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Natural Light Project, inspiratie door verwondering.  

Inleiding 
Natuurlijk licht, het licht van onze zon, onze maan en lichtgevende flora en fauna (denk hierbij bijvoorbeeld aan 
vuurvliegjes, lichtgevende planten of zeevonk) heeft een immense invloed op ons dagelijks leven en stimuleert 
onze verwondering. 
 
Natuurlijk licht - in tegenstelling tot kunstmatig licht - is dynamisch en heeft een volledig spectrum. Het heeft 
invloed op ons bioritme en onze vitamine D balans.1 
 
Natuurlijk licht is het eerste, primaire, meest archetypische fenomeen. Toch is de menselijke verhouding tot de 
toepassing van dit fenomeen nagenoeg niet onderzocht. Het werk van Natural Light Project benadrukt het 
belang van de relatie tussen mens en natuurlijk licht. De mens in een natuurlijk belichte omgeving vormt voor 
Natural Light Project het vertrekpunt voor voorstellingen, onderzoeksprojecten en workshops. Performers en 
toeschouwers worden uitgedaagd zichzelf zintuiglijk op te stellen. Door dit proces leren we onze verhouding tot 
de natuurlijke elementen beter kennen en de mogelijkheden om vanuit onszelf, ons lichaam, contact te maken 
met de ander of de omgeving. 
 
Natural Light Project is een stichting, opgericht in 2019, om ons meer bewust te worden van de invloed van 
natuurlijk licht.  
 
Natural Light Project is een initiatief van Raïssa Pater en Kelvin Pater. 
Kelvin is scenograaf, lichtontwerper en artistiek leider van de onderneming. Raïssa is productie- en zakelijk leider 
van de onderneming.  
 
Natural Light Project stimuleert het gebruik van natuurlijk licht in de culturele sector op basis van reeds vergaarde 
kennis en voortdurend vernieuwende ontwikkelingen. 
Natural Light Project is gevestigd in Amsterdam. 
 

 
“I’m much in the dark about light.”- Benjamin Franklin2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
1 https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/vitamine-d.aspx 
2 https://www.nytimes.com/2001/06/13/arts/arts-in-america-how-the-arrival-of-artificial-light-changed-everything.html 
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Wie zijn wij? 
Raïssa Pater 
Raïssa Pater heeft de opleiding Productie Podiumkunsten aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 
gevolgd. Zij heeft productionele ervaring opgedaan bij onder andere Theater Frascati, De Nationale Opera & 
Ballet, Theater Utrecht en Kunstencentrum Vooruit te Gent. 
Duurzaamheid en artistieke visie is voor haar een uitgangspunt tijdens ieder productieproces. 
 
Kelvin Pater 
Kelvin Pater is scenograaf en production designer met een passie voor het ruimtelijk vormgeven door middel 
van natuurlijk licht. 
Kelvin studeerde in 2015 af aan de Academie voor Theater en Dans (voorheen Theaterschool) als lichtontwerper/ 
lichtkunstenaar. Nadat hij zich realiseerde hoe licht de wereld om ons heen modelleert, besloot hij zich te 
focussen op het creëren van ruimtes die licht de mogelijkheid geven dit te doen. Dit leidde ertoe dat Kelvin in 
2018 zijn MFA in Design for Stage & Film aan de NYU Tisch School of the Arts behaalde.  
Recent werk: Boom (Chain Theater), Adidas Winter Photoshoot & The Swimsuit (Short Film). 
Toekomstig project: Jules & Jim, Tamerlano (Frankfurt Opera). 

Missie 
Natural Light Project streeft ernaar wereldwijd de kennis over de kwaliteiten van natuurlijk licht te stimuleren en 
toe te passen. 
 

Natuurlijk licht wereldwijd 
Onze verhouding tot natuurlijk licht verschilt per cultuur. Waar in Europa helemaal niet, of enkel aan 
duurzaamheid gedacht wordt bij de toepassing van natuurlijk licht, is natuurlijk licht in bijvoorbeeld Kenia, Brazilië 
of de Filipijnen3 de primaire vorm van verlichting voor velen. Daarnaast brengt natuurlijk licht als oervorm veel 
mythische ideologieën en verhalen met zich mee. Denk hierbij aan het ‘goddelijk licht’ in de Gotische kerken.4  
De Japanse schrijver Jun’ichirō Tanizaki maakt vergelijkingen tussen licht en duisternis en hoe dit wordt gebruikt 
om westerse en Aziatische culturen met elkaar te vergelijken. 
 
 

“We find beauty not in the thing itself but in the patterns of shadows, the light and the darkness, 
that one thing against another creates.” - Jun’ichirō Tanizaki5 
 
 
Natuurlijk licht is universeel. Daarom wil Natural Light Project samenwerkingen aangaan met makers over de hele 
wereld die het fenomeen natuurlijk licht anders definiëren dan wij zelf. Het collectieve onderzoek is een zoektocht 
naar verbinding.  
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
3 https://www.bbc.com/news/magazine-23536914 
4 https://www.kunstbus.nl/architectuur/vroeggotiek.html 
5 In the Praise of Shadows, Jun’ichirō Tanizaki 
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Hoe onderscheiden wij ons 
“Kunst en wetenschap kunnen nog veel van elkaar leren”, zei Robbert Dijkgraaf in zijn Paradisodebat uit 2015.6 
 
Natural Light Project is een onderneming die door middel van onderzoeken en samenwerkingen tussen kunst en 
wetenschap voorstellingen creëert. Het proces en het centrale uitgangspunt is van groot belang.  
Met deze basisgegevens positioneert Natural Light Project zich zowel in de kunstenwereld als in de 
technologische wereld.  
Wat Natural Light Project uniek maakt is dat zij kunst, wetenschap, duurzaamheid en technologie combineren 
en dit vervolgens toepassen in zowel de voorbereiding, als de uiteindelijke voorstellingen.  

 

Proces  
Wij onderscheiden ons door middel van ons realisatie traject. Elk project dat Natural Light Project aangaat 
ontstaat vanuit hetzelfde uitgangspunt: gebruik maken van natuurlijk licht. Vanuit dit concept worden projecten, 
workshops, experimenten en onderzoekstrajecten aangegaan die allen leiden tot ons ultieme doel: het 
produceren van een voorstelling. 
 
Natural Light Project begint vanuit onderzoeksvragen te werken. Hiermee gaan zij op zoek naar partners of 
samenwerkingen. Samen met hen zoeken wij verder naar antwoorden op vragen, gaan wij op zoek naar juiste 
vormen en proberen wij dit tot één geheel te verweven.  
 

Samenwerkingen 
Wij streven naar multidisciplinaire samenwerkingen met universiteiten, wetenschappers en kunstenaars. Per 
onderzoek en project wordt de juiste sparringpartner gezocht.  
Voor meer informatie over samenwerkingen zie bladzijde 13. 
 

Onderzoek staat centraal 
Om wereldwijd de kwaliteiten van natuurlijk licht te stimuleren en toe te passen, staat onderzoek bij ons centraal 
in het productieproces. Om onze kennis te verrijken is het openstaan voor gedachten en visies van derden van 
groot belang. 
Onze hypothese luidt: 
Om bewuster te zijn van natuurlijk licht, moet er culturele verbinding ontstaan. 

 
 
"People won't change because of facts or numbers," Roosegaarde says. "But if we can trigger the 
imagination of a new world, that's the way to activate people." – Daan Roosegaarde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
6 https://www.nrc.nl/nieuws/2015/08/29/kunst-het-beste-middel-tegen-blikvernauwing-1527271-
a934571?utm_source=NRC&utm_medium=banner&utm_campaign=Paywall&utm_content=paywall-spring-2019 
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Inspiratiebronnen  
Natural Light Project heeft naast Jun’ichirō Tanizaki ook nog andere inspiratiebronnen waaronder: 
 

• Manitoga, The Russell Wright Design Center, Verenigde Staten 
Manitoga is een kunstwerk van industrieel ontwerper Russell Wright. Manitoga is een huis waarvan het de 
bedoeling was onzichtbaar te laten lijken in de natuur. Russell Wright’s huis leeft in harmonie met de natuur. 

 
   Manitoga – Russel Wright 

  
• Theatre La Plaine Lune, Frankrijk 

Dit theater organiseert zomeravonden waarbij voorstellingen worden belicht door het maanlicht. 

 
    Theatre la Plaine Lune, Frankrijk. Door weerspiegeling van de maan in spiegels,  

belicht de maan het toneel. 
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• Nighttime Initiative, Verenigde Staten 
Deze interdisciplinaire, sociaal actieve organisatie houdt zich bezig met de problemen die zich voordoen in 
donkere nachtelijke omgevingen. Samen met steden zijn zij opzoek naar duurzame manieren om te revitaliseren. 

 
• Beeldend kunstenaar James Turrell, Verenigde Staten 

Turrell richt zich voornamelijk op het gebruik van licht en ruimte. 
 

• Studio Roosegaarde, Nederland 
Daan Roosegaarde en zijn team van ontwerpers en ingenieurs willen de verbinding tussen mensen en 
technologie verbeteren op het dagelijks leven in een stedelijke omgeving. Hiermee wil hij de mens aanspreken 
op hun verbeeldingskracht. 
 

• Schrijver Marcel Minnaerts - Natuurkunde in ‘t Vrije Veld  
Dit is een boek van Marcel Minnaerts, wiens brede belangstelling en opmerkingsgave naar natuurlijk licht, hem 
ertoe brachten allerlei alledaagse ‘natuurlijk licht’ verschijnselen op een heldere manier voor een breder publiek 
te onderzoeken. 

Visie 
De visie van Natural Light Project is het bewustzijn van natuurlijk licht toegankelijk te maken, door innovatieve 
en duurzame vormen van podiumkunsten te ontwikkelen.  
 

Innovatieve vorm 
Om het bewustzijn van natuurlijk licht in onze omgeving te versterken, maakt Natural Light Project in diens 
voorstellingen gebruik van relevante technologie (per onderzoek wordt er een juiste of specifieke vorm van 
technologie gekozen, zoals bijvoorbeeld meteorologisch onderzoek) en interactie met het publiek. Dit doen wij 
door middel van een modulair decor systeem, dat zich continu aanpast aan de omgeving. Het te ontwikkelen 
systeem zal de mogelijkheid bieden om met diverse technieken het natuurlijk licht te kunnen besturen en toe te 
passen. Meer hierover is te lezen op bladzijde 9. 
 
Het is een feit dat natuurlijk licht afhankelijk is van de meteorologische omstandigheden.  
Een voorstelling tijdens zonsopkomst bij heldere hemel geeft een veel warmer beeld, dan tijdens een bewolkte, 
grijze dag. Van iedereen wordt verwacht creatief en experimenteel te werk te gaan. Zo zal de voorstelling 
bijvoorbeeld met een bepaalde openheid voor veranderende lichtbeelden geregisseerd moeten worden. Van 
onze technici wordt verwacht veel meer met het fysieke licht bezig te zijn: ‘Wat voor weer is er op komst?’, ‘Wat 
voor kleur licht heeft mijn lichtbron?’ Dit zijn enkele vragen die aan de hand van verschillende weercomputers 
binnen een tijdspanne van drie uur kunnen worden beantwoord. In de nabije toekomst zal dit door alle 
razendsnelle ontwikkelingen, voor wat betreft rekencapaciteiten van computers, alleen maar verbeteren. Aan de 
hand van deze gegevens kunnen onze technici gemakkelijk inspelen op de meteorologische situatie ter plekke. 
Je zou dit enigszins kunnen vergelijken met een orkestdirigent die constant moet reageren en anticiperen op 
zowel het voltallige orkest, de solist, de reactie van het publiek, de wisselende akoestiek van de diverse 
concertzalen etc. om tot een interessante uitvoering te komen.  
 

