sterke fysieke ontwikkeling in hun werk laten zien.
• Het vormgeven van een eigen, fysieke en zichtbare werkplek midden in de stad
Utrecht waar publiek en vakgenoten welkom zijn en deel kunnen nemen aan
artistieke processen.

Doelstellingen
Voor de periode tot 2020 gebruiken we de onderstaand beschreven doelstellingen als
uitgangspunt. De komende jaren presenteert SHIFFT twee producties per seizoen,
om continuïteit naar publiek, presentatie-instellingen en fondsen waar te borgen.
Hiernaast zullen succesvolle bestaande producties hernomen en bewerkt worden.
Nauwe samenwerkingen met presentatie-instellingen en versterking van het huidige
netwerk.
Om deze geplande producties mogelijk te maken, zoeken we samenwerkingen met
andere organisaties. Dit kan in de vorm van een coproductie met bijvoorbeeld
De Nieuwe Oost, Korzo en Theater Utrecht, ofwel presentatie mogelijkheden bij
SPRING, in Theater Kikker en de Stadsschouwburg Utrecht.
De directie van SHIFFT beschikt over een uitgebreid netwerk in de stad en de sector.
Dit wordt ingezet voor de ontwikkeling en zichtbaarheid van de organisatie.
Hiernaast is de directie zichtbaar in het podiumkunstenveld en werkt zij aan
netwerkuitbreiding. Tevens wordt actief gebruik gemaakt van het netwerk van het
bestuur van SHIFFT, evenals het netwerk van alle ondersteunende partners.
De onmisbare schakel zijn in Utrecht op het gebied van hedendaagse dans en
performance.
Het is voor SHIFFT belangrijk samen te werken met de andere culturele
(dans)instellingen in Utrecht en omgeving. Dit realiseert de directie door in overleg te
gaan en kennis te delen, zodat de organisaties naast elkaar kunnen bestaan.
SHIFFT wil door het aangaan van verbindingen de lokale sector versterken, om
samen een levendige danscultuur op te zetten in de stad.
Hiernaast deelt SHIFFT haar kennis en ervaring met andere kunstenaars in de vorm
van korte residenties, coaching en het bieden van presentatie-mogelijkheden.
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De organisatie nodigt elk seizoen inspirerende (dans)kunstenaars uit om een periode
te komen werken in Palladio, onder artistieke en zakelijke coaching van de directie.
Deze residenties worden afgesloten met een presentatie moment voor het
publiek, In het hoofdstuk activiteiten wordt dieper ingegaan op de inhoud van de
residenties.
Een trouw eigen publiek genereren.
SHIFFT zal de aankomende periode gebruiken om te werken aan de
naamsbekendheid, lokaal en (inter)nationaal. Alle uitingen zullen in herkenbare
vormgeving worden gecommuniceerd. Het doel is om SHIFFT herkenbaar in de markt
te zetten. Naast reguliere print en online publiciteitsuitingen waarmee met name de
vaste bezoeker wordt aangesproken, zet SHIFFT zich in om nieuwe
doelgroepen aan te boren. Deze nieuwe publieksgroepen krijgen handvatten
aangereikt om hedendaagse dans voor hen toegankelijker te maken. Op deze manier
hoeven er geen artistieke consessies gedaan te worden. De stichting vindt het
belangrijk om dans en performance aantrekkelijk en begrijpelijk te maken voor nieuw
publiek. Strategieën zijn o.a. open studio’s tijdens het creatieproces, workshops en
activerende randprogrammering. Door middel van persoonlijk contact wil SHIFFT
het publiek prikkelen om toekomstige activiteiten te bezoeken.

Artistieke Uitgangspunten
‘ Van Luijk is een beeldhouder, hij bewijst hoe simpele lichtingrepen
de relatie tussen ruimte en lichaam optillen en betekenis geven.’
- Moos van den Broek over The Deﬁnition of Now, Theaterkrant

Signatuur
In de visie van SHIFFT is podiumkunst bij uitstek interdisciplinair, daarnaast heeft het
performatieve lijf altijd de hoofdrol binnen de activiteiten. De signatuur is esthetisch,
associatief en vol dynamiek. De thematiek van de voorstellingen is dikwijls gebaseerd
op recente ontwikkelingen in de maatschappij. Bijvoorbeeld de invloed van
beeldcultuur op ons hedendaags leven of de rol van het online/offline bestaan ten
opzichte van onze geluksbeleving.
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Alle makers die zich aan SHIFFT verbinden, onderschrijven bovenstaande signatuur
en voelen daarnaast een sterke drang hun ideeën en bevindingen te delen met het
publiek.
Het werk van artistiek leider en choreograaf Jasper van Luijk gaat uit van de
zeggingskracht van de danser in dialoog met de ruimte. De manier waarop de
performance en de persoonlijke ervaring van die (theatrale)ruimte door het publiek
wordt ervaren, inspireert Jasper. Zijn bevlogen zoektocht naar dialoog en verbinding
met andere kunstdisciplines is leidend voor de manier waarop Jasper zich als
choreograaf in het veld proﬁleert.
In zijn laatste voorstellingen The Deﬁnition of Now, The Nonsense Society en
Yonder heeft Van Luijk bewezen de grenzen van de discipline dans te openen naar
andere kunstdisciplines en publiek.

