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Wij van De Kernploeg houden echter goede hoop en bewijzen het musicalaanbod in Nederland te kunnen 
verbreden. Dat doen we door professionele stukken te spelen die je anders niet zo snel in ons land zult zien en 
door deze zo betaalbaar mogelijk voor een breed publiek te houden! Dit is geen gemakkelijke missie, maar wel 

een noodzakelijke: diversiteit versterkt de kwaliteit van het musicalaanbod 
en kleurt het landschap. Bovendien kent musical zoveel parels, die ook 
echt gezien mogen worden en heeft Nederland voldoende eigen 
musicaltalent om deze met veel passie en kwaliteit te vertolken. Dit talent 
mag eenvoudigweg niet verloren gaan door gebrek aan producties.

FAN, FRIEND OF FUNDER:

NEEM OOK PLAATS
IN DE KERNPLOEG!

Niet alleen professionele spelers en vele 
musicalliefhebbers in Nederland waarderen
ons initiatief, ook de media is enthousiast!

Het is duidelijk zichtbaar: er vallen grote gaten in het 
Nederlandse musicallandschap! Meer dan ooit versmalt 
het huidige musicallandschap tot het vertonen van slechts 
grotere publieksproducties. Kleinere producties komen moeizaam tot 
stand of leggen het helaas af vanwege de hoge kosten ervan.

‘Dat er ook een ander 
soort musicals bestaat, 
wordt hier overtuigend 
bewezen.’

‘Ongelooflijk knap en 
veelbelovend hoe 
De Kernploeg dit heeft 
weten te realiseren.’

https://www.de-kernploeg.nl


Het grote publiek wil graag 
bekende musicalproducties zien. 
Maar zijn er ook andere 
mooie musicals? 

Er zijn ontzettend veel prachtige musicals in Amerika gemaakt in de afgelopen 100 jaar die nog nooit in 
Nederland te zien zijn geweest! De Kernploeg wil deze ontzettend graag naar Nederland brengen, zodat 
musicalliefhebbers kunnen genieten van een zo divers mogelijk musicalaanbod.
De Kernploeg brengt daarvoor de laatste jaren net zo gepassioneerde musicalprofessionals bij elkaar. We spelen 
deze “musicals met een missie” in de zomer, tussen de grote producties in de reguliere theaterseizoenen door.

Helaas zijn we (nog) niet in staat iedereen een vergoeding te betalen die in verhouding 
staat met zijn of haar talent en bijdrage. Dit zou anders moeten zijn en daar werken we 
ook hard aan, maar het is in deze tijd financieel op een andere manier nog niet mogelijk 
dit soort mooie producties te brengen in een dergelijke korte serie.

Musical is een relatief dure theatervorm om te produceren: in het algemeen werken 
er veel meer mensen aan mee dan bijvoorbeeld bij toneel (denk aan bijvoorbeeld een 
extra orkest). Daarnaast zijn er kosten voor decor, licht, geluid en kostuums en het 
huren van een locatie. We vinden het daarnaast belangrijk om de entreeprijs onder 
de € 30,- te houden, zodat iedereen kan genieten van onze voorstellingen. Musical 
heeft zoveel meer te bieden en dat willen we u laten zien en beleven!

Is er in Nederland wel ruimte voor dit soort 
klein-maar-fijn initiatieven “met een missie” ?
Een voortbestaan in de kunstsector is niet gemakkelijk. Dat werd helaas recent bewezen door het 
verdwijnen van het M-lab in Amsterdam en een aantal kleinere producenten en initiatieven. 
De Kernploeg is al enkele jaren actief en heeft door keihard te werken inmiddels een bepaalde gunfactor 
bij publiek, pers en spelers opgebouwd. Ons initiatief en de voorstellingen worden zeer goed ontvangen 
door pers én publiek. We beseffen ons terdege, dat dit geen garantie is voor een zorgeloze toekomst. 
Elke voorgenomen productie is en blijft een spannend avontuur, waarbij we blijven geloven in ons 
‘hogere doel’: Nederland veelzijdige musicals bieden met een complete live-ervaring tegen een 
betaalbare entreeprijs. Er zijn prachtige musicals  en artistiek en ‘’marketingwise” is er aantoonbaar 
ruimte, maar naast de inkomsten uit kaartverkoop is uw financiële steun, zonder overdrijven, onmisbaar.

SUPPORTER, vanaf € 50,-
Wij vermelden, indien u dit wenst, 

uw naam op onze website. Uiteraard hoort 
u als eerste het laatste nieuws over 

de voorstellingen.

FAN, vanaf € 250,-
U ontvangt 50% korting op de aanschaf van 
2 kaarten voor één van onze voorstellingen. 
Wij vermelden, indien u dit wenst, uw naam 
op onze website. Uiteraard hoort u als eerste 

het laatste nieuws over de voorstellingen.

FRIEND, vanaf € 500,-
U ontvangt twee kaarten voor één 

van onze voorstellingen. Wij vermelden, 
indien u dit wenst, uw naam op onze 

website. Uiteraard hoort u als eerste het 
laatste nieuws over de voorstellingen.