Duurzaamheid  
Natural Light Project gaat produceren vanuit een duurzaam oogpunt. Wij geloven erin dat er nog veel duurzamer 
geproduceerd kan worden in de culturele sector, dan tegenwoordig al gebeurt. 
 
Natural Light Project waarborgt duurzaamheid, door allereerst gebruik te maken van biologisch afbreekbare en 
gerecyclede materialen. Geïnspireerd door het Kara-Za theater7 ontworpen door Tadao Ando, zal de 
basisstructuur van ons toneelbeeld altijd bestaan uit materialen die lokaal aanwezig zijn. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan scaffolding (een tijdelijke structuur die makkelijk op en afgebouwd kan worden. Zoals 

																																																								
7 https://www.jstor.org/stable/1567160?seq=1#page_scan_tab_contents 
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bijvoorbeeld een stijger). Scaffolding biedt ontzettend veel functionaliteit en efficiëntie. Aan de hand van een 
bouwtekening kan iedereen binnen no-time een scaffolding constructie in elkaar zetten. De scaffolding kan 
bestaan uit bijvoorbeeld stalen, houten of bamboe elementen.  
Door bewuste materiaalkeuzes, zorgen wij ervoor dat er zo min mogelijk getransporteerd dient te worden. Mede 
door deze specifieke materiaalkeuzes blijft ons toneelbeeld altijd verplaatsbaar. Hiermee waarborgen wij een zo 
klein mogelijke ecologische voetafdruk.  
 

Transport en reismogelijkheden 
Ondanks dat wij ons er bewust van zijn dat reizen niet duurzaam is, is het voor onze onderneming ook van belang 
internationaal te werk te gaan. Om deze reden willen wij voor transport en reismogelijkheden gebruik maken 
van duurzame vrachtwagens en auto’s. Wij zijn nog aan het onderzoeken of het gebruik van vrachtwagens en 
auto’s wel de duurzaamste keuze is. 
Bekend is dat er inmiddels voor de korte afstanden gebruik gemaakt kan worden van elektrisch aangedreven 
vrachtwagens op accu's.8 Voor de langere afstand wordt onderzoek gedaan naar elektrisch aangedreven 
vrachtwagens met behulp van waterstof. In bijvoorbeeld Duitsland wordt hier inmiddels al gebruik van gemaakt. 
Natural Light Project streeft ernaar om op een zo kort mogelijk termijn gebruik te kunnen maken van duurzaam 
vervoer. Een inmiddels gerealiseerd project is het ‘Coolrailproject’9 uit Spanje, waarbij de CO2 uitstoot met 70% 
vermindert wordt ten opzichte van diesel transport. Dit zou in de toekomst een goed alternatief kunnen zijn voor 
ons, om het gebruik van vrachtwagens te verminderen. 
 
Wanneer het voor ons team onmogelijk wordt om met openbaar vervoer te reizen maken wij gebruik van We 
Drive Solar. Een bedrijf dat abonnementen afsluit voor auto’s die volledig op zonne-energie rijden.   
 

Locatie 
Het bureau van Natural Light Project maakt enkel gebruik van groene stroom. Het dak van het gebouw ligt vol 
zonnepanelen. Wanneer er meer energie geproduceerd wordt dan afgenomen, wordt de overproductie terug 
geleverd en verkocht aan het net.  
 

Voeding 
Natural Light Project maakt enkel gebruik van biologisch, vegan en lokale producten uit het land van herkomst 
voor haar team en werknemers. Wanneer Natural Light Project in het buitenland werkzaam is, zal de voeding 
aangepast zijn aan de lokale producten.  
 
Wij garanderen dat onze duurzaamheid gewaarborgd wordt door: 

• Gebruik te maken van biologisch afbreekbare, lokale of gerecyclede materialen voor zowel de 
onderneming als de projecten en onderzoeken. 

• Een opslag te hebben voor ons modulaire decorsysteem, waardoor materialen hergebruikt kunnen 
worden.   

• Goed op te letten op de meest duurzame uitvindingen en ondernemingen. 
 
Wij stellen onszelf ten doel om onze ecologisch voetafdruk jaarlijks met 5% te verminderen. Dit hebben wij 
berekend d.m.v. het stappenplan van de Correspondent.10 Zodoende zullen onze producties, onderzoeken en 
processen continu een zo klein mogelijk voetafdruk achterlaten op aarde.11  
 

Modulair decorsysteem 
Het modulair decorsysteem dat Natural Light Project gebruikt is deels gebaseerd op een bouwtechniek dat 
gebruikt werd in Frankrijk in de jaren ‘50, genaamd ‘Beton Prefabrique’. Het idee achter dit systeem is dat een 
gevel voor een appartementencomplex razendsnel geconstrueerd kon worden door in de fabriek standaard 

																																																								
8	https://nos.nl/artikel/2285051-op-waterstof-door-europa-rijden-hoe-ver-kom-je-dan.html  
9	 https://www.trouw.nl/groen/de-spaanse-sinaasappels-komen-nu-met-de-trein~aa642d7d/	
10 https://decorrespondent.nl/7254/met-dit-stappenplan-kun-je-je-organisatie-duurzamer-maken/467793362322-82f4b53c  
11	Ecologische voetafdruk: www.voetafdruktest.wnf.nl 
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panelen te fabriceren. Zodoende kan perfecte symmetrie gewaarborgd worden in een zo efficiënt mogelijk 
tijdsbestek.  

Voor het decorsysteem zal Natural Light Project verschillende panelen ontwikkelen die allen op diverse manieren 
een dialoog met natuurlijk licht aangaan. Zo zullen er onder andere verscheidene licht doorlatende, diffuse en 
reflecterende panelen ontworpen worden. Dit zal ons de mogelijkheid bieden om ons continu aan te kunnen 
passen aan de meteorologische omstandigheden.  

De basisstructuur voor dit modulaire decor systeem zal bestaan uit materialen die overal ter wereld aanwezig 
zijn zoals scaffolding. Dit zal ervoor zorgen dat projecten die Natural Light Project aangaat overal ter wereld 
gepresenteerd kunnen worden. 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

    

 	

Voor geproduceerde panelen. ‘Beton Prefabrique’, Frankrijk. 
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Licht doorlatende wanden. Voorbeeld om door middel van zon en schaduwen dialogen aan te gaan. 
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James Turrell, Kijkduin. 
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Ontwikkeling     
De aankomende jaren gaat Natural Light Project aan de slag om over ongeveer drie tot vijf jaar de eerste 
productie te realiseren. Voordat de productie gerealiseerd wordt, produceert Natural Light Project eerst pilot 
voorstellingen, onderzoekstrajecten, debatten en workshops. Hierin worden uitkomsten van onderzoeken 
gepresenteerd, besproken of nog verder onderzocht voor bezoekers, participanten of publiek.  
 
Wat er in deze jaren onder andere onderzocht wordt is: 

• Hoe kan men duurzaam produceren? 
• Hoe kan een verplaatsbaar theater ontwikkeld worden dat overal ter wereld opgebouwd kan worden? 
• Wat voor invloed heeft natuurlijk licht op een toneelbeeld ten opzichte van conventioneel licht? 
• Hoe kunnen we anticiperen op weersveranderingen? Of hoe deze te gebruiken in ons voordeel? 
• Op welke manier is een kruisbestuiving tussen ‘state of the art technology’ en natuur te creëren, zonder 

de pure en rauwe kwaliteiten van de natuurlijke elementen te verliezen? 
• Wat is de relatie met- en toepassing van natuurlijk licht in andere werelddelen en landen? 
• Welke vormen van natuurlijk licht bestaan er en hoe deze toe te passen in projecten? 
• Waarom en op wat voor manier beïnvloedt natuurlijk licht ons leven? 
• Hoe realistisch is het om over twintig tot vijftig jaar te denken aan organisaties die gebruik maken van 

natuurlijk licht in plaats van confessioneel licht?  
• Is het realistisch om een nieuwe vorm van theater te onderzoeken waarbij men overdag naar het theater 

gaat en gebruik gemaakt wordt van natuurlijk licht? 
• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat natuurlijk licht het alternatief is voor belichting in ons dagelijks leven? 
• Hoe beïnvloed natuurlijk licht onze kijk op theater? 

 
Dit zijn een aantal voorbeelden van vragen waar wij op dit moment nog geen antwoord op kunnen geven. Door 
continu te blijven onderzoeken en onszelf te bevragen over de toepassing van natuurlijk licht op de mens, de 
samenleving en het theater blijven wij produceren.  

Samenwerkingen 
Technische Universiteit - Eindhoven 
De aankomende jaren willen wij samenwerkingen aangaan met de TU Eindhoven, op het gebied van technologie 
en wetenschap. Hierbij willen wij onderzoeken wat voor intensiteit het natuurlijk licht heeft ten opzichte van 
confessioneel licht op de mens. Daarnaast willen wij ook onderzoeken wat verschillende natuurlijk licht 
temperaturen en kleuren kunnen betekenen voor de mens en haar humeur. Na dit te hebben onderzocht gaan 
wij in samenwerking met de TU Eindhoven kijken wat voor relevante technologie we kunnen gebruiken en 
toepassen tijdens onze eerste pilotvoorstelling. 
 

Waag Society - Amsterdam 
Waag opereert al 25 jaar op het kruispunt van kunst, wetenschap en technologie. Het verkent de sociale en 
culturele impact van nieuwe technologieën en hun toepassing voor sociale innovatie. Met een team van onder 
andere denkers en makers zet Waag Society aan tot actief burgerschap door open, eerlijke en inclusieve 
technologie te ontwikkelen. 
 
Waag Society is een 'middle ground' organisatie, bestaande uit onderzoeksgroepen, die samenwerken met 
zowel grass roots als institutionele partners in heel Europa. Het gaat daarbij niet alleen meer om internet, maar 
ook om biotechnologie en cognitieve wetenschappen. Gebieden die een enorme impact hebben op onze 
cultuur en identiteit. Intuïtief en nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek van kunstenaars en ontwerpers staat 
daarbij voorop.  
 
Voor Natural Light Project is Waag Society dé organisatie waar wij onze onderzoeken kunnen laten plaatsvinden. 
Natural Light Project ziet Waag Society dan ook als een partner om op onderzoek niveau mee samen te werken 
en in de toekomst misschien nog meer. 
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Mediamatic - Amsterdam 
Bij Mediamatic is men op zoek naar nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij. Mediamatic is geïnteresseerd in 
hoe kunst, design en wetenschap samensmelten en hoe we dit kunnen gebruiken om te experimenteren met 
nieuwe (levende) materialen. Mediamatic daagt de zintuigen uit en nemen de perceptie van voedsel, afval en 
onconventionele materialen als pis, bacteriën en schimmels onder handen. De processen die hieraan te pas 
komen zijn in essentie duurzaam en ze dragen bij aan een circulaire economie. 
 