Genre
SHIFFT gaat de danskunst in Utrecht een impuls geven door zichtbaarheid en
toegankelijkheid te combineren met hoogwaardig artistiek onderzoek en kwaliteit in
de uitvoering van haar initiatieven. SHIFFT is een hedendaags gezelschap dat
moderne dansontwikkeling en de zeggingskracht van de dans, een plek wil geven bij
het publiek in de stad. Daarnaast gaat SHIFFT (inter)nationaal de moderne
dansontwikkeling in samenwerking met het kunstenveld in brede zin, onder de
aandacht brengen. Dit alles met Utrecht als thuisbasis.
Het werk bevindt zich in de categorie hedendaagse/moderne dans met een brede blik
op andere kunstdisciplines en een open houding naar toekomstig publiek.
Bij SHIFFT is men bij uitstek betrokken bij de voorstelling, zowel als maker,
toeschouwer, regio èn als fonds.

Spelers
SHIFFT is een projectplatform dat per initiatief het juiste uitvoerende team
samenstelt, onder leiding van artistiek leider Jasper van Luijk en zakelijk producent
Lisa Donia. Daarnaast zijn vaste medewerkers Charlot van der Meer (productie) en
Daan Crone (publiciteit), betrokken bij het lange termijn beleid. SHIFFT ambieert lange
lijnen op te bouwen met zowel haar ondersteunende staff zoals technici,
productiemedewerkers, marketeers, theaters en festivals, alsmede duurzame
relaties aan te gaan met de artistiek betrokken performers en participanten.
De stichting werkt aan het onderhouden en opbouwen van duurzame relaties met:
gemeente Utrecht, Fonds Podiumkunsten, Fonds 21, VSB Fonds, Stimuleringsfonds
Creatieve Industrie, Mondriaan Fonds en diverse andere particuliere fondsen.
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Daarnaast haalt SHIFFT actief de banden aan met het bedrijfsleven door middel van
haar samenwerking met Andersson Elffers Felix en haar partners aan de Maliebaan.
SHIFFT ontvangt vaste ondersteuning vanuit productiehuis De Nieuwe Oost (DNO).
Tot en met december 2018 draagt DNO bij aan de opbouw, professionalisering en
controle van de ontwikkeling en draagkracht van SHIFFT.
De Nieuwe Oost is een productiehuis voor dans, popmuziek, literatuur en theater
in Oost Nederland en heeft landelijke ondersteuning vanuit het ministerie van OCW
voor talentontwikkeling. SHIFFT is de eerste stichting die, met de uitstroom van het
talent-ontwikkelingstraject van Jasper van Luijk, begeleiding krijgt van DNO.

Ontwikkeling en ambitie
De afgelopen periode heeft Jasper van Luijk zich onder de vleugels van Korzo
producties, De Nieuwe Oost en MAAS Theater en Dans mogen ontwikkelen als
choreograaf. Nadat hij de afgelopen vijf jaar door talent-ontwikkelaars is begeleid en
geproduceerd, voelt Jasper een grote behoefte zijn processen zelf vorm te geven.
Hiernaast voelt hij de verantwoordelijkheid om de dans in regio midden zichtbaar en
tastbaar te maken. Jasper heeft zich in het danslandschap snel ontwikkeld tot
(inter)nationaal bekend choreograaf en heeft naast diverse Nederlandse tours ook
veelvuldig zijn werk in het buitenland kunnen tonen.
De relaties die hij met het Nederlandse veld, productiehuizen, programmeurs,
theaters, festivals en publiek heeft opgebouwd, stellen hem nu in staat de volgende
stap te nemen in zijn ontwikkeling als choreograaf en artistiek leider.
SHIFFT heeft de ambitie om de danskunst te ontwikkelen samen met het publiek en de
steden waar het werk wordt gemaakt/gepresenteerd.
De huidige tijdsgeest is er één van dynamiek, openheid en uitwisseling.
Vooralsnog beweegt de danskunst daar onvoldoende in mee.
Met de producties en residenties (zie: activiteiten) die de stichting de komende
periode gaat organiseren zal zij midden in de maatschappij staan. De ambitie is om de
stad Utrecht en het (inter)nationale publiek en dansveld, mee te nemen in de groei van
SHIFFT en de artistieke ontwikkeling van Jasper en de aan de stichting verbonden
kunstenaars.
Door de focus te leggen op het ontwikkelen van de danscultuur in de stad hoopt
SHIFFT de dans- en performance-cultuur toegankelijk te maken voor nieuw stedelijk
publiek. De expertise ligt in de danskunst, echter zijn alle producties disciplineoverstijgend. Het werk is niet in de hokjes dans, literatuur, beeldend of muziek te
vangen. De kunstenaars verbonden aan SHIFFT geloven in het zoeken naar verdieping
door verbreding en het tonen van betrokkenheid.
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Samen spannende concepten uitzoeken die ons als kunstenaars intrigeren.
Met elkaar bevragen hoe we ons publiek kunnen raken en meenemen in onze
processen, successen èn ons falen.
Samen bouwen aan een maatschappelijk-relevante, toegankelijke en verdiepende
danscultuur in het lokale, Nederlandse en internationale veld.

