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Jeugd educatie 
Meer dan 1.750 leerlingen van het voortgezet onderwijs heb-
ben kunnen genieten van een voorstelling in Het Park. Dat is 
een stijging van 16%. De schoolvoorstellingen voor het primair 
onderwijs, in samenwerking met de Blauwe Schuit, zijn 
gedaald omdat er drie voorstellingen minder geprogrammeerd 
stonden en minder ingetekend is door scholen uit de regio 
West-Friesland ten opzichte van 2017-2018.

Anonieme bezoeker: 

“GENOTEN MET MIJN (KLEIN)
KINDEREN VAN EEN HELE 
OCHTEND SPELEN EN EEN 
VOORSTELLING BEKIJKEN.”

EDUCATIE

   Culturele Kunstzinnige Vorming (voortgezet onderwijs)
   Schoolvoorstellingen (primair onderwijs)
  VMBO/MBO

Feesten in Het Park
Staconcerten en feesten zoals De Dijk, Qmusic the Party 
en de Rollerdisco vonden nieuw publiek, waardoor er een 
ontwikkeling in gang is gezet om Het Park ook als feestlocatie 
neer te kunnen zetten. 

Samenwerkingen 
De samenwerking met platform Cultuur Hoorn is verder 
ontwikkeld in de vorm van een vaste opening van het Cul-
tuurweekend Hoorn begin september in onze schouwburg. 
Mede door deze samenwerking is er ook contact met Her-
berg Hoorn gelegd. Hierdoor kon de schouwburg bijdragen 
aan maatschappelijke projecten zoals het ‘Kerstontbijt vol 
Ontmoetingen’ voor ouderen en minder bedeelden én de 
‘Alternatieve Kerstdienst’ met een enthousiast amateurkoor en 
professionele begeleiding. Beide events waren gratis toegan-
kelijk, mede dankzij de hulp van sponsoren. 
In de kerstperiode werd ook de Othellofoyer omgetoverd 
tot een Winter Wonderland. Met sneeuwbomen, knisperend 
vuurtje én aangevuld met mooi gedecoreerde kransen en 
stolpen van leerlingen van Het Clusius College, opleiding 
indoor styling. In deze periode werd er contact gezocht met 

de Stichting Kerstactie West-Friesland. Een levensgrote 
advent kalender met daarin acties waardoor Het Park 7 
gezinnen een familievoorstelling gratis heeft laten bezoeken. 
Mooie samenwerkingen waar we met een goed gevoel op 
terugkijken.

In januari 2019 deed Het Park voor de vierde keer mee aan 
het Nationaal Theaterweekend. We hebben op zaterdagavond 
een Guilty Pleasure Sing-a-Long georganiseerd in samenwer-
king met Popkoor Broadway. Getalenteerde amateurzangers 
uit eigen regio maakten er een geweldige meezingavond van. 
Hiermee trokken we 19% nieuwe bezoekers, waarvan we 6% 
middels een herhalingscampagne nog eens terug hebben 
laten keren in 2019.  

Vooruitlopend op seizoen 2019-2020 ontwikkelde 
Het Park in het voorjaar 2019 een nieuw concept 
aansluitend op het jubileumseizoen ’50 jaar op de 
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  Drechterland
  Enkhuizen
  Hoorn
  Hollands Kroon*
  Stede Broec

  Koggenland
  Medemblik
  Opmeer* 
  Overige 
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Dijk’. Samen met Weeff Radio ontwikkelde Het Park de ‘Park 
Podcast on Tour’. In april 2019 werd de eerste podcast met 
directeur Roel Vente en oud directeur Rob Weber opgeno-
men. Dit kreeg na de zomer een vervolg. 

Ook ging Het Park opnieuw de samenwerking met de 
Hoornse Stadsfeesten aan. De 7 regionale talenten, die 
meededen aan het talentontwikkelingsprogramma ‘Talent 
on Stage’, mochten optreden op een professioneel podium 
tijdens de Hoornse Stadsfeesten in juni. Workshopleider 
Lindertje Mans, afkomstig uit Hoorn, stelde het programma 
in opdracht van Het Park samen. Regionale professionals 
Lucinda Wessels en Hugo van de Poel gaven een workshop 
op het gebied van dans en performance. De aftermovie is 

te bekijken op Youtube.com/hetpark. 
‘Talent on Stage’ is mede mogelijk 
gemaakt door o.a. de Rabobank West-
Friesland en de Park Business Club.

Ruud Bos:

“IN ’T PARK BIJ ROEL VENTE, EEN 
VOORSTELLING MET ‘RENTE’. ’T WAS 

EEN VOLLE BAK EN ’T PUBLIEK  
GING UIT ZIJN DAK.”