Mediamatic is voor Natural Light Project net als Waag Society een onderneming waarbij wij onderzoek kunnen 
gaan doen. Ook Mediamatic is geïnteresseerd in de samensmelting van kunst en wetenschap. Daarnaast gaat 
Mediamatic nog een stapje verder in het onderwerp duurzaamheid, waar Natural Light Project nog genoeg van 
kan leren.  
Mediamatic zou dan ook een goede samenwerkingspartner zijn om zowel op technologisch- als op het vlak van 
duurzaamheid te kunnen onderzoeken. 
 

STRP Festival - Eindhoven 
STRP initieert, produceert en presenteert internationaal vernieuwende creatieve technologie voor een breed en 
nieuwsgierig publiek op Strijp S. STRP geeft daarmee inhoud en uiting aan het innovatief DNA van de regio 
Eindhoven, dat zich kenmerkt door technologie, design en kennis (TDK), en draagt bij aan de reputatie van 
Nederland als plek waar creatief technologisch talent zich hoogwaardig kan presenteren en waar de dialoog 
tussen mens, cultuur, technologie en toekomst op een open manier wordt gevoerd. 
 
Natural Light Project en STRP Festival gaan samenwerken op het gebied van technologie en onderzoek. Zowel 
STRP als Natural Light Project wil kunst en technologie samenvoegen.  
De eerste pilotvoorstelling zal tijdens het STRP Festival getoond worden.  
 

Hotel Pro Forma - Kopenhagen 
Hotel Pro Forma is een internationaal productiehuis, een ontmoetingsplaats voor kunstenaars en een 
broedmachine voor multidisciplinair artistiek werk. 
 
Hotel Pro Forma wordt erkend voor hun genre-brede en innovatieve werken, die de grenzen tussen visuele kunst, 
tekst, muziek, theater, installaties en architectuur overstijgen. Ze werken met thema's van universele aard in 
conceptuele, visuele en muzikale omgevingen met de toepassing van de nieuwste technologie en artistieke 
innovatie. 
 
Hotel Pro Forma zijn onderzoekers in de podiumkunsten. Hun artistieke werk is als een verrekijker die kijkt naar 
microscopisch kleine materie en naar het grote universum. Een kader van het bestaan, waarbij tijd de essentie 
is.  
 
Natural Light Project kan gebruik maken van de locatie, onderzoeksmogelijkheden, netwerk en kennis en tijd van 
medewerkers. Wij starten dit traject bij Hotel Pro Forma voor onze tweede pilotvoorstelling. 
 

MIT Media Lab – Massachusetts, Verenigde Staten 
Het MIT Media Lab is een laboratorium van de School of Architecture and Planning van het ‘Massachusetts 
Institute of Technology’. Het is een gecombineerd onderwijs- en onderzoeksinstituut, met als werkterrein voor 
design, multimedia en technologie, gevestigd in Cambridge, Massachusetts. Kenmerkend voor het Media Lab 
is "antidisciplinaire" cultuur die er heerst en gekoesterd wordt, waarin onderzoekers zich in ateliers bezighouden 
met bijvoorbeeld "neuroengineering", "hoe kinderen leren", of "stapelbare elektrische auto's voor de stad van 
morgen". 
 
Natural Light Project kan met vragen bij MIT Media Lab terecht. MIT Media Lab zal specifieke vragen 
beantwoorden of uitzoeken. Deze samenwerking zal eerst nog geheel digitaal plaatsvinden. In de toekomst 
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hopen wij meer samen te werken met MIT Media Lab en ook bij hen te onderzoeken, maar voor nu is dit een 
goede eerste stap.  

	
La Métive – Moutier d’Ahun, Frankrijk 
La Métive is een residentieplek voor multidisciplinaire artistieke creaties in het midden van Frankrijk. Het herbergt 
het hele jaar door kunstenaars en mensen uit de hele wereld in ruimten die bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling 
van hun lopende onderzoek.  
 
La Métive stelt hun ruimte beschikbaar en zal ons onderzoek en pilotvoorstelling in hun eigen marketing 
meenemen.  

Pilotvoorstellingen  
Natural Light Project ziet een pilotvoorstelling als een onderzoekstraject waarin de uitkomsten van de 
onderzoeken tot dan toe worden getoetst aan het publiek. In 2020 zal de eerste pilotvoorstelling geproduceerd 
worden. De kennis en het onderzoek hiervan zal getoond worden in Nederland. De eerste pilotvoorstellingen 
zullen in Eindhoven, Amsterdam en Utrecht getoond worden.  
In samenwerking met Mediamatic, Waag Society, STRP Festival, Frascati Producties en de Universiteit Eindhoven 
zullen de eerste onderzoeken gaan plaatsvinden. Hieruit volgt ‘Pilotvoorstelling 1’. 
 
Onze onderzoeksvragen voor de eerste pilotvoorstelling zijn: 

• Hoe kan een verplaatsbaar theater ontwikkeld worden dat overal ter wereld opgebouwd kan worden? 
• Wat voor invloed heeft natuurlijk licht op een toneelbeeld ten opzichte van conventioneel licht? 
• Hoe kunnen we anticiperen op weersveranderingen? Of hoe deze te gebruiken in ons voordeel? 
• Welke vormen van natuurlijk licht bestaan er en hoe deze toe te passen in projecten? 
• Waarom en op wat voor manier beïnvloedt natuurlijk licht ons leven? 

 
Deze eerste voorstelling zal gaan over de manipulatie van licht. Het decor zal staan voor de beïnvloeding van 
ons leven. Het zal een voorstelling worden waarbij we van technici tot performer tot een organisch geheel komen. 
De voorstelling zal geregisseerd worden door een regisseur, er zullen twee acteurs zijn en een artistiek team. 
 

Praktische zaken Pilotvoorstelling 1 
Deze voorstelling zal in 2020 geproduceerd worden aan de hand van de uitkomsten van de onderzoeken.  
De voorstelling zal ongeveer 45 minuten duren en zal €8,- per ticket kosten.  
De voorstelling zal spelen in Eindhoven, Amsterdam en Utrecht.  
In Eindhoven zal de voorstelling spelen in een zaal, nader te bepalen, van STRP Festival. 
In Amsterdam zal de voorstelling in de Panoramazaal van het NEMO Science Museum gaan spelen.  
In Utrecht zal de voorstelling in de Blauwe Zaal van de Stadschouwburg spelen.  
De bezetting per locatie verschilt. In Amsterdam en Eindhoven is de bezetting 30 personen. In Utrecht zal dit 20 
personen zijn.  
Deze pilotvoorstelling zal in totaal negen keer gespeeld worden en rond april en juni/juli 2020 plaatsvinden. 
 

Pilotvoorstelling 2 
In 2021 gaat onze tweede pilotvoorstelling plaatsvinden. Hiervoor gaan wij de grens over en proberen wij onze 
onderzoeken te doen bij Hotel Pro Forma in Kopenhagen, MIT Media Lab in Massachusetts, Amerika (digitaal) 
en zullen wij bij La Métive, in Frankrijk repeteren en spelen. Voor ons is het van belang om wereldwijd te 
onderzoeken, te produceren en te spelen. Iedere cultuur reageert bijvoorbeeld op een andere manier op 
voorstellingen. Hierom is het voor ons van belang ook in het buitenland te spelen. ‘Pilotvoorstelling 2’ zal o.a. 
gespeeld worden in La Métive, Frankrijk en bij het onderzoeks- en productiehuis Hotel Pro Forma in 
Kopenhagen. 
 
Vanaf 2021 proberen wij het volgende te onderzoeken: 

• Hoe kan men duurzaam produceren? 
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• Op welke manier is een kruisbestuiving tussen ‘State of the Art Technology’ en natuur te creëren, zonder 
de pure en rauwe kwaliteiten van de natuurlijke elementen te verliezen? 

• Wat is de relatie met- en toepassing van natuurlijk licht in andere werelddelen en landen? 
• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat natuurlijk licht het alternatief is voor belichting in ons dagelijks leven? 

 
De tweede pilotvoorstelling zal gaan over de functie van licht in ons leven. Wetenschap, natuur en de mens zal 
een gezamenlijk kunstwerk worden. De bezoeker wordt geconfronteerd met de functie van het licht. Techniek, 
performers en natuur vormen het dialoog.  
De voorstelling zal geregisseerd worden door een regisseur, er zullen twee acteurs zijn en een artistiek team. 
 

Praktische zaken Pilotvoorstelling 2 
Deze voorstelling zal in 2021 geproduceerd worden aan de hand van de uitkomsten van de onderzoeken.  
De voorstelling zal ongeveer 45 minuten duren en zal €10,- tot €8,- per ticket kosten. Dit is afhankelijk van de 
locatie.  
De voorstelling zal spelen in Kopenhagen en Moutier d’Ahun, een klein stadje in Frankrijk.  
De bezetting per locatie verschilt, evenals de prijs.  
In Kopenhagen is de bezetting maximaal 40 personen en zal de prijs per ticket €10,- zijn. 
In Moutier d’Ahun, Frankrijk, is de bezetting maximaal 20 personen en zal de prijs per ticket €8,- zijn.  
Deze pilotvoorstelling zal in totaal negen keer gespeeld worden en rond juni/juli 2021 plaatsvinden. 
 
De uitkomsten van de onderzoeken tijdens de pilotvoorstellingen zullen gebruikt worden voor de eerste grotere 
productie die in 2022 zal gaan plaatsvinden.  
	
Locatiekeuzes 
De eerste pilotvoorstelling zal plaatsvinden in Eindhoven, Amsterdam en Utrecht. De locaties voor Amsterdam 
en Utrecht hiervoor staan hieronder omschreven. De locatie in Eindhoven is afhankelijk van de mogelijkheden 
vanuit het festival. Deze locatie wordt nader bepaalt.  
 
Amsterdam: 
Panoramazaal, NEMO Science Museum. 
Deze zaal beschikt over een een glazen wand met panorama uitzicht. Daarnaast zitten aan de zijwanden schuine 
ramen. Ook hier kan natuurlijk licht doorheen schijnen.  
Deze zaal is een perfecte locatie om de pilotvoorstelling te spelen, aangezien het uitzicht heeft, veel lichtinval 
en ruim.  
 
Wij zijn in gesprek met Theater Frascati. Het is de bedoeling dat zij de huur van de zaal gaan financieren.  
 

 
Panoramazaal, NEMO Science Museum, Amsterdam 
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Utrecht: 
Blauwe Zaal, Stadschouwburg. 
Op het eerste gezicht lijkt een theaterzaal in een schouwburg niet de meest voor de hand liggende keuze om 
een pilotvoorstelling te spelen. Het doel van Natural Light Project, is het laten zien dat het gebruik van natuurlijk 
licht een artistieke meerwaarde heeft. Juist om deze reden hebben wij voor deze locatie gekozen.  
 
De Blauwe Zaal in de Stadschouwburg Utrecht heeft een grote wand aan ramen. Deze wand wordt nauwelijks 
gebruikt als lichtbron tijdens voorstellingen, wat wat ons betreft een gemiste kans is. In deze zaal zijn volgens 
Natural Light Project veel mogelijkheden om een voorstelling te produceren door gebruik te maken van natuurlijk 
licht.  