Activiteiten
SHIFFT richt zich op het kleine en middelgrote- theatercircuit (vlakke vloer theaters,
locatie producties, research presentaties en debatten), hier zit het publiek dat
Jasper van Luijk in het verleden heeft opgebouwd en de zeggingskracht van zijn
werk: dichtbij, persoonlijk en ruimtelijk associatief.
Het fysieke werk van Van Luijk vraagt om de nodige oppervlakte, een zaaloppervlakte van minimaal 10x10, op locatie wordt het werk op maat gemaakt.
In haar activiteiten ambieert SHIFFT zoveel mogelijk te co-produceren om aan te
sluiten bij haar verbindende visie en de volle expertise van het Nederlandse veld te
bundelen in haar toekomstige producties. Ieder seizoen zijn er minimaal twee nieuwe
producties van Jasper van Luijk zelf, daarnaast organiseert SHIFFT verschillende
residenties (onderzoeks- en productietrajecten), stads- en sectorgesprekken en open
studio’s voor publiek en medemakers. Bij aantoonbaar succes blijven voorstellingen
en bewezen ontwikkelingsformules op het repertoire.
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Nieuwe producties
BLISS
Concept en choreografie: Jasper van Luijk | Creatie en uitvoering: Helena
Hoogenkamp, Lennart Siebers, Ruben Garcia Arabìt, Youri Peters |
Tekst: Helena Hoogenkamp | Muziek: Lennart Siebers | Dramaturgie: Sjoerd
Vreugdenhil | Licht en ruimtelijk ontwerp: Jasper van Luijk & Sjoerd Vreugdenhil |
Productie: SHIFFT ism. De Nieuwe Oost & de Coproducers | Premiere: 8 November
2017, Theater Kikker, Utrecht.
In BLISS staat de verslaving aan de snelheid waarmee we onze informatie
consumeren centraal. Een groep mensen deelt de wens zich te onttrekken aan de
digitale samenleving en kiest ervoor om off-grid te gaan. Live elektronische muziek,
gesproken tekst en dans vermengen zich tot een uniek geheel.
Wanneer zijn we online en wanneer ofﬂine, en belangrijker, wanneer zijn we echt hier
en wanneer niet? ‘To be or not to be?’, Shakespeare is akelig relevant.
Hoe echt zijn onze digitale vriendschappen en hoe afhankelijk zijn wij van de
overdaad waarmee wij die informatie consumeren? Tegenwoordig zijn we allemaal
journalist, fotograaf èn follower.
SHOT
Concept en choreografie: Jasper van Luijk | Creatie en uitvoering: Menno van der
Meulen, Francesco Barba, Dominik Feistmantl, Misha Demoustier | Live-fotografie:
Menno van der Meulen | Muziek: Lennart Siebers | Dramaturgie: Annette van Zwoll |
| Productie: SHIFFT ism. De Nieuwe Oost | Premiere: Mei 2018 Utrecht
Onze beeldcultuur is ontspoord. Dat blijkt uit de toegenomen aandacht voor ﬁlm in
publieke debatten, uit het grote aantal mensen dat tv-series kijkt en uit de bijdrage
van strips aan het verbeelden van maatschappelijke dilemma’s.
De speciﬁeke impact van beelden, kleuren en graphics op de mentale
voorstellingswereld wordt bovendien door breinwetenschappers al jaren en met
succes onder de aandacht van het publiek gebracht. In SHOT bevragen we deze
beeldcultuur door hem live onder de neus van het publiek te schuiven. Het gehele uur
fotografeert en live-streamed fotograaf Menno van der Meulen de acties, het gedrag
en de gemoedstoestand van drie dansers terwijl ze worden gevolgd door zowel het
oog van de camera en dat van het publiek. De fotograaf stelt het publiek in staat zowel
in perspectief als in tijdsbeleving te schakelen door middel van drie grote schermen
waarop de live-fotograﬁe wordt geprojecteerd en gemanipuleerd op locatie.
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De laatste vergadering van de mensen
Concept en regie/choreografie: Jeek ten Velden en Jasper van Luijk |
Creatie en uitvoering: 3 dansers, 2 acteurs en het publiek | Muziek: Lennart Siebers |
Tekst: Helena Hoogenkamp e.a. | Dramaturgie: Sjoerd Vreugdenhil |
Licht en ruimtelijk ontwerp: Jasper van Luijk ism. Wout Jansen | Productie: SHIFFT
ism. Sun City | Premiere: Maart 2019 SSBU.
Het is ons niet gelukt. We hebben het geaccepteerd, we trekken de stekker eruit.
De laatste vergadering van de mensen is een live debat, oproep aan de maatschappij
en dansvoorstelling ineen. Stel je voor dat de mensheid heeft geconcludeerd dat al
onze pogingen om klimaatverandering, de vluchtelingenproblematiek, globale
economische ongelijkheid en onvrede op te lossen, hebben gefaald.
We overleggen één laatste, wereldwijde vergadering. Een laatste poging om te
verbinden en te concluderen, één laatste poging om een vorm van overeenstemming
te vinden.
De laatste vergadering van de mensen is een debat op locatie dat transformeert tot
een dystopische voorstelling. Zes theaters in zes steden laten wij de voortrekker zijn
van het organiseren van een mini-festival rondom de vraag: hoe ziet onze toekomst op
deze planeet er uit? In Utrecht, Rotterdam, Amsterdam, Groningen, Den Bosch en
Maastricht strijken we met deze voorstellingen vier dagen per stad neer, om zowel
met de productie als alle randprogrammering, inzicht te bieden en vergaren rondom
deze vragen.

