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Visie en missie
Matrose maakt voorstellingen onder de noemer HARDCORE KLASSIEKERS. Gebaseerd op
KLASSIEKE verhalen, HARDCORE bewerkt. De klassieke verhalen vinden hun oorsprong in de
mythologie, klassieke toneelliteratuur, de geschiedenis en mensen, bekend of onbekend, die op dit
moment geschiedenis schrijven.
Wij halen de klassiekers uit het stof omdat we geloven dat deze nog steeds vol levenslessen,
perspectieven en thema’s zitten waar het publiek en wij zelf ook nu inspiratie en inzichten uit
halen. Matrose bewerkt de klassiekers rigoureus, om ze op die manier toegankelijker, inclusiever
en actueler te maken. Altijd vol energie en met humor.
We vertellen deze verhalen in direct contact met ons publiek. Waarin we bij elk project
onderzoeken hoe we de grens tussen performer en publiek vervagen. Bij de voorstellingen van
MATROSE is er geen onderscheid tussen tribune, toneel en foyer en wordt het publiek rechtstreeks
aangesproken.
De voorstellingen van Matrose beleef je als bezoeker als verrassend, dichtbij, toegankelijk en enorm
energiek. De chemie tussen de spelers op de vloer is voelbaar voor iedereen.
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Ambities en doelstellingen
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Het realiseren van twee theaterproducties;
Een jeugdvoorstelling voor kinderen 7+ die zal spelen in theaters/scholen en een productie
voor (jong)volwassenen die zal spelen op festivals, evenementen, in theaters, op locatie.
Het ontwikkelen van twee nieuwe, immersieve vormen in de nieuwe
theaterproducties;
Een publieksbereik realiseren van 600o/7000 bezoekers per jaar;
Met het spelen van de nieuwe en ook voorstellingen uit het bestaande repertoire een
publieksbereik realiseren van 6000 bezoekers in 2023 en 7000 in 2024.
Ontwikkelen van contextprogramma’s;
Programma’s aansluitend bij de thematieken ‘vriendschap’ en ‘vijand’, waarmee we een
nieuw publiek bereiken en samenwerkingen aangaan.
Samenwerking opzetten met een nieuw impresariaat; Bureau vanaf 2
Vergroten van de zichtbaarheid van Matrose in Utrecht en daarbuiten.
Jaarlijks ca. 80 - 100 voorstellingen spelen;
Waarvan 50% nieuw repertoire is en 50% bestaand repertoire.
Aanvullen van het stichtingsbestuur;
Het huidige bestuur bestaat uit een man en twee vrouwen, wonend in Utrecht en met een
Nederlandse afkomst. Voor de twee nieuwe leden wordt ingezet op een bi-culturele
achtergrond en buiten Utrecht. Om de continuïteit te waarborgen, blijven de huidige
bestuursleden zitten en vindt er alleen een uitbreiding plaats.
Volledig naleven en toepassen van de codes.
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Codes
Governance Code Cultuur
Stichting Matrose onderschrijft de Governance Code. Het bestuur is onafhankelijk en bestaat uit
penningmeester Klaartje Wierbos, voorzitter Paul de Vries en secretaris Thekla Wildekamp. De
functies zijn verdeeld. We zijn blij met dit bestuur met veel kennis en ervaring in de culturele sector
en in het onderwijs.
Neventaken van de bestuursleden leveren geen belangenverstrengeling op. Het bestuur is
onbezoldigd en komt op dit moment maximaal 2 keer per jaar bijeen. De maximale zittingstermijn
is twee keer een periode van vier jaar en de functies in het bestuur zijn onbezoldigd.
Sinds de oprichting in 2017 vormen deze drie leden het bestuur. Om die reden is het doel om in
2023 het bestuur aan te vullen met twee nieuwe leden. Omdat het huidige bestuur bestaat uit drie
Utrechters, wordt er actief gezocht naar leden buiten deze stad. Daarnaast is het doel om vanaf
2023 jaarlijks 4 keer bijeen te laten komen.
Code Diversiteit en Inclusie
Matrose onderschrijft de code diversiteit en inclusie als onomstreden code. We functioneren in een
eerlijke, open en veilige werkcultuur waarbij we ons bewust zijn van de eigen normen en waarden,
mogelijke vooroordelen en het bestaan van onbewuste privileges. Inclusiviteit binnen ons team is
een belangrijk punt van aandacht. Het ‘vaste’ team van vijf personen is op dit moment divers in
seksuele geaardheid, vaardigheden, gender en opleiding, echter niet in afkomst en leeftijd. Ook
voor het de drie artistiek leiders binnen dit team is het een uitdaging aangezien er geen verloop
bestaat. Bij het inhuren van zzp’ers ligt de grootste kans, waar we ook actief op inzetten. Bij BELLE
hadden we de kans een groter team aan te nemen en bewust ingezet op een diverse cast, omdat we
geloven in het belang van representatie.
Fair Practice Code
Het team van Matrose wordt op dit moment uitbetaald vanuit de projectbegrotingen en de
tientallen jaarlijkse speelbeurten.
Sinds 2021 ontvangen alle opdrachtnemers een eerlijke vergoeding en zijn de afspraken altijd in
een contract vastgelegd. Ook de auteursrechten liggen vast in deze contracten. Componisten en
schrijvers behouden het auteursrecht en bij eventuele reprises of extra/meer voorstellingen dan
afgesproken wordt er een vergoeding betaalt aan de maker. Alle freelancers worden marktconform
of CAO toneel en dans gerelateerd betaald en de facturen worden snel voldaan (binnen 7 dagen).
Stagiaires krijgen een eerlijke vergoeding.
Er wordt geïnvesteerd in gezonde en voldoende maaltijden voor de uitvoerenden. Omdat het team
van Matrose ongelofelijk solidair is, kan er nog niet voorkomen worden dat er hier en daar wordt
overgewerkt en tijdens montageweken lange dagen worden gemaakt. We streven er naar om dit
altijd met elkaar te bespreken en een veilige omgeving te creëren waarin collega’s hun grenzen
durven aan te geven. We beginnen ieder maakproces met een kick-off en individuele afspraken
waarin wij het team leren kennen en het team elkaar. We houden graag de lijnen kort en een open
en gelijkwaardige cultuur stimuleren, waarin een ieder eigen taken kent en uitvoert. Het doel is om
voor de komende jaar vaker en gestructureerde te evalueren. Per productie wordt er geëvalueerd
met het volledige team en intern met het vaste team van Matrose en het bestuur.
Er wordt aandacht gegeven aan persoonlijke ontwikkeling. Voor deze ontwikkelingen maakt ons
team bijvoorbeeld gebruik van PPO Werktuig.
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