 

 
Blauwe Zaal, Stadschouwburg Utrecht, Utrecht 

Toelichting planning pilotvoorstellingen 
Beide pilotvoorstellingen zullen in april, juni of juli plaatsvinden. Hier hebben wij voor gekozen, aangezien de 
kracht van de zon in deze maanden het sterkst is. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM.12  
 
Pilotvoorstelling 1 
September 2019 - maart 2020: onderzoek 
Maart 2020 - april 2020: uitkomsten onderzoek theatraliseren 
Mei 2020: repeteren met natuurlijk licht in het theater 
Eerste twee weken juni 2020: repeteren en monteren 
Eind juni 2020: pilotvoorstelling spelen in Amsterdam 
Begin juli 2020: pilotvoorstelling spelen in Utrecht 
 
Pilotvoorstelling 2 
September 2020 - maart 2021: onderzoek 
Maart 2021 - april 2021: uitkomsten onderzoek theatraliseren 
Mei 2021: repeteren en twee try-outs met natuurlijk licht in het theater in Amsterdam 
Eerste twee weken juni 2021: repeteren en monteren 
Eind juni 2021: pilotvoorstelling spelen in Kopenhagen 
Begin juli 2021: pilotvoorstelling spelen in Moutier d’Ahun 
 
 
 
 

																																																								
12 https://www.rivm.nl/zonkracht/seizoensvariatie 
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Meerjarenvisie 
Natural Light Project gaat de komende jaren een traject in zoals bij de pilotvoorstellingen omschreven staat.  
Na deze onderzoeksjaren wil Natural Light Project haar eerste doel achterna: voorstellingen produceren waarbij 
de natuur en technologie samensmelt en de interactie met het publiek daarbij van belang is. De opgedane 
ervaring van beide pilotvoorstellingen zal toegepast worden op deze productie. 
 
Naast het onderzoeken is duurzaam produceren ook een vereiste. Zo wordt bijvoorbeeld een modulair 
decorsysteem ontworpen en uitgevoerd, om materiaalgebruik zo optimaal mogelijk toe te passen. 
 
Vanaf 2022 is Natural Light Project ook een dienstverlenend bedrijf op het gebied van duurzaamheid en natuurlijk 
licht. Bedrijven uit de sector kunnen bij Natural Light Project terecht om kennis over genoemde onderwerpen te 
vergaren, of samenwerkingen aan te gaan waarbij Natural Light Project haar kennis deelt tijdens het maakproces.  

Ondernemerschap 
Natural Light Project heeft twee mensen in dienst. De zakelijk- en artistiek leider. Zij worden volgens de cao 
Toneel en Dans 2016 – 2019 uitbetaald. De overige werknemers worden op freelancebasis betaalt door middel 
van een project- of dagprijs. 
 
Voor de pilotvoorstellingen en toekomstige projecten richt Natural Light Project een stichting op. Daarnaast 
melden wij ons met de stichting aan voor een ANBI- status. 

Stichting 
De stichting van Natural Light Project zal bestaan uit de volgende mensen: 
 
Voorzitter 
Marieke van Doorninck - wethouder Ontwikkeling en Duurzaamheid Amsterdam 
Van Doorninck is sinds 2018 wethouder Ontwikkeling en Duurzaamheid van de stad Amsterdam. Hiervoor was 
van Doorninck gemeenteraadslid voor GroenLinks. 
 
Secretaris: 
Marleen Stikker - directeur Waag Society 
Stikker is oprichter van de Waag Society en o.a. lid van de Europese & Horizon 2020- commissie 'High-level 
Expert Group for SRIA on innovating Cities'/DGResearch’ en van AcTI (Nederlandse Academie Technologie & 
Innovatie). 
 
Penningmeester: 
Uzay Kaymak - Professor en hoofd ‘Information Systems in Health Care, aan de Universiteit Eindhoven 
Kaymak heeft o.a. gewerkt aan de ontwikkeling van computerationele intelligentie methoden voor besluit 
modellen waarbij taalkundige informatie gecombineerd werd met numerieke informatie. Deze informatie werd 
vervolgens door rekenkundige machines opgehaald en doorgevoerd.   

Marketingplan 
Duurzaamheid is bij Natural Light Project van groot belang. Om deze reden willen wij geen gebruik maken van 
posters, flyers, of andere materialen die maar voor korte duur gebruikt kunnen worden.  
 
Voor ons marketingplan gaan wij allereerst gebruik maken van het netwerk van de partner en onze 
samenwerkingen. Wij maken vooral gebruik van online marketing, of advertenties in tijdschriften.  
 
Naast de marketing voor de pilotvoorstellingen willen wij met ons marketingplan de onderneming al wat meer 
op de kaart zetten. Hiervoor stellen wij onszelf vragen als: Hoe willen we ons naar de buitenwereld tonen? Wat 
is ons logo? Onze lay-out? Wat voor website gaan we bouwen?  
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Wanneer de ontwerper een logo, lay-out e.d. heeft ontworpen geven wij dit door aan de PR- medewerker. Zij 
zal ervoor zorgen dat alles online komt te staan.  
 
Marketingplan pilotvoorstellingen 
‘Pilotvoorstelling 1’ wordt alleen in Nederland gespeeld. Hiervoor willen wij o.a. het netwerk van onze partner 
en samenwerkingen gebruiken om de uitkomsten van de onderzoeken op te testen.  
Daarnaast willen wij ook een divers publiek binnen krijgen van wetenschappers, cultuurliefhebbers en jongeren 
die geïnteresseerd zijn in het onderzoek naar de manipulatie van licht.  
 
Om hen te bereiken plaatsen wij advertenties op Facebook, in de Theaterkrant en Ruimte & Licht, een technisch 
magazine. Daarnaast gaan artistiek- en zakelijk leider langs bij universiteiten als de Universiteit van Amsterdam, 
Eindhoven, Utrecht en Delft om fysiek mensen ons verhaal en onderzoek uit te leggen. Op deze manier willen 
wij jongeren betrekken bij het proces en warm maken voor onze onderzoeken.   
 
 ‘Pilotvoorstelling 2’ wordt in Nederland, Denemarken en Frankrijk gespeeld. Hiervoor maken wij gebruik van 
het netwerk van NEMO Science Museum, Hotel Pro Forma en La Métive. Alle drie de organisaties hebben een 
eigen marketingplan. Hier worden wij in meegenomen.  
Daarnaast willen wij ook mensen bereiken die geïnteresseerd zijn in licht, technologie en/of theater. Hiervoor 
plaatsen wij een advertentie in het Technisch Magazine Denemarken, de Theaterkrant Denemarken, Journal Le 
Monde Frankrijk, Journal La Montagne Nouveau- Aquittaine en Facebook.  
Wij plaatsen tweemaal een advertentie in Journal La Montagne Nouveau- Aquittaine. 
Eenmaal een advertentie in Technisch Magazine Denemarken, de Theaterkrant Denemarken, Journal Le Monde 
Frankrijk en wij sponsoren twintig keer onze Facebook-pagina en het evenement. 
 
Na elke voorstelling zal er een nagesprek zijn. Hierin bevragen wij het publiek wat hun bevindingen waren, hoe 
zij kijken naar het onderzoek, of zij zich betrokken voelden bij de voorstelling en of zij nog tips hebben voor ons 
om verder te komen. 
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Toelichting begroting 
Exploitatiebegroting 
Uitzonderingen: 
 
Specificatie baten 1 
Publieksinkomsten en verkoop: 
Om zekerheid te hebben over enige inkomsten hebben wij er voor gekozen elke voorstelling voor een 
uitkoopsom te spelen.   
 
Specificatie baten 2 
Publieksinkomsten en verkoop: 
Om zekerheid te hebben over enige inkomsten hebben wij er voor gekozen elke voorstelling voor een 
uitkoopsom te spelen. Zowel in Kopenhagen, Denemarken, als in de Moutier d’Ahun, Frankrijk. 
 
De pilotvoorstellingen worden gesubsidieerd door: 
- Het Stimuleringsfonds Creative Industrie, talentontwikkeling 
- Stichting DOEN, Circulair ondernemen  
- Amsterdams Fonds voor de Kunsten, tweejarige subsidie 
- NWO, Ambitie en onderzoek 
Meer hierover is te lezen in het ‘Dekkingsplan’. 
 
Specificatie lasten 1 
Voorbereidingskosten: 
Verblijfkosten 
Er worden in de voorbereidingsfase geen verblijfskosten gemaakt, aangezien het hele team in Nederland woont. 
Hiervoor hoeven wij geen slaapplaatsen te regelen.  
 
Sejourkosten: 
Op dagen dat er in de standplaats gewerkt wordt, wordt er gebruik gemaakt van een cateringbedrijf. Zij vragen 
€5,- per persoon per lunch.  
 
Uitvoeringskosten: 
Transportkosten: 
De transportkosten zijn zeer minimaal. De ‘Pilotvoorstelling 1’ zal alleen in Amsterdam en Utrecht te zien zijn. 
Om deze reden is de kosten voor transport een laag bedrag.  
 
Sejourkosten: 
Heel het team krijgt diner sejourkosten uitbetaald volgens de cao Toneel en Dans 2016 -2019. 
 
Specificatie lasten 2 
Voorbereidingskosten: 
Transportkosten: 
De kosten van het transport zijn relatief laag, terwijl wij in het buitenland spelen. Dit komt, omdat Natural Light 
Project met zoveel mogelijk lokale en gerecyclede materialen wil werken, waardoor wij nauwelijks, tot niets mee 
hoeven te nemen naar het buitenland. Om deze reden zijn onze transportkosten relatief laag.  
 
Reiskosten: 
De reiskosten zijn ten opzichte van de transportkosten relatief hoog. Dit komt omdat wij heel het team met de 
auto naar Frankrijk laten reizen, omdat er hier geen openbaar vervoer rijdt. Naar Denemarken zal iedereen met 
de trein reizen.  
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Verblijfskosten: 
Zowel Hotel Pro Forma in Kopenhagen, als La Métive in Moutier d’Ahun regelen onderdak voor heel het team. 
Om deze reden zitten aan de verblijfskosten niet hele hoge bedragen gekoppeld.  
 
Sejourkosten: 
In Kopenhagen en Moutier d’Ahun maken wij gebruik van catering. De catering bedraagt hier €10,- per persoon 
per dag.  
 
Uitvoeringskosten: 
Transportkosten: 
De transportkosten zijn relatief hoog vergeleken met de ‘Pilotvoorstelling 1’. Dit komt, omdat wij van Nederland, 
naar Denemarken en vervolgens Frankrijk reizen met een kleine bus. Deze maakt helaas wel veel kilometers. Wij 
betalen €0,19 per kilometer. Wij gaan ervan uit ongeveer 4000 km te rijden met transport.  
 
Sejourkosten: 
Tijdens de voorstellingsdagen bieden wij het hele team sejourskosten per dag. Dit is exclusief ontbijt, aangezien 
dit al inbegrepen zit bij de verblijfplaats.  
 
Specificatie personeelskosten 1 
Natural Light Project heeft twee mensen vast in dienst. De artistiek-, en de zakelijk leider. Beiden zijn ingeschaald 
volgens de cao Toneel en Dans 2016 – 2019. Alle andere functies en personen werken op freelancebasis.  
 