Hernemingen
Oude successen van Jasper van Luijk die nochtans geen groot publiek hebben
bereikt, vanwege zijn jonge leeftijd of relatieve onbekendheid, krijgen nieuw leven.
Het doel is om het origineel niet slechts te hernemen maar te bewerken.
Met oog op de huidige ontwikkeling van de choreograaf zijn deze werken zowel een
analyse voor Jasper van zijn eigen (dans)taal, alsmede het toepassen van zijn
artistieke ontwikkeling en vergaard vakmanschap op zijn eerdere werk.
Quite Discontinuous
Concept en choreografie: Jasper van Luijk | Creatie en uitvoering: Liam McCall, Youri
Peters, Marie Khatib-Shahidi, Nanna Harfgan-Jensen | Tekst: Anneke Claus | Muziek:
Lennart Siebers | Dramaturgie: Sjoerd Vreugdenhil | Licht en ruimtelijk ontwerp:
Jasper van Luijk & Sjoerd Vreugdenhil | Productie: SHIFFT ism. De Nieuwe Oost |
Premiere: Najaar 2018
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Quite Discontinuous is één van de succesvoorstellingen van Jasper van Luijk in 2013,
gerealiseerd mede dankzij de ITS Choreography Award die hij in 2012 kreeg
toegekend. Het werk heeft meerdere internationale tournees gekend en is recent
aangekocht door het jonge 'Cascade Dance Theatre' in Wales (UK). In Nederland heeft
het echter, mede door de onbekendheid van Jasper van Luijk in die periode, amper
kunnen touren.
Quite Discontinuous heeft zowel als locatie en als theaterversie gespeeld, de
recensies waren destijds lovend en het publiek onverdeeld enthousiast. Jasper heeft
een sterke band met 'Quite', hij voelt een grote noodzaak een breder publiek in
contact te brengen met deze vertelling rondom de dood.
‘Het is onmogelijk / zegt de ervaring.’ En steeds opnieuw klinkt die ene keerzang:
‘Het is wat het is / zegt de liefde.’
Dit stille dansrequiem is van een even simpele schoonheid.’
- Loek Zonneveld, Theaterkrant

Yonder & The Definition of Now
Concept en choreografie: Jasper van Luijk | Creatie en uitvoering: Jefta Tanate e.a. |
Space Design: Robert Groenewald, Marcel Wierckx, Jasper van Luijk | Muziek: Marcel
Wierckx e.a. | Dramaturgie: Jasper van Luijk & Sjoerd Vreugdenhil | Productie: SHIFFT
| Tour: Najaar 2019
Het succes van Yonder en The Deﬁnition of Now worden gebundeld in één tournee.
Beide werken zijn ontstaan vanuit de fascinatie voor onze beleving van tijd.
Waar dat concept bij Yonder een analoge weergave krijgt: een naakt lichaam in
dialoog met verschillende tijdsbelevingen en de cyclische route van het leven, krijgt
het concept binnen The Deﬁnition of Now een digitale en ruimtelijke beleving door het
toevoegen van live-gegenereerde technologie en projecties op de met rook gevulde
ruimte.
Simpele verlichte bundels rook vormen prachtige ruimtelijke composities en door dit
beweeglijke landschap – want de rook creëert ook beweging–
baant het lichaam van Tanate zich een weg.
- De Theaterkrant over The Deﬁnition of Now

Vier jaar na de creatie van deze werken gaat Jasper met de originele en nieuwe cast
het werk opnieuw onder de loep nemen. Aan de hand van de huidige technologische
en maatschappelijke ontwikkelingen rond het gegeven tijd, gaat SHIFFT het werk aan
een groter opgebouwd en breder publiek presenteren in de vorm van een double bill.
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Hoofdlijnen 2019-2020
In seizoen 2019-2020 en najaar 2020 brengen wij drie nieuwe avondvullende
programma's uit, voortbouwend op het succes uit eerdere seizoenen. Hiervan is één
productie gereserveerd voor festivals en locatie. Bijzonder aan twee van deze
programma’s is het combineren van korte voorstellingen van de hand van Van Luijk,
samen met kunstenaars die hun werk onder de vleugels van SHIFFT hebben
ontwikkeld.
In het residentieprogramma van SHIFFT maken wij vanaf najaar 2017 ruimte voor
onderzoeks- en productieruimte om verwante kunstenaars uit binnen en buitenland
platform en presentatie mogelijkheden te bieden. Deze kunstenaars willen wij naast
een werkplek en binding op lokaal niveau, ook de mogelijkheid bieden nationaal te
toeren en mee te liften op het netwerk en publiek van SHIFFT. Op deze manier biedt
SHIFFT zowel een investering in de toekomst van nieuw danstalent in stad en bouwt
zij aan zichtbaarheid voor een grote groep makers in het (inter)nationale veld.