Stichting Park Supporters
In mei 2018 is de Stichting Park Supporters opgericht. Een 
stichting die met enthousiaste vrijwilligers een bijdrage wil  
leveren aan een optimale theaterbeleving en een binding wil 
creëren in de gemeenschap. Middels vrijwilligers in de arties-
tenfoyer en assistentie bij de portiers leverden zij een positieve 
bijdrage aan de gastvrijheid van de schouwburg. De stichting 
heeft als doel gesteld om in de nabije toekomst meer te kun-
nen betekenen voor artiesten en publiek.
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Schouwburg en Congrescentrum 
Het Park B.V. 
Westerdijk 4, 1621 LE Hoorn

4,3
Recentie sterren 

bezoekers
(1-5 sterren)

13.102
Nieuwsbrief

abonnees
(+4%)

1.581 
Instagram fans

(+41%)
gemiddeld bereik 

p/w 900 
(+16%)

6.589 
Facebook fans

(+8%)
gemiddeld bereik 

p/w 11.424 
(-12%)

486.259
Website 

bezoeken
(+12%)

Algemene
waardering

8,4
Continu bezoekersonderzoek 

(1-10) 2018-2019

2018-2019
FACTS AND FIGURES

In het seizoen 2018-2019 hebben we opnieuw een positief 
financieel resultaat behaald. Het resultaat op voorstellingen 
was ondanks het toegenomen aantal bezoekers minder 

dan seizoen 2017-2018. Dit is met name toe te wijzen aan 
de structureel lagere bezoekersaantallen voor toneel, dans 
en musical enerzijds en hoge garantiesommen voor deze 
genres anderzijds. Ook de verhoging van de BTW van 6% 
naar 9% had invloed op het resultaat. Om deze fluctuaties op 
te vangen, zijn tijdens het seizoen goedlopende voorstellingen 
bijgeboekt waarmee we een deel van de bovengenoemde 
effecten hebben kunnen opvangen.

Theaterseizoen 2018-2019 was een goed jaar voor Schouwburg Het Park. 
Met 96.553 bezoekers voor professionele voorstellingen en 36.752 voor 
verhuringen.

VOORSTELLINGEN HAMLETZAAL EN OTHELOZAAL NAAR GENRE

  Cabaret
  Theaterconcert
  Toneel
  Jeugd en familie
  Dans
  Klassiek
  Musical
  Show
  Infotainment
  Overig
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Danny Vera:

“ONVERSCHROKKEN TROK HIJ, DANNY 
VERA, HET IJSSELMEER OVER OM 
HET VOLK TE VERMAKEN MET ZIJN 
LIEDEREN! ZONDER ANGST EN BEVEN 
BEZORGDE HIJ HET PUBLIEK EEN AVOND 
OM NOOIT TE VERGETEN!”

PROGRAMMERING 

Niet te missen makers
Nieuw dit jaar was de serie Niet te missen makers, 
waarin we nieuw talent de kans gaven om op te  
treden in onze Othellozaal en we onze bezoekers 
verleiden om eens iets nieuws te proberen. De 
smaakontwikkeling wordt hiermee gestimuleerd.

De horecaopbrengsten rondom de voorstellingen zijn uiter-
aard toegenomen door de toename in bezoekersaantallen. 
De horecaopbrengst op de verhuringen is lager dan vorig 
seizoen, ondanks dat de ontvangen zaalhuur en overige  
faciliteiten die hier mee samenhangen zijn toegenomen.  
Een echte oorzaak of tendens is hier niet voor vast te stellen.  
De Gemeente Hoorn subsidieert Het Park en verder ontvan-
gen we een bijdrage van de gemeentes Medemblik en  
Drechterland.

Opnieuw ontvingen we de bijdrage van de SKIP (subsidie 
kleinschalige en incidentele programmering) voor ons artis-
tieke beleid. Maar ook grote shows als The Color Purple en 
Evita de musical stonden in Het Park. ‘De voorstellingen op 
dinsdagmiddag zijn opnieuw succesvol gebleken met in totaal 
953 bezoekers.’

Naast de Edwin Evers Band wist ook ‘Arjen Lubach Live’ maar 
liefst drie keer de Hamletzaal te vullen. We mochten tevens 
grote sterren als Theo Maassen en Guus Meeuwis in Hoorn 
ontvangen. Onze regionale samenwerking met het Westfries 
Museum voor theaterlezing ‘De Verwonderingh’ omtrent de 
aftrap van het ‘Gouden Eeuw jaar’ was ook succesvol.

Nieuwe tribune
In december 2018 werd de nieuwe tribune in de Othellozaal 
geplaatst. Hierdoor is het zitcomfort flink verbeterd en zijn we 
aantrekkelijker geworden als poppodia door het eenvoudig in 
te klappen tribune-deel. 
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BIJBOEKINGEN

15 st. = 5.779 extra bezoekers*

11 st. = 4.424 extra bezoekers*
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