Artistiek leider: 
De artistiek leider Kelvin Pater, is voor de ‘Pilotvoorstelling 1’ twee maanden in dienst, voor 50%.  
Hij is ingeschaald in trede VII, jaar 0.  
Naast artistiek leider is Kelvin Pater ook decor- en lichtontwerper van Natural Light Project. Hier wordt hij als 
freelancer in een projectprijs betaald.  
 
Zakelijk leider: 
Raïssa Pater is de zakelijk leider van Natural Light Project. Zij is net als de artistiek leider twee maanden in dienst 
voor 50%. Raïssa Pater is ingeschaald in trede VII, jaar 0, aangezien zij net is afgestudeerd.  
 
Naast zakelijk leider is Raïssa Pater ook productieleider. Dit zal zij alleen doen voor de pilotvoorstellingen. Voor 
eventuele toekomstprojecten zal Natural Light Project op zoek gaan naar een externe productieleider.  
 
De regisseur en kostuumontwerper werken met een projectprijs.  
 
Om extra onderzoek te doen, buiten de kennis van Mediamatic, Waag Society en STRP Festival vraagt Natural 
Light Project tijdens het maakproces nog een adviseur/expert die hen tien dagen van kennis kan voorzien. Deze 
expert vraagt €350,- per dag hiervoor.  
 
De ontwerper zal ervoor zorgen dat er een basis logo is voor de onderneming. Daarnaast zal zij er ook voor 
zorgen dat er een website wordt gecreëerd en de rest overlaten aan de PR-medewerker.  
De PR-medewerker neemt de content van de ontwerper over en gaat hier verder mee aan de slag. Zij zal vijftien 
dagen werken en ervoor zorgen dat zowel Natural Light Project, als de pilotvoorstelling op de juiste manieren 
en plaatsen geadverteerd wordt.  
 
Specificatie personeelskosten 2 
Tijdens de tweede pilotvoorstelling, zal exact hetzelfde team gebruikt worden als tijdens de eerste 
pilotvoorstelling. Alleen gaan de artistiek- en zakelijk leider één treden om hoog op basis van de cao Toneel en 
Dans 2016- 2019. Hierdoor zullen zij iets meer per maand betaald krijgen.  
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De ontwerper gaat zich tijdens de voorbereidingen van ‘Pilotvoorstelling 2’ meer richten op de onderneming en 
de uitstraling van de onderneming.  
 
Publieksinkomsten en verkoop 1 + 2 
Zowel tijdens ‘Pilotvoorstelling 1 + 2’ zijn alle voorstellingen op uitkoopsom basis. Hier is voor gekozen aangezien 
dit voor zowel de locatie, als Natural Light Project een veilige basis geeft voor de inkomsten van de voorstelling.  
 

Dekkingsplan 
De pilotvoorstellingen van Natural Light Project worden gefinancierd door verschillende fondsen, eigen- en 
publieksinkomsten. 
 
De voorstellingen en onderneming wordt gefinancierd door verschillende fondsen, sponsors en inkomsten. 
 
Fondsen 
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie - talentontwikkeling 
Het SCI - talentontwikkeling is voor makers in de creatieve industrie. Hierbij wordt er o.a. gekeken naar de mate 
waarin de maker/ onderneming voor vakgenoten tot een inspirerend voorbeeld en een breder geïnteresseerd 
publiek leidt. Daarnaast is het van belang dat de voorgestelde activiteiten bijdragen aan de eigen artistieke of 
professionele ontwikkeling. 
 
Bij SCI - talentontwikkeling vragen wij €10.000,- aan per jaar voor talentontwikkeling van de maker. 
 
Stichting DOEN - Circulair ondernemen 
Stichting DOEN is op zoek naar duurzame en sociale ondernemers met innovatieve producten of diensten die 
bijdragen aan de totstandkoming van deze nieuwe en circulaire economie. Mensen met nieuwe oplossingen of 
businessmodellen. Inspirerende voorlopers, die een voorbeeld zijn voor anderen: voor andere ondernemers en 
organisaties of zelfs voor de overheid. 
 
Bij Stichting DOEN vragen wij €30.000,- aan voor het ontwikkelen van de eerste fase in technologie naar de 
toepassing van natuurlijk licht in het theater. Daarnaast zal de subsidie ook uitgegeven worden aan de 
ontwikkelingen van de organisatie.  
 
Amsterdams Fonds voor de Kunsten - tweejarige subsidie 
AFK - tweejarige subsidie is voor relatief nieuwe organisaties in opbouw. Het AFK geeft subsidie voor versterking 
en professionalisering van de organisatie in artistiek-inhoudelijk en zakelijk opzicht. Daarnaast is het van belang 
een bijdrage te leveren aan het cultuuraanbod van de stad.  
 
Bij het AFK vragen wij €28.000,- aan voor het professionaliseren van de organisatie en haar werk. Daarnaast 
speelt Natural Light Project in de stad Amsterdam en zal een bijdrage leveren aan het cultuuraanbod. Het bedrag 
zal voornamelijk in het eerste jaar van de onderneming gebruikt worden, aangezien het bedrag ook naar de 
opstart van de onderneming.  
 
NWO - Ambitie en onderzoek 
NWO geeft subsidie aan wetenschappelijk onderzoek, dat de basis vormt voor het begrijpen van de wereld om 
ons heen, het natuurlijke en menselijke verleden en voor belangrijke nieuwe ontdekkingen. 
 
Natural Light Project vraagt bij NWO €20.000,- aan voor het onderzoekstraject naar de toepassing van natuurlijk 
licht in de maatschappij en het onderzoek naar hoe natuurlijk licht ons leven beïnvloedt. 
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Sponsoring 
Natural Light Project wordt gesponsord op verschillende manieren en bedragen door o.a. Mediamatic, Waag 
Society, STRP Festival, Frascati Producties en de Universiteit Eindhoven, Hotel Pro Forma en La Métive. Meer 
hierover is te lezen in de ‘Toelichting begroting’.  
 
Publieksinkomsten 
Natural Light Project verdient met haar pilotvoorstellingen in totaal €8600,- aan de kaartverkoop. 
Dit is 4,6% van de totale inkomsten.  

Visie op eigen inkomsten 
Zoals te zien in onderstaande cirkeldiagrammen zijn onze eigen inkomsten op dit moment rond de 35%. De 
overige 65% komen voort uit fondsen. Dit betekent dat Natural Light Project nog aardig afhankelijk is van 
fondsen. 
 
Op dit moment staat de onderneming nog in de min, maar zoals te zien in de exploitatiebegroting wordt dit 
bedrag ieder jaar minder. Het doel van Natural Light Project is om in een zo kort mogelijke periode minimaal 
gelijk te komen met in inkomsten en uitgaven.  
 
In de toekomst streeft Natural Light Project ernaar minimaal 50% eigen inkomsten en 50% door middel van 
fondsen of giften te genereren. Dit zal waarschijnlijk het geval zijn, wanneer Natural Light Project bijvoorbeeld 
meer naamsbekendheid krijgt. 
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Bijlage 
Inspirerende voorbeelden, artikels, kunstenaars of materiaalkeuzes zijn hieronder te zien.  
 

 
Ann Veronica Janssen 
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Ann Veronica Janssen, materiaalkennis 
 

 
    Ann Veronica Janssen, materiaalkennis 
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Ann Veronica Janssen, materiaalkennis 
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Ann Veronica Janssen, materiaalkennis 
 

 
Olafur Eliasson 
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Le Corbusier 
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 James Turrell 
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Kelvin Pater, artist impression 
 

 
Steven Holl 
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Steven Holl 
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Zonportaal 
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   Markus Kayser 
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Bamboe theater, Noordwijk 



 
 

Kunst: het beste middel tegen 
blikvernauwing  
De politiek vraagt steeds meer van de kunsten, maar betaalt minder. En de kunsten? Die 
verweren zich slecht. Het collectief is zwak en onderling verdeeld. Dat doet de wetenschap 
beter, constateert Robbert Dijkgraaf.  

Robbert Dijkgraaf  

Werf nieuw publiek. Vindt nieuw geld. Onderneem. Wees toegankelijk. Luister naar de 
samenleving. Maar bovenal, blijf jezelf. De politiek heeft vele boodschappen voor de kunsten. 
Het supermarktwagentje is overvol geladen, maar bij het afrekenen aan de kassa zit er weinig 
in de portemonnee. En wat is de boodschap van de kunsten aan de politiek? Is het alleen: 
reken af en ga uit de weg?  

De wereld van kunst en cultuur is de afgelopen jaren ingewikkelder geworden. Een sterk 
fundament van stabiele instellingen, betrouwbare overheid en genereuze fondsen werd een 
zee van afbrokkelend drijfijs. Jonge kunstenaars zoeken hun weg in dit ‘nieuwe normaal’, al 
schotsje springend van project naar project. Naast de verstrooide geleerde kennen we nu de 
versnipperde kunstenaar. Men moet, letterlijk, van alle (uit)markten thuis zijn. De toekomst 
van het theater is beeldend beschreven als optreden op duizend podia. Is het een spiegelpaleis 
van onbeperkte mogelijkheden of een doolhof om in te verdwalen?  

Een van de meest pertinente boodschappen van de overheid is dat de kunsten zich meer 
moeten verbinden met het ‘echte leven’, als een reflectie van onze tijd. Maar dit punt ontkent 
de overstijgende rol van de kunsten. Zij verbeelden namelijk niet alleen het hier en nu, maar 
evenzeer het verleden en de toekomst. In de nieuwe wereld staan geen wegwijzers of 
onderschriften. Gelukkig duiden boeken, films en beelden de toekomst als een cultureel déjà 
vu. Van de helikopter van Leonardo da Vinci tot de maanreis van Jules Verne weten 
kunstenaars verder vooruit te kijken dan futurologen of politici.  

Op dezelfde wijze vangt kunst ons verleden. Het oude Griekenland, onze Gouden Eeuw of het 
tsaristisch Rusland leven voort in de beelden van Pergamon, de doorkijkjes van Vermeer of de 
romans van Tolstoj. De kunst heeft vaak letterlijk het laatste woord. We denken in de 
verleden tijd via de blijvende verbeelding.  

Ook het hier en nu krijgt een diepere lading. Kunst is een gesublimeerde vorm van de 
werkelijkheid. Literatuur is echter dan echt. Er schuilt zelfs een kunstenaar in ons allen. Ons 
brein is een fabriek van metaforen en associaties. Wij kunnen dingen onmogelijk zien voor 
wat ze zijn. Door miljoenen jaren evolutie zijn wij erop gespitst interessante details uit de 
soep aan informatie te vissen. Ons oog wordt onweerstaanbaar aangetrokken door dat ene 
ritselende blaadje in de jungle waaronder een tijger zich schuil kan houden. In ons hoofd 
wordt ieder beeld gephotoshopt, iedere lijn aangezet, iedere kleur verhoogd. Daarom is een 
karikatuur herkenbaarder dan een foto. Diep van binnen zijn we allemaal cartoonisten.  



Als de kunst zo goed de verleden, tegenwoordige of toekomstige tijd kan duiden, is de 
kunstenaar dan de perfecte waarzegger, geschiedkundige of politiek analist? Moet het 
Centraal Planbureau voortaan dichters en schilders in dienst nemen? Niet noodzakelijk. Want 
het hagelschot van de verbeelding is een grof instrument en treft niet altijd doel. Maar kunst is 
wel het beste middel tegen blikvernauwing.  