Residenties
SHIFFT investeert in een toegankelijke en diverse danscultuur in Utrecht. Om die
cultuur in beweging te brengen is het zaak nieuwe makers te verbinden aan de stad
en hun artistieke visie te verweven binnen de organisatie en te verbinden aan
partners in de stad. SHIFFT investeert in de opbouw van talent en het draagvlak van
dat talent bij toekomstig publiek.
In de periode 2017 - 2020 organiseert de stichting twee residenties per jaar om
talentvolle makers met de behoefte aan onderzoek of productieplatform te
ondersteunen. Zowel jong talent, (onbekend)bewezen choreograﬁsch talent als
kunstenaars uit andere disciplines, kunnen binnen de infrastructuur van SHIFFT
zowel produceren als onderzoek plegen.
Het oprekken van de grenzen van disciplines is niet alleen de onderscheidende
manier waarop Jasper van Luijk zijn werk maakt, maar ook een belangrijke
voorwaarde voor alle kunstenaars die in de toekomst zijn verbonden aan de stichting.
In najaar 2017 worden de jonge makers Youri Peters en Marie Khatib-Shahidi
begeleid in de ontwikkeling van hun duet Morning-Mourning. Het duet is fysiek
virtuoos en wordt choreograﬁsch en dramaturgisch begeleid door Jasper. De makers
zijn op zoek naar een dramaturgische lijn van een half uur waarin ze willen hun
thematiek rondom verlies en afscheid willen delen met publiek.
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In het voorjaar van 2018 wordt er een residentie georganiseerd voor Olav Huizer van
het WERC-Collective uit Groningen waarin de relatie tussen nieuwe technologie en
dans wordt onderzocht in de vorm van een installatie.
In alle residenties worden ontmoetingen met lokale Utrechtse kunstenaars en publiek
opgezet, opdat de makers het klimaat in de stad verrijken met hun bevindingen.
Daarnaast worden de makers artistiek, productioneel en zakelijk begeleid door de
directie van SHIFFT om de voortzetting van hun onderzoek of producties te
bewerkstelligen. Deze korte processen worden door SHIFFT na de residenties,
uitgezet als voorprogramma bij voorstellingen van SHIFFT en geplaatst op festivals,
bedrijfsfeesten en uitfeesten. Op deze manier vervullen residentieartiesten
automatisch een ambassadeursfunctie en dragen zij bij aan de ontwikkeling van het
dansklimaat in de stad.
Voor de jaren 2018 - 2020 houd de stichting contact met kunstenaars buiten de stad
en selecteert zij per jaar twee nieuwe kandidaten voor het residentieprogramma.
Door deze keuze niet vooraf vast te leggen, is SHIFFT in staat in te spelen op actuele
ontwikkelingen in de sector en kan zij actief nieuw talenten scouten en nieuwe
relaties onderzoeken.
Jasper van Luijk is tevens artistiek leider dans van het ITS Festival in Amsterdam, in
deze functie komt hij veelal in contact met jong afstuderend talent en heeft hij de
mogelijkheid actief te scouten en te begeleiden.

Open studio’s
Open studio’s zijn onderscheidend voor de manier waarop SHIFFT het publiek wil
betrekken en enthousiasmeren voor het maakproces en de producties.
Jasper heeft op dit punt in zijn ontwikkeling dusdanig veel geëxperimenteerd met
open studio’s en het maken van werk dat op een maatschappelijke context reageert,
dat het samenbrengen van deze processen niet meer dan een logische en
noodzakelijke stap is voor zijn groei als kunstenaar.
Het illustreert dat hij een artistiek leider is die naar buiten kijkt, de deuren wil openen
en engagement zoekt met zijn werk. De open studio’s, als een van de uitgangspunten
van duurzame publieksbinding, zijn voor SHIFFT een uitdagende vervolgstap in het
vinden van connectie bij publiek en vakgenoten.
Het bouwen van een kritisch testpubliek draagt bij aan het vormgeven van een open
creatief proces waarin de artistieke zoektocht van alle makers en spelers
transparant wordt gemaakt.
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Uit eerdere ervaring van Jasper, biedt dit niet alleen inzicht in hoe het proces wordt
ontvangen, maar geeft het ook een bijdrage van kijkers aan creatieve vraagstukken.
Het biedt een toekomstig publiek een blik in de totstandkoming van een
dansproductie. Daarnaast heeft het openen van het proces een reﬂectieve waarde:
de maker kan worden bevestigd in zijn denkbeelden over hoe bepaalde keuzes
communiceren naar een publiek.
Ook kan de manier waarop het werk communiceert direct in dialoog met de kijker
worden versterkt of aangepast. Het publiek is bij de open studio’s zowel mede-maker,
gesprekspartner en toeschouwer.