FUNDER, brons + € 1.000,-
U krijgt twee kaarten voor de Nederlandse première van 
onze voorstelling. Wij verwelkomen u die avond met een 
drankje en een hapje. Daarnaast vermelden we uw naam 

of uw logo op onze website en waar mogelijk op onze 
publicaties. We houden u op de hoogte van het laatste 

nieuws omtrent onze voorstellingen.

FUNDER, zilver + € 2.500,-
U krijgt vier kaarten voor de Nederlandse première van 

onze voorstelling. Wij verwelkomen u die avond met een 
drankje en een hapje. Wij nodigen u exclusief uit voor het 
bijwonen van een repetitie in de repetitiestudio, een fase 

in het maakproces waar normaal niemand welkom is! 
Daar stellen wij u voor aan onze sterrencast. Daarnaast 
vermelden wij uw naam of uw logo op onze website en 
waar mogelijk op onze publicaties. En u bent als eerste 

op de hoogte van al het nieuws!

FUNDER, goud + € 5.000,-
U krijgt zes kaarten voor de Nederlandse première van onze 
voorstelling. Wij verwelkomen u die avond met een drankje 
en een hapje. U ontmoet onze cast en krijgt uitgebreid de 

mogelijkheid met hen op de foto te gaan. Daarnaast woont 
u een exclusieve repetitie bij waar ook de pers aanwezig zal 
zijn en zo bent u de allereerste die de uitvoering van onze 
nieuwe voorstelling ziet! We vermelden uw naam of uw 

logo op onze website en waar mogelijk op onze publicaties. 
We bespreken graag nog met u hoe we nog iets extra voor 

u of uw bedrijf kunnen betekenen.

Wij kunnen niet zonder u, als publiek en als donateur of sponsor. Het is 
in Nederland ontzettend moeilijk om musicalproducties van de grond te 
krijgen. Steun ons en kom ook bij De Kernploeg, bijvoorbeeld als fan, 
friend of als funder! U koppelt uw naam aan een prachtige kunstvorm en 
u laat Nederland kennismaken met minder bekende, bijna verborgen musicalparels, 
die door gepassioneerde en gedreven makers en spelers op hoog niveau worden 
uitgevoerd voor een zo breed mogelijk publiek.

De Kernploeg heeft de culturele 
ANBI-status bij de Belastingdienst: 
uw gift als particulier en ondernemer 
heeft fiscale voordelen.

STEUN DE 
MISSIE VAN 
DE KERNPLOEG
ALS FRIEND OF
ALS FUNDER!

Als zakelijke sponsor 
(Funder) kunt u ons 

steunen als:

Als individuele 
sponsor (Friend) 

kunt u ons 
steunen als:



Stichting De Kernploeg
Eerste Ceramstraat 5 hs
1095 BK Amsterdam

Dick van Harten (06- 5421 4873) 
of Henk-Jan Ven (06-5126 6537)
info@de-kernploeg.nl

Onze bankgegevens zijn:
Stichting De Kernploeg
NL 61 SNSB 0938 1462 97

www.de-kernploeg.nl

Voor vragen over of aanmeldingen als Friend of Funder neemt u contact op met: 

Ons bereik
We doen er alles aan om via pers en social media een zo breed mogelijk publiek te bereiken, toch zijn 
dit (nog) veelal de echte musicalliefhebbers. We hebben inmiddels een bezoekersbestand opgebouwd van 
circa 1800 personen, die op hun beurt weer hun familie en vrienden/vriendinnen bij ons initiatief en onze 
voorstellingen betrekken. Via de social media volgen zo’n 1400 personen ons via Facebook en 
1000 personen via Instagram. Dit aantal loopt gestaag op. 

Ons bestuur en de organisatie
Het bestuur van de stichting bestaat uit: 
• Marc Schultheis (voorzitter) 
• Esmee Nieuwenhuis (penningmeester) 
Alle bestuursleden zijn onbezoldigd. 

De uitvoerende organisatie bestaat uit: 
• Erwin Aarts (initiatiefnemer, oprichter en organisatie) 
• Danny Houtkooper (organisatie)
Beiden zijn verantwoordelijk voor de organisatie, productie en algemene werkzaamheden. 
Deze worden geheel uitgevoerd op vrijwillige basis. 

Uitvoerende artiesten, orkestleden, creatieve teamleden en technici bij onze voorstellingen en concerten 
krijgen hiervoor een lichte vergoeding. Deze wordt per productie, per persoon en op basis van het beschikbare 
budget bekeken. Andere medewerkers (kaartcontrole, horeca, gastenontvangst) werken in principe op 
vrijwillige basis mee.

Ons beleidsplan is te downloaden via www.de-kernploeg.nl

‘Het lovenswaardige initiatief 
van De Kernploeg voegt iets 
wezenlijks toe aan het doorgaans 
grootschalige (en commerciële) 
karakter van het Nederlandse 
musicallandschap’.
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