Er is hier een directe parallel met de wetenschap. De uiteindelijke impact van een kunstwerk 
of wetenschappelijke ontdekking is namelijk zelden direct meetbaar. Grote doorbraken zijn 
vaak een kleine stap opzij, niet een lange voorspelbare mars voorwaarts. Van het gebaande 
pad te treden is echter niet gemakkelijk.  

Ik had vroeger een kat die ik graag op schoot hield, zelfs tegen zijn zin. Op een gegeven 
moment kon ik mijn hand loslaten, maar de kat bleef vechten tegen de klemgreep van de 
denkbeeldige hand. Eenzelfde onzichtbare hand in ons hoofd houdt onze verbeelding 
gevangen. Creativiteit is de gave om door deze beperking heen te breken. Een extra 
radarscherm aan de rand van onze blik, waar het nieuwe zich kan manifesteren.  

In deze fundamentele rol van blikopener zijn kunst en wetenschap in het diepst publieke 
zaken. De lange-termijnopbrengsten kunnen niet worden afgeschermd en vloeien uiteindelijk 
terug naar de hele maatschappij. Ze maken voor iedereen de wereld groter en rijker. 
Onzichtbaar zetten zij zich af in de haarvaten van het leven. De avant-gardemuziek van 
vandaag is de reclamedeun van morgen. Een modern schilderij het behang van de toekomst.  

Dit is de fundamentele paradox: kunst is een publiek goed en vraagt een goed publiek, maar 
zij kan alleen functioneren door zich naast, boven of onder de alledaagse werkelijkheid te 
plaatsen. Alleen door afstand van het publiek te nemen, kan een verrijkend perspectief 
geboden worden. Deze noodzakelijke distantie is niet hetzelfde als een maatschappelijk 
vacuüm of een afwezige politiek. Zelfs al heb je duizend podia ter beschikking, niemand 
speelt graag voor een lege zaal.  

Publiek begrip en vertrouwen zijn essentieel om cultuur te laten bloeien, maar dat neemt niet 
weg dat het aan de kunsten is zich goed te organiseren. Hier kan wellicht iets geleerd worden 
van de wetenschap. Kunst en wetenschap liepen lang zij aan zij als een typische bezigheid van 
amateurs, in de oude zin van ‘liefhebbers’. Maar tijdens de industrialisatie van de 19e eeuw 
nam de wetenschap een andere weg en bouwde een imposante infrastructuur van 
universiteiten, laboratoria en academies, die het belang van onderzoek beschermen en 
uitdragen. Deze gesloten schil van instituties schept juist de open ruimte om vrij te denken en 
diep te graven. Het stelt de wetenschap in staat vele maatschappelijke rollen te spelen zonder 
intellectuele samenhang te verliezen. Natuurlijk staat dit bouwwerk onder druk, zeker in 
tijden van bezuinigingen, maar dit is ook de bedoeling. De infrastructuur is juist gebouwd om 
bescherming te bieden tegen de wispelturige tijdgeest.  

Kijkend naar de kunsten zie ik een veel fragieler bouwsel, waar de gure buitenwind 
gemakkelijker binnenwaait. Er zijn sterke individuen, maar het collectief opereert zwak, met 
weinig onderling begrip. Verdeel-en-heers lijkt in de cultuurpolitiek nog steeds te werken. De 
persoonlijke verschillen zijn adembenemend groot, van de naamloze massa van worstelende 
kunstenaars tot de kleine elite van internationale supersterren. Als de kunst een land was, zou 
het een bananenrepubliek zijn met onaanvaardbare maatschappelijke ongelijkheid en onrust.  



De vele mogelijkheden om samen te werken, tussen individuen of instellingen, worden 
onderbenut. Een eenvoudige berekening leert dat uit tien personen al zo’n 3,6 miljoen 
mogelijke samenwerkingsverbanden te maken zijn. Juist in ons compacte land met zijn unieke 
poldercultuur en tolerantie voor individualiteit, kan de kunstwereld veel eensgezinder 
optrekken.  

De kunsten kunnen er ook zelf meer aan doen om beter begrepen te worden. In de wetenschap 
is het niet ongebruikelijk dat iemand tegelijkertijd onderzoeker, bestuurder en columnist is. 
Maar in de cultuursector zou er bij de combinatie van scheppend kunstenaar, 
museumdirecteur en criticus snel gefronst worden. Toch helpt het als meer mensen vanuit het 
veld zich weten te verplaatsen in de stoel van ambtenaar, journalist of publiek, zonder hun 
principes bij de receptie achter te laten.  

De kunsten sleuren hun wagentje met maatschappelijke boodschappen achter zich aan. 
Gelukkig hoeft niet iedereen alles op te pakken. Collectief is de cultuursector veelzijdig, 
talentvol en sterk genoeg om alle uitdagingen aan te gaan. Niet als een leger van 
doorgedraaide Nikkelen Nelissen, maar een goed ingespeeld orkest.  

Mijn boodschap voor de kunsten zou zijn: omarm je publiek. Maak je breed en sterk. Verbind 
je onderling. Maar bovenal, blijf laten zien wat het leven de moeite waard maakt.  

Er schuilt een kunstenaar in ons allen. Ons brein is een fabriek van metaforen en associaties  

Robbert Dijkgraaf is directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton. Dit is een 
samenvatting van de lezing ‘Uw publiek is mijn publiek’ die hij morgen uitspreekt tijdens het 
Paradisodebat 2015 van Kunsten ’92.  

 
Dit artikel is verschenen in het NRC Handelsblad van zaterdag 29 augustus op pagina 2 & 3  
 



ARTS IN AMERICA; How 
the Arrival of Artificial Light 
Changed Everything 
By STEPHEN KINZER JUNE 13, 2001 
 
The Bible says that God's first command was ''Let there be light.'' Yet despite all the 
time that has passed since then and the mighty efforts of scientists, artists and 
philosophers to understand the nature of light, it remains mysterious. We know little 
more about it than Benjamin Franklin, who once wrote in frustration, ''I am much in 
the dark about light.'' 
 
 
To illuminate this subject, curators at the Van Gogh Museum in Amsterdam and the Carnegie 
Museum of Art in Pittsburgh have spent four years preparing an exhibition that blurs the lines 
separating art, craft, technology and history. Its high points include paintings by Monet and 
Turner, early photographs of the moon, the sun and a lightning bolt, and an array of objects 
ranging from an 18th-century projection lantern (an early version of a slide projector) to 
experimental lamps, microscopes and cameras. 
The exhibition focuses on the epochal invention of artificial lighting devices powered by gas 
and electricity, a breakthrough that changed not only society but art history as well. 
''We're taking art, science and technology together to show how profound these 
breakthroughs were,'' said Louise Lippincott, curator of fine arts at the Carnegie Museum. 
''The hypothesis is that light was different before the 20th century, and the way people 
experienced it was different.'' 
Ms. Lippincott said: ''Our model was what the computer and digital technology are doing to 
our world today. It changes art, but it also changes everything else, just as artificial light did 
in the 19th century.'' She added, ''They were comparable kinds of revolutions; and although 
scientists and inventors get a lot of the attention and credit for them, the fact is that artists 
were not at all secondary.'' 
 
 
This exhibition was at the Van Gogh Museum last winter, and it will be on view at the 
Carnegie, its only other stop, through July 29. 
In an introduction to the show's catalog, Ms. Lippincott and her co-author, Andreas Blühm of 
the Van Gogh Museum, set out the questions they sought to answer: ''What did old forms of 
light look like? Why did artists depict some kinds of light effects but not others? How well 
does their art represent light as it was observed or experienced in the past? How do these 
lights of the past compare with the way people use or experience light today?'' 
The full title of the catalog, and of the exhibition, defines its ambition: ''Light! The Industrial 
Age 1750-1900: Art and Science, Technology and Society.'' It examines the period when 
artificial light created popular night life, illuminated homes and streets and opened 
overwhelming new possibilities for artists. 
Visitors enter the exhibition through a large but dimly lighted hall with several display cases 
containing early optical instruments. The first case holds a copy of Newton's revolutionary 
book ''Optics: Or, a Treatise of the Reflections, Refractions, Inflections and Colors of Light,'' 
published in 1704. 
Among the few paintings in this hall is Chardin's ''Glass of Water and Coffeepot,'' painted 
around 1760. It is a masterly study of natural light as it filters through a glass of water, 



glistens off a glazed ceramic pot and falls delicately on garlic bulbs and their papery leaves. 
 
Accustomed after a few minutes to the dimness of this hall, visitors then pass through a 
portal and suddenly find themselves in a second hall, brilliantly lighted by sunshine streaming 
through a skylight. The contrast is made more vivid by the first pictures: two large, bright 
Monets that portray the cathedral at Rouen. By turning this giant stone monument into a 
shimmering, almost immaterial curtain of daylight, Monet exemplifies the Impressionist 
passion for painting not objects but light itself. 
Several other masterpieces also show how 19th-century artists sought to depict natural light. 
The pictures are familiar, but they take on new meaning in the context of this exhibition. ''The 
Sewer'' by van Gogh, for example, is often seen as a brilliantly designed collage of colors. 
But here, surrounded by pictures and objects that deal with light, it becomes a precise 
depiction of natural twilight. 
At least as striking is Turner's ''Sun Setting Over a Lake,'' an almost completely abstract 
painting that in this context looks like a realistic, finely conceived and highly accurate 
expression of the experience of light and atmosphere. 
These and more than a dozen other works in the exhibition were painted in natural light. 
They pose a provocative contrast to others that depict the artificially illuminated world. 
Streetlights were at first viewed as tools of repressive power because they enabled the police 
to spy on and control citizens. Mobs smashed them during the French Revolution, but people 
later embraced them as symbols of progress, as depicted in an etching of citizens 
celebrating the illumination of the Champs-Élysées in 1790. 
An even more intense reaction to streetlights came from those who equated them with vice. 
Prostitutes often worked on lighted streets, and London's Pall Mall, which in 1811 became 
the first street illuminated by gaslights, was considered a haunt of libertines. A whole literary 
genre known as ''Under the Gaslight'' novels emerged in Britain to depict this netherworld. 
Several pictures in the exhibition reflect such concerns, including Jacobus van Looy's ''Paris 
by Night,'' in which a female figure stands alone on an avenue with men visible behind her in 
the light cast by dozens of streetlamps. 
In other pictures artists sought to depict artificial light indoors. Several are disturbing, among 
them Degas's ''Interior,'' in which a lamp lights a bedroom and an obviously troubled couple, 
and Toulouse-Lautrec's ''At the Moulin Rouge,'' where gaslights cast weirdly colored 
shadows on drinkers and dancers. 
During the 19th century artists became acutely aware of how differentl their pictures could 
look depending on the light in which they were displayed. An alcove at the end of the 
Pittsburgh exhibition uses modern technology to show how one famous van Gogh painting 
would look in natural light, gaslight and electric light. The painting, ''Gauguin's Chair,'' depicts 
a room, illuminated by an open gas lamp, with a chair in the center with a burning candle 
upon it. The differences in the way the picture looks in different kinds of light is startling. 
''Looking at the show now, I see that there are two obvious possible sequels,'' Ms. Lippincott 
said. ''One would be to look at light in the 20th century, taking into account developments like 
relativity theory, modern physics and ambient lighting. The other would be a show on color, 
which you can only do after you've tried to understand light.'' 
The TimesMachine archive viewer is a subscriber-only feature. 
We are continually improving the quality of our text archives. Please send feedback, error 
reports, and suggestions to archive_feedback@nytimes.com. 
 