Ontmoeting
De stichting organiseert gesprekken over de ontwikkeling van de danssector samen
met collega instellingen op lokaal en nationaal niveau.
SHIFFT gelooft dat bij het vestigen in Utrecht, het belangrijk is het gesprek aan te
gaan en te faciliteren met collega instellingen in het dansveld.
Onder andere DOX, De Dansers, Shailesh Bahoran (die zich in 2018 in Utrecht zal
vestigen) en 155 zijn spelers in de stad die een ander publieksbereik en proﬁel
hebben, maar zich eveneens hard maken voor het versterken van de dans op lokaal
niveau.
We faciliteren meerdere gesprekken in 2017 - 2020 om te inventariseren waar we
elkaar kunnen versterken, welke publieksgroepen we missen en extra aandacht
kunnen geven. Ook gaan we in de toekomst proberen de samenwerking te
intensiveren door gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen voor het opleiden van
dansers uit verschillende disciplines (urban, hedendaags, etcetera.), het aanbieden
van professionele lessen en het delen van zowel artistieke en dramaturgische
expertise.
SHIFFT gelooft in versterking door verbinding.
Hiernaast zetten Jasper van Luijk en Lisa Donia vanuit SHIFFT een landelijk overleg op
voor mid-career makers. Het huidige lokale en landelijke beleid is voornamelijk
toegespitst op het ontwikkelen van jong, net afgestudeerd talent.
Bij de publieke fondsen ligt de focus vooral op bewezen kwaliteit en behoud van de
sector. Dit schept weinig tot geen ruimte voor makers die een volgende stap willen
maken in hun ontwikkeling nadat zij zich bij verschillende talent-ontwikkelaars,
festivals en podia hebben bewezen. Deels is het tekort aan middelen hier de
boosdoener van, ook is de ontwikkeling van nieuw beleid van de gemeentelijke en
landelijke fondsen een achterblijvende factor.
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De doorstroming van makers die een aantal jaar bezig zijn en hun sporen hebben
verdiend, naar een vorm van structurele ondersteuning, is mondjesmaat.
Dit zorgt voor een dichtgeslibd veld waarin mid-career makers weinig continuïteit
kunnen opbouwen hetgeen ten koste gaat van hun artistieke ontwikkeling,
zichtbaarheid en publieksopbouw.
Het is belangrijk om, als onderdeel van de sector, visie te formuleren en de
knelpunten met elkaar te benoemen om zowel elkaar als de sector te inspireren in het
organiseren van een sterk en breed vertegenwoordigd podiumkunstenveld.
In deze ontmoetingen is SHIFFT voortrekker in het formuleren van een standpunt van
de mid-career makers en het indexeren van de behoeftes en knelpunten.
Beide vormen van dialoog gaat de stichting in 2018 openen voor fondsen, sponsoren
en publiek. SHIFFT gaat bovenstaande opzet de komende vier jaar uitbouwen naar
een breed debat over de behoefte in de danssector en de manier waarop wij zowel
overheden, fondsen, theaters als ons publiek mee kunnen nemen in onze bevindingen.
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Overzicht activiteiten
Periode
Nieuwe producties

2017

2018

2019

2020

Aantal activiteiten

BLISS

14

SHOT

8
20
20

De laatste vergadering van de mensen
voorjaars/festivalproductie 2020

25

Nieuw werk najaar 2020

25

Hernemingen
Quite Discontinuous

15

Yonder & The Deﬁnition of Now

5
20

0

Open studio's
BLISS

3
3

SHOT

4

De laatste vergadering van de mensen
voorjaars/festivalproductie 2020

4

Nieuw werk najaar 2020

3

Residenties
Youri Peters & Marie Khatib-Shahidi

1

Olav Huizer

1

Leon Franzke & Nanna Jensen

1

nnb.

2

nnb.

1

nnb.

2

nnb.

2

Ontmoeting
Overleg Utrechtse dansgezelschappen

2

2

2

2

Overleg mid-career makers

1

2

2

2

Extra activiteiten 'De laatste vergadering'

5

Totaal aantal activiteiten

21
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Plaats in het veld
Het werk van SHIFFT bevindt zich in het hart van de hedendaagse dans, zowel
onderzoekend en installatie gericht, als pure dansvoorstellingen.
SHIFFT zoekt haar uitdaging in het aangaan van nieuwe verbindingen met
kunstenaars die ook buiten hun eigen discipline willen denken. De dansvoorstelling
als live-media voorstelling, beeldende museale ervaring of concert, juist de
uitwisseling tussen disciplines maakt het werk toegankelijk en spannend voor een
breed publiek.
SHIFFT gelooft in het creëren van een open artistieke beleving door het koppelen van
maatschappelijke thematiek aan een brede kunstbeleving. Kunstenaars en publiek uit
alle disciplines komen met elkaar in contact door het voeren van een open proces,
waarbij in de creatie fase van de productie het publiek actief wordt betrokken in de
totstandkoming van het uiteindelijk product.