A version of this article appears in print on June 13, 2001, on Page E00002 of the National 
edition with the headline: ARTS IN AMERICA; How the Arrival of Artificial Light Changed 
Everything. Order Reprints| Today's Paper|Subscribe 



BEGROTING / totalenexploitatiebegroting

PRODUCTIE: Pilotvoorstelling 1 & 2

PRODUCENT: Raïssa Pater

VERSIE: 07

DATUM: 23-05-2019

Exploitatiebegroting
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ar 
1 -

 20
20
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ar 

2 -
 20

21

Ja
ar 

3 -
 20

22

Ja
ar 

4 -
 20

23

Twee pilot voorstellingen Twee pilot voorstellingen Twee dienstverlenende projecten Voorstelling

Dienstverlening omzet/ Kennis € 20.000 € 20.000

Subsidie € 60.000 € 68.000 € 10.000 € 50.000

Eigen inkomsten € 31.034 € 27.424 € 30.000

Totaal omzet € 91.034 € 95.424 € 30.000 € 100.000

Bruto winst € 91.034 € 95.424 € 30.000 € 100.000

Voorstellingskosten
Voorbereidingskosten € 13.805 € 15.110 € 20.000
Uitvoeringskosten € 7.800 € 9.425 € 10.000

Totaal voorstellingskosten € 21.605 € 24.535 € 30.000

Huisvestingskosten Jaar 1 - 2020 Jaar 2 - 2021 Jaar 3 - 2022 Jaar 4 - 2023
Kosten € 9.600 € 9.600 € 9.600 € 9.600

Kantoormeubilair € 300 € 300 € 300 € 300

Overig € 200 € 200 € 200 € 200

Totaal huisvestingskosten € 10.100 € 10.100 € 10.100 € 10.100

Marketingkosten Jaar 1 - 2020 Jaar 2 - 2021 Jaar 3 - 2022 Jaar 4 - 2023
Marketingkosten € 1.540 € 2.385 € 1.000

Totaal verkoopkosten € 1.540 € 2.385 € 1.000 € 0

Overhead Jaar 1 - 2020 Jaar 2 - 2021 Jaar 3 - 2022 Jaar 4 - 2023
Verzekeringen € 3.030 € 3.030 € 2.000 € 3.030

Accountant € 2.600 € 2.600 € 2.600 € 2.600

Administratie € 1.350 € 1.350 € 1.350 € 1.350

Oprichtingskosten € 1.000 € 0 € 0 € 0

IT Infrastructuur € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000

Overige

Totaal Overhead € 9.980 € 8.980 € 7.950 € 8.980

Personeelskosten Jaar 1 - 2020 Jaar 2 - 2021 Jaar 3 - 2022 Jaar 4 - 2023
Bestuur, borrels e.d. € 200 € 200 € 200 € 200

Voorbereidingskosten personeel € 29.734 € 30.224 € 10.000 € 35.000

Uitvoeringskosten personeel € 25.800 € 25.800 € 10.000 € 30.000

Totaal personeelskosten € 55.734 € 56.224 € 200 € 65.200

Afschrijvingen Jaar 1 - 2020 Jaar 2 - 2021 Jaar 3 - 2022 Jaar 4 - 2023
Computerapparatuur € 3.000 € 3.000

Software € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000

Overige

Totaal afschrijvingen € 6.000 € 3.000 € 3.000 € 6.000

Totale kosten € 104.959 € 105.224 € 22.250 € 90.280

Netto resultaat -€ 13.925 -€ 9.800 € 7.750 € 9.720

Baten

Lasten



BEGROTING / totalen

PRODUCTIE: Pilotvoorstelling 1 & 2

PRODUCENT: Raïssa Pater

VERSIE: 07

DATUM: 23-05-2019
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Lasten
Voorbereidingskosten lasten €13.805 €15.110
Voorbereidingskosten personeel €29.734 €30.224
Uitvoeringskosten lasten €7.800 €9.425
Uitvoeringskosten personeel €25.800 €25.800
Publiciteit en marketing €1.540 €2.385
Publiciteit en marketing personeel €5.000 €4.500
Algemene bedrijfslasten €7.430 €7.330
Onvoorzien €4.425 €4.750

Totaal lasten €95.534 €99.524

Baten
Eigen inkomsten €31.034 €27.424
Publieksinkomsten en verkoop €4.500 €4.100
Fondsen €60.000 €68.000

Totaal baten €95.534 €99.524

Totaal baten - lasten €0 €0



PRODUCTIE: Pilotvoorstelling 1

PRODUCENT: Raïssa Pater

VERSIE: 07

DATUM: 23-05-2019

BEGROTING / specificatie baten

Baten
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ot 
pro

jec
t 1

Eigen inkomsten
eigen bijdrage €12.534
sponsoring €18.500
Mediamatic, Kennis onderzoek via medewerkers €5.000

Waag Society, onderzoek binnen MAKE €9.000

STRP festival, kennis netwerk STRP €1.000

Frascati Producties, betalen speellocatie €2.000

Frascati Producties, marketing Amsterdam €500

Universiteit Eindhoven €1.000

Totaal eigen inkomsten €31.034

Publieksinkomsten en verkoop
uitkoopsommen €4.500

Totaal publieksinkomsten en verkoop €4.500

Subsidies
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie €10.000

Stichting DOEN €30.000

Amsterdams Fonds voor de Kunsten €20.000

Totaal subsidie €60.000

Totaal baten €95.534



PRODUCTIE: Pilotvoorstelling 2

PRODUCENT: Raïssa Pater

VERSIE: 07

DATUM: 23-05-2019

BEGROTING / specificatie baten
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t 2

Eigen inkomsten
eigen bijdrage 13.024€              
sponsoring 14.400€              
Hotel Pro Forma onderzoeksmogelijkheden + kennis medewerkers 10.000€              

La Métive, Creuse, marketing verspreiding 400€                   

Waag Society, onderzoek binnen MAKE 4.000€                

Totaal eigen inkomsten 27.424€              

Publieksinkomsten en verkoop
uitkoopsommen 4.100€                

Totaal publieksinkomsten en verkoop 4.100€                

Subsidies
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 10.000€              

Stichting DOEN 30.000€              

NWO 20.000€              

Amsterdams Fonds voor de Kunsten 8.000€                

Totaal subsidie 68.000€              

Totaal baten 99.524€         



BEGROTING / specificatie lasten

PRODUCTIE: Pilotvoorstelling 1

PRODUCENT: Raïssa Pater

VERSIE: 07

DATUM: 23-05-2019

Lasten

Voorbereidingskosten

sp
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al

decor 

bauprobe 300€           
decor 2.000€        

Totaal 2.300€        
rekwisieten 

overig 200€           

Totaal 200€           
kostuums 

kostuum acteurs 100€        stuk 4 400€           

Totaal 400€           
kap/grime

make-up 55€          55€             
overige kap 50€          stuk 50€             

Totaal 105€           

materiaal (techniek, electronica, huur etc.) 5.000€     1 5.000€        

transport, reis- en verblijfkosten transportkosten 400€        400€           
reiskosten 1.000€     1.000€        
verblijfkosten -€         -€           
sejourkosten 2.100€     2.100€        

Totaal 3.500€        

huur repetitieruimte 2.300€     maand 1 2.300€        

Totaal 2.300€        

Totaal voorbereidingskosten 13.805€      

Uitvoeringskosten sp
ec

ific
at

ies

pr
ijs pe

r
aa

nt
al

to
ta

al

decor/kostuum/kap/grime (onderhoud) 200€        1 200€           
transport, reis- en verblijfkosten transportkosten 500€        500€           

reiskosten 600€        600€           
verblijfkosten 1.750€     1.750€        
sejourkosten 250€        250€           

Totaal 3.300€        

techniek/electronica 3.500€      1 3.500€        

huur ruimtes (theater/locatie) 250€         dag 4 1.000€        

Totaal uitvoeringskosten 7.800€        

Marketing en publiciteit
publiciteitsmaterialen 400€         1 400€           

Advertentie 'Ruimte & Licht' magazine 550€         1 550€           

Theaterkrant advertentie 250€         1 250€           

Facebook sponsoring 3€             dag 20 60€             

marketing 200€         1 200€           

kosten opening/première 80€           1 80€             

Totaal marketing en publiciteit 1.540€        

Algemene bedrijfslasten
kantoorkosten 800€         1 800€           

huisvestingskosten 250€         maand 4 1.000€        

administratie, accountant en notaris 2.600€        

verzekeringen reisverzekering 1.500€        

bestuur aansprakelijkheidsverzekering 10€           p.p.p.m. 5 600€           

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 20€           p.p.p.m. 2 480€           

WA verzekering 250€           

inboedelverzekering 200€           

3.030€        

Totaal algemene bedrijfslasten 7.430€        

Onvoorzien, 5% 1.529€        

Totaal lasten 32.104€      



BEGROTING / specificatie lasten

PRODUCTIE: Pilotvoorstelling 2

PRODUCENT: Raïssa Pater

VERSIE: 07

DATUM: 23-05-2019

Lasten

Voorbereidingskosten

sp
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l 

decor 
bauprobe 250€            
decor 2.400€         

Totaal 2.650€         
rekwisieten 

overig 200€            

Totaal 200€            
kostuums 

kostuum acteurs 100€            stuk 4 400€            

Totaal 400€            
kap/grime

make-up 50€              50€              
overige kap 50€              stuk 50€              

Totaal 100€            

materiaal (techniek, electronica, huur etc.) 5.000€         1 5.000€         

transport, reis- en verblijfkosten transportkosten 200€            200€            
reiskosten 3.000€         3.000€         
verblijfkosten 1.000€         1.000€         
sejourkosten 560€            560€            

Totaal 4.760€         

huur repetitieruimte 2.000€         maand 1 2.000€         

Totaal 2.000€         

Totaal voorbereidingskosten 15.110€       

Uitvoeringskosten sp
ec

ific
ati

es
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js

pe
r

aa
nta

l

 to
taa

l 

decor/kostuum/kap/grime (onderhoud) 200€            1 200€            
transport, reis- en verblijfkosten transportkosten 1.000€         1.000€         

reiskosten 770€            770€            
verblijfkosten 200€            200€            
sejourkosten 2.755€         2.755€         

Totaal 4.925€         

techniek/electronica 3.000€         1 3.000€         
huur ruimtes (theater/locatie Denemarken) 60€              dag 20 1.200€         
huur ruimtes (theater/locatie Frankrijk) 30€              dag 10 300€            

Totaal uitvoeringskosten 9.425€         

Marketing en publiciteit
publiciteitsmaterialen 400€            1 400€            

Advertentie Technisch magazine Denemarken 600€            1 600€            
Theaterkrant Denemarken 250€            1 250€            
Facebook sponsoring 3€                dag 20 60€              
Le Monde, krant Frankrijk 200€            week 1 200€            
La Montagne Nouveau- Aquittaine 200€            week 2 400€            

marketing teksten vertalen 400€            1 400€            
kosten opening/première 75€              1 75€              

Totaal marketing en publiciteit 2.385€         

Algemene bedrijfslasten
kantoorkosten 800€            1 800€            
huisvestingskosten 250€            maand 4 1.000€         
administratie, accountant en notaris jaar 1 2.500€         

verzekeringen reisverzekering 1.500€         
bestuur aansprakelijkheidsverzekering 10€              p.p.p.m. 5 600€            
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 20€              p.p.p.m. 2 480€            
WA verzekering 250€            
inboedelverzekering 200€            

3.030€         

Totaal algemene bedrijfslasten 7.330€         

Onvoorzien, 5% 1.712€         

Totaal lasten 35.962€       



BEGROTING / specificatie personeelskosten

PRODUCTIE: Pilotvoorstelling 1

PRODUCENT: Raïssa Pater

VERSIE: 07

DATUM: 23-05-2019
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TOTAAL

1. VOORBEREIDING
Kelvin Pater artistiek leider dienst 2,0 50% VII 0 2.487€         1.244€         995€            627€                  269€            3.134€         6.267€         6.267€         
Kelvin Pater decor- en licht ontwerper gage 1,0 70% 2.800€         2.800€         
Raïssa Pater zakelijk leider dienst 2,0 50% VII 0 2.487€         1.244€         995€            627€                  269€            3.134€         6.267€         6.267€         
Raïssa Pater productieleider gage 2,0 70% 3.000€         3.000€         

kostuumontwerper gage 1,0 50% 1.500€         1.500€         
regisseur gage 2,0 60% 2.500€         2.500€         
geluidsontwerper gage 2,0 50% 260€            15 3.900€         3.900€         
adviseur/expert technologie gage 1,0 10% 350€            10 3.500€         3.500€         
acteur gage 2,0 40% 200€            9 1.800€         1.800€         
acteur gage 2,0 40% 200€            9 1.800€         1.800€         

Totaal personeelskosten voorbereiding 29.734€       

2. UITVOERING / VOORSTELLINGEN
Raïssa Pater productieleider gage 2,0 50% VII 3.000€         3.000€         

regisseur gage 1,0 10% VII 400€            400€            
Kelvin Pater decorontwerper gage 1,0 10% VI 400€            400€            
Kelvin Pater lichttechnicus gage 1,0 100% 250€            20 5.000€         5.000€         

1e inspicënt gage 1,0 0% 250€            20 5.000€         5.000€         
geluidstechnicus gage 0,0 80% 250€            20 5.000€         5.000€         
allround technicus gage 0,0 80% 250€            20 5.000€         5.000€         

 acteur gage 1,0 20% 200€            5 1.000€         1.000€         
acteur gage 1,0 20% 200€            5 1.000€         1.000€         

3. PUBLICITEIT & MARKETING
ontwerper gage 1,0 100% 2.000€         2.000€         
PR medewerker gage 1,0 50% €200 15 3.000€         3.000€         

Totaal personeelskosten uitvoering + publiciteit & marketing 25.800€       

Totaal personeelskosten 55.534€       



BEGROTING / specificatie personeelskosten

PRODUCTIE: Pilotvoorstelling 2

PRODUCENT: Raïssa Pater

VERSIE: 07

DATUM: 23-05-2019

na
am

fun
cti

e

ga
ge

/di
en

st

du
ur 

arb
eid

so
ve

ree
nk

om
st 

in 
maa

nd
en

pa
rtti

me %

CAO sc
ha

al

tre
de

n

CAO sa
lar

is

bru
to 

maa
nd

 sa
lar

is

va
ka

nti
eto

es
lag

 va
n 

8%

so
cia

le 
las

ten
 in

cl 

werk
ge

ve
rsl

as
ten

 28
%

pe
ns

ioe
np

rem
ie 

va
n 

12
%

tot
aa

l s
ala

ris
 pe

r 

maa
nd

tot
aa

l s
ala

ris

ho
no

rar
ium

 pe
r d

ag

ho
ev

ee
lhe

id 
da

ge
n

pro
jec

tpr
ijs

ho
no

rar
ium

TOTAAL

1. VOORBEREIDING
Kelvin Pater artistiek leider dienst 2,0 50% VII 1 2.584€         1.292€         1.034€         651€            279€            3.256€         6.512€         6.512€             
Kelvin Pater decor- en licht ontwerper gage 1,0 70% 2.800€         2.800€             
Raïssa Pater zakelijk leider dienst 2,0 50% VII 1 2.584€         1.292€         1.034€         651€            279€            3.256€         6.512€         6.512€             
Raïssa Pater productieleider gage 2,0 70% 3.000€         3.000€             

kostuumontwerper gage 1,0 50% 1.500€         1.500€             
regisseur gage 2,0 60% 2.500€         2.500€             
geluidsontwerper gage 2,0 50% 260€            15 3.900€         3.900€             
adviseur/expert technologie gage 1,0 10% 350€            10 3.500€         3.500€             
acteur gage 2,0 40% 200€            9 1.800€         1.800€             
acteur gage 2,0 40% 200€            9 1.800€         1.800€             

Totaal personeelskosten voorbereiding 30.224€           

2. UITVOERING / VOORSTELLINGEN

Raïssa Pater productieleider gage 2,0 50% VII 3.000€         3.000€             
regisseur gage 1,0 10% VII 400€            400€                

Kelvin Pater decorontwerper gage 1,0 10% VI 400€            400€                
Kelvin Pater lichttechnicus gage 1,0 100% 250€            20 5.000€         5.000€             

1e inspicënt gage 1,0 0% 250€            20 5.000€         5.000€             
geluidstechnicus gage 0,0 80% 250€            20 5.000€         5.000€             
allround technicus gage 0,0 80% 250€            20 5.000€         5.000€             

 acteur gage 1,0 20% 200€            5 1.000€         1.000€             
acteur gage 1,0 20% 200€            5 1.000€         1.000€             

3. PUBLICITEIT & MARKETING

ontwerper gage 1,0 100% 1.500€         1.500€             
PR medewerker gage 1,0 50% €200 15 3.000€         3.000€             

Totaal personeelskosten uitvoering + publiciteit & marketing 25.800              

Totaal personeelskosten 56.024€           



BEGROTING / specificatie publieksinkomsten en verkoop

PRODUCTIE: de Magistrale Stralende ZonPilotvoorstelling 1

PRODUCENT: Raïssa Pater

VERSIE: 07

DATUM: 23-05-2019

Prestatieoverzicht
aantal voorstellingen

Eindhoven 2
NEMO, Amsterdam 5
Utrecht, Blauwe Zaal 2

TOTAAL 9

aantal bezoekers per voorstelling

Eindhoven 30
NEMO, Amsterdam 30
Utrecht, Blauwe Zaal 20

TOTAAL 80

aantal bezoekers per speellocatie

Eindhoven 54
Amsterdam 138
Utrecht, Blauwe Zaal 36

TOTAAL 228

Publieksinkomsten en verkoop
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apr-20 STRP, Eindhoven 30 100%  €               8 240€            226€            71€              156€                       80%  €           500 
apr-20 STRP, Eindhoven 30 80%  €               8 192€            181€            66€              115€                       80%  €           500 
jun-20 NEMO, Amsterdam 30 100% 8€                240€            226€            71€              156€                       80% 500€            
jun-20 NEMO, Amsterdam 30 100% 8€                240€            226€            71€              156€                       80% 500€            
jun-20 NEMO, Amsterdam 30 100% 8€                240€            226€            71€              156€                       80% 500€            
jun-20 NEMO, Amsterdam 30 80% 8€                192€            181€            66€              115€                       80% 500€            
jun-20 NEMO, Amsterdam 30 80% 8€                192€            181€            66€              115€                       80% 500€            
jun-20 Utrecht, Blauwe Zaal 20 100% 8€                160€            151€            64€              87€                         80% 500€            
jun-20 Utrecht, Blauwe Zaal 20 80% 8€                128€            121€            61€              60€                         80% 500€            

190 469€            4.500€         

Dikgedrukt	betekent	première

Totaal publieksinkomsten



BEGROTING / specificatie publieksinkomsten en verkoop

PRODUCTIE: Pilotvoorstelling 2

PRODUCENT: Raïssa Pater

VERSIE: 07

DATUM: 23-05-2019

Prestatieoverzicht
aantal voorstellingen

NEMO, Amsterdam 2

Hotel Pro Forma 5

La Métive, Frankrijk 2

TOTAAL 9

aantal bezoekers per voorstelling

NEMO, Amsterdam 30

Hotel Pro Forma 40

La Métive, Frankrijk 20

TOTAAL 60

aantal bezoekers per speellocatie

NEMO, Amsterdam 64

Hotel Pro Forma 184

La Métive, Frankrijk 36

TOTAAL 220

Publieksinkomsten en verkoop
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mei-19 NEMO, Amsterdam, TRY - OUT 30 100%  €               8 240€            226€            71€              156€            80%  €           500 
mei-19 NEMO, Amsterdam, TRY - OUT 30 80%  €               8 192€            181€            66€              115€            80%  €           500 

jun-21 Kopenhagen 40 100% 10€              400€            377€            84€              293€            80%  €           500 

jun-21 Kopenhagen 40 100% 10€              400€            377€            84€              293€            80%  €           500 

jun-21 Kopenhagen 40 100% 10€              400€            377€            84€              293€            80%  €           500 

jun-21 Kopenhagen 40 80% 10€              320€            302€            77€              224€            80%  €           500 

jun-21 Kopenhagen 40 80% 10€              320€            302€            77€              224€            80%  €           500 

jun-21 La Métive, Frankrijk 20 100% 8€                160€            151€            44€              107€            80% 300€            

jun-21 La Métive, Frankrijk 20 80% 8€                128€            121€            41€              80€              80% 300€            

240 493€            4.100€         

Dikgedrukt	betekent	première

Totaal publieksinkomsten



BEGROTING / kengetallen

PRODUCTIE: Pilotvoorstelling 1 & 2

PRODUCENT: Raïssa Pater

VERSIE: 07

DATUM: 23-05-2019

Pilotvoorstelling 1 Pilotvoorstelling 2
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Percentage totale baten Stimuleringsfonds 10% Percentage totale baten Stimuleringsfonds 10%
Percentage totale baten AFK 21% Percentage totale baten Stichting DOEN 30%
Percentage totale baten Stichting DOEN 31% Percentage totale baten NWO 20%
Percentage eigen inkomsten 37% Percentage totale baten AFK 8%
Percentage totale lasten Bureau/Huisvesting 8% Percentage eigen inkomsten 32%

Percentage totale lasten Bureau/Huisvesting 7%

10%

21%

31%

37%

Pilotvoorstelling 1 -
Baten

Percentage totale baten 
Stimuleringsfonds

Percentage totale baten 
AFK

Percentage totale baten 
Stichting DOEN

Percentage eigen 
inkomsten 

10%

30%

20%
8%

32%

Pilotvoorstelling 2 -
Baten

Percentage totale baten 
Stimuleringsfonds

Percentage totale baten 
Stichting DOEN

Percentage totale baten 
NWO

Percentage totale baten 
AFK

Percentage eigen 
inkomsten 