Plaats in de stad
De ontwikkeling van (moderne) dans, loopt in de stad Utrecht niet gelijk op met de
andere steden in de Randstad. In het begin van de “ketting” ontbreekt een belangrijke
schakel, een professionele dansopleiding. Mede door het ontbreken van de opleiding,
lijkt Utrecht geen geschikte plek voor een professioneel dansgezelschap voor een
volwassen publiek.
Echter blijkt uit de bezoekersaantallen van Theater Kikker, Podium Hoge Woerd en de
Stadsschouwburg Utrecht dat de Utrechters graag dansvoorstellingen zien.
De inwoners van de stad hebben op dit moment nog geen mogelijkheid om een band
op te bouwen met een stadsgezelschap voor de dans, dat hen ook wil ontmoeten bij
randactiviteiten, zoals workshops, debatten, inleidingen en nagesprekken.
SHIFFT wil graag (nader) kennismaken met het Utrechts publiek en hen voorzien in
deze behoefte.
Om deze reden is Utrecht de perfecte stad om het gezelschap te vestigen.
SHIFFT is gevestigd op het Kleine Geertekerkhof, waar naast research repetities en
kantoorwerkzaamheden, de verschillende doelgroepen ontvangen kunnen worden
voor kleine presentaties, workshops en verdiepende programma’s.
In de toekomst ambieert SHIFFT een eigen studio met professionele faciliteiten voor
het maken van dansproducties en aaneengesloten kantoor in de binnenstad te
betrekken.
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Financiering en bedrijfsvoering
Stichting SHIFFT is in december 2016 opgericht.
Omdat de stichting momenteel een projectorganisatie is, wordt per productie het
juiste team samengesteld, met de intentie de medewerkers voor langere tijd aan
SHIFFT te verbinden zodoende samen door te groeien.
Samen met een klein hecht team werkt SHIFFT hard aan de opbouw van de
organisatie, naast het produceren van de lopende producties. Het team wordt, indien
nodig, uitgebreid om de werkdruk te verlichten. In deze opbouw laat de directie van
SHIFFT zich adviseren door het bestuur, partners werkzaam in de sector en
adviseurs van Andersson Elffers Felix, waarmee de directie een nauwe band heeft.
SHIFFT heeft een professionele en open houding. De directie vindt het belangrijk
professionaliteit uit te stralen en ook in de opbouw van de organisatie, direct in lange
lijnen te denken. Hiernaast wil de stichting bereikbaar en benaderbaar zijn en dit
uitstralen. Kennis en informatie zullen gedeeld worden met andere partijen en de
organisatie staat open voor adviezen van buitenaf. We gaan in gesprek op zakelijk en
politiek gebied. Ook op artistiek gebied laten wij ons adviseren door programmeurs,
dramaturgen en talent- ontwikkelaars uit het veld. Vooraf en na voorstellingen zal er
afvaardiging van SHIFFT herkenbaar aanwezig zijn, om met publiek en
programmeurs in gesprek te gaan.
De komende vier jaar zal de ﬁnanciering van de SHIFFT afhankelijk zijn van
publieksinkomsten, projectsubsidies van publieke en private fondsen. Er zal goed
worden nagedacht over de spreiding van aanvragen bij verschillende fondsen, om op
deze manier geen enkel fonds te overvragen. Met deze manier van ﬁnanciering loopt
de stichting een groot risico, doordat er pas laat bekend is of de projecten ﬁnancieel
gedekt kunnen worden.
Om het risico te verkleinen, werken we met verschillende coproducenten. Zo worden
de producties BLISS (De Nieuwe Oost en Coproducers) en SHOT (De Nieuwe Oost) al
door coproducenten ondersteund. Voor de andere toekomstige projecten zullen
passende partners gezocht worden.
De stichting werkt toe naar structurele ﬁnanciële ondersteuning en zal in aanloop
naar het volgende kunstenplan, de ontwikkelingen in het veld en de te nemen stappen
zorgvuldig analyseren. Hiernaast toetst SHIFFT al haar activiteiten aan haar actieve
beleid en zorgt zij voor gedegen communicatie en evaluatie van afgeronde projecten
met de betrokken fondsen en producenten.
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Naast de fondsen is er een sponsortraject uitgezet in samenwerking met AEF.
Verschillende bedrijven aan de Maliebaan in Utrecht hebben een bijdrage toegezegd
en de intentie uitgesproken de organisatie te blijven volgen en ondersteunen.
Met deze bijdragen worden onder andere de out-of-pocket kosten voor de oprichting
van SHIFFT gedekt.Verdere plannen ten behoeve van het vinden van alternatieve
ﬁnancieringsbronnen en de oprichting van een vriendenstichting zijn in ontwikkeling.
De directie zal de komende jaren werken aan het uitbreiden van het netwerk voor
potentiële sponsoring.

Bestuur
Het bestuur van SHIFFT is actief en nauw betrokken bij het reilen en zeilen van de
organisatie en het merk SHIFFT.
SHIFFT hanteert het directie- en bestuursmodel en past nadrukkelijk de ‘code
cultural governance’ toe. Het bestuur heeft met vijf bestuursleden een
uitgebalanceerde samenstelling en werkt met een transparant rooster van aftreden.
In minimaal vier bestuursvergaderingen per jaar wordt het beleid en de voortgang
van het gezelschap besproken met de directie en bij urgente zaken komt het bestuur
zo nodig vaker bij elkaar. De verhoudingen tussen de directie en het bestuur zijn
vastgelegd in zowel een directiereglement als een bestuursreglement.
Omdat SHIFFT deze vier jaar een projectorganisatie is, zal niemand in vaste dienst
werken, mits door de overheid wordt vastgelegd dat in deze vorm freelance
betrekkingen niet langer toegestaan zijn. De directie is zich ervan bewust dat in de
toekomst de nieuwe wet DBA, dan wel een andere vervanger van de VAR, ingesteld
kan worden. Indien dit het geval is, zullen alle medewerkers en directie tijdelijk in
dienst komen bij de stichting of uitbetaald worden via payroll. In begrotingen zal
rekening gehouden worden met de extra werkgeverslasten die hiermee gemoeid zijn,
ten opzichte van het werken met freelance-medewerkers.

19
SHIFFT
Ready to meet

shifft
utrecht
.com

Performing Arts
Utrecht

Beleid en Activiteiten 2017 - 2020

Marketing
Verkoop en spreiding
De verkoop van de voorstellingen zal de directie van SHIFFT zelf uitvoeren.
Het is voor een jonge stichting belangrijk zelf contact te leggen en te onderhouden
met de programmeurs van theaters en festivals. Door meer naamsbekendheid op te
bouwen en nauw contact te houden met programmeurs, willen we het aantal
speelbeurten en speelplekken geleidelijk uitbreiden.
De afgelopen jaren is gebleken dat de voorstellingen van Jasper goed bezocht worden
in het gehele land. SHIFFT zal werken aan een duurzame relatie met het publiek.
Het publiek zal actief benaderd worden, zowel persoonlijk als via digitale kanalen.
Éen van de grootste uitdagingen is het werven van nieuw publiek en het onderhouden
van duurzame relaties met dat publiek. Hiervoor wordt de publiciteitsmedewerker
van SHIFFT ondersteund door Sandra Holleman, hoofd marketing bij De Nieuwe Oost.

Doelgroep en strategie
Onze marketingstrategie is voor elke voorstelling opgebouwd uit een algemeen
landelijk plan en een plan per theater, dat in gesprek met die theaters gezamenlijk
wordt bepaald. De verantwoordelijkheden voor de uitvoering van de theaterspeciﬁeke marketing gaan ook in overleg met de theaters zelf. In al onze inspanningen
en relaties willen we benadrukken dat we vanuit ieders kracht willen werken en geen
constructies in werking stellen die elkaar tegenwerken. Vanwege het crossdisciplinaire karakter van SHIFFT
treedt er marktverbreding op; naast het danspubliek wordt de doelgroep uitgebreid
met theater-, literatuur-, beeldende kunst- en muziekliefhebbers.
Per stad wordt er in samenspraak met de theaters en hun marketeers een
marketingplan op maat ontworpen. SHIFFT zet in op het bereiken van een brede
doelgroep, van jong tot oud en van beginnend tot ervaren kijker.
De expertise in de speelsteden wordt aangesproken om die doelgroepen te
informeren en naar het theater te brengen. De theaters kijken zin hun eigen stad naar
de geschikte plekken en benaderingswijzen in samenspraak met de marketeer van
SHIFFT.
Onze belangrijkste focus ligt op de peilers: Nationale en lokale media, verdieping en
workshops. We delen met ons toekomstig publiek zowel online als ofﬂine ons proces
via open studio’s die vrij toegankelijk zijn voor publiek en verschillende back-stage en
procesreportages op video. Hiernaast zetten we een ambassadeurschap op en
zoeken we contact met de lokale dansscholen om hen workshops aan te bieden van
de cast van de voorstelling.
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Wanneer het lukt op deze manier het publieksbereik te vergroten, zal SHIFFT op
termijn ook hogere uitkoopsommen kunnen vragen aan theaters en festivals.
De directie van SHIFFT is betrokken en zichtbaar aanwezig bij culturele evenementen,
openingen, premières en discussies over cultuur- en dansbeleid op gemeentelijk en
landelijk niveau.
In de thuisbasis van SHIFFT, Utrecht, is momenteel nog geen professioneel
dansgezelschap gevestigd, dat zich richt op een volwassen publiek. SHIFFT gaat in
deze leemte voorzien. Alle toekomstige producties zullen in Utrecht in première gaan,
afwisselend tussen Theater Kikker en de Stadsschouwburg Utrecht. Na de première
zal uiteraard de voorstelling door het hele land op tournee gaan. Momenteel zijn de
banden sterk met theaters in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Zwolle, Amersfoort,
Den Bosch, Tilburg, Haarlem, Arnhem, Den Haag en Breda. De directie zal de komende
jaren het netwerk verder uitbreiden in bijvoorbeeld Noord-Nederland en Limburg.
Voor publieksopbouw in de verschillende steden, is het belangrijk continuïteit in de
steden te waarborgen. SHIFFT zal dan ook meerdere keren per seizoen terugkeren
naar dezelfde theaters. Er wordt in samenspraak met de betreffende theaters
gezocht naar een marketingaanpak, die lokaal het juiste publiek weet te bereiken. Er
zal gebruik gemaakt worden van de expertise die aanwezig is bij de marketing
medewerkers van de betreffende theaters en festivals.

SHIFFT is
Directie Jasper van Luijk, Lisa Donia Performers Jefta Tanate, Youri Peters, Ruben
Garcia Arabit, Noa Mamrud, Dominik Feistmantl, Helena Hoogenkamp, Yeli Beurskens,
Inès Belda-Nacher, Anton van der Sluis, Art Srisayam, Francesco Barba Ontwerpers
Robert Groenewald, Marcel Wierckx, Sanne Danz, Sjoerd Vreugdenhil, Menno van der
Meulen, Bas Vissers Componisten Lennart Siebers, Antonis Pratsinakis, Marcel
Wierckx Dramaturgen Annette van Zwoll, Sjoerd Vreugdenhil Regisseurs Jasper van
Luijk, Jeek ten Velden, Sjoerd Vreugdenhil Productie Charlot van der Meer Publiciteit
Daan Crone Bestuur Gemma Jelier, Loes Soons, Marie-José Cools, Vikash
Sewkaransing, Jonathan Offereins Adviseurs AEF, Sandra Holleman, Eve Hopkins,
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