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Doelstellingen: 
De stichting heeft ten doel het ontwikkelen van kleinschalige professionele 
theaterproducties vanuit eigen repertoire in het theater of als locatievoorstelling. 
De stichting heeft geen winstoogmerk. 
 
Het bestuur: 
Hans Brans Voorzitter 
Tjerk Bottema Secretaris 
Klaas Scheffer Penningmeester 
Nienke Rullmann Lid 
 
De bestuursleden verrichten hun taken onbezoldigd.  
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Beleidsplan Homsk  
 

Missie: 
 
Stichting Homsk Theater (kortweg Homsk) stelt zich ten doel om bijzondere en kleinschalige 
producties te ontwikkelen vanuit eigen repertoire, het liefst op locatie.  
Homsk wil haar publiek altijd een bijzondere ervaring bieden, juist door het persoonlijk te 
maken.  
We willen dat het beklijft, dat het zeggingskracht heeft, relevant is voor de tijd waarin we 
leven en dat het publiek iets ziet en meemaakt wat ze nog nooit eerder hebben beleefd. 
Homsk wil in een behoefte voorzien voor theater dat schuurt, dat innovatief is, engagement 
heeft en nieuwe vormen en interdisciplinaire samenwerkingen aangaat. 
Homsk is altijd op zoek naar relevante speelplekken en het daarbij horende publiek te 
bereiken dat open staat voor onze manier van theater maken. 
 
Projecten: 
Kamaloka 
Met Kamaloka wordt de derde productie van Homsk gerealiseerd. Kamaloka is net als de 
eerste voorstelling - So Happy Together - een voorstelling die persoonlijk is, herkenbaar en 
een intense ervaring voor zowel makers als publiek. Het is tevens een multidisciplinaire 
voorstelling waarin theater, performance, beeldende kunst en muziek bij elkaar komen. Het 
thema van Kamaloka is waanzin of de angst of het verlangen jezelf te verliezen in gekte. 
Acteurs en makers Marjolein Ley en Eelco Venema, beeldend kunstenaar Bouke Groen en 
muziekgroep Blackboxred zijn het artistiek collectief die deze voorstelling tot stand zullen 
brengen. 
Met Kamaloka willen we een lans breken voor de ongeremde creativiteit en het mogen 
bestaan van gekte in onze samenleving, in een bredere zin van het woord dan alleen gekte 
als geestelijke gestoordheid. Een teveel aan ‘normaal’ of het onderdrukken van creativiteit 
kan ons verstikken of zelfs - ironisch genoeg - gek maken. 
Dus moet er ruimte zijn om te ontregelen, om tot nieuwe ideeën te komen, om kunst te 
maken die mensen niet per sé behaagt, maar die iets los maakt; een steen die zo nu en dan 
in het stilstaande water van een vijver moet worden gegooid. Kamaloka moet zo’n steen in 
de vijver worden. 
De motivatie om deze voorstelling te maken is een persoonlijke, waarbij we veel inspiratie 
putten uit ons dagelijks leven, de mensen om ons heen en de verhalen die zij met zich mee 
dragen. 
Onze premisse luidt dat iedereen een stukje waanzin met zich meedraagt. De manier of 
pogingen daar mee om te gaan heet leven. 
  



 

 
Us Buorman Yn… 
Us Buorman Yn Tallinn (onze buurman in Tallinn) was het tweede project van Homsk.  
Het was een theatrale video-installatie gebouwd in de dezelfde bus waarmee makers 
Lourens vd Akker en Eelco Venema op reis gingen. 
Het thema was Europa en de Europese droom, een persoonlijke fascinatie van de makers. 
De lijn van Us Buorman en de manier van maken, willen we doorzetten in nieuwe edities. 
Dat houdt in dat we telkens een reis als onderzoek gebruiken om een multidisciplinaire 
voorstelling te ontwikkelen met Europa als overkoepelend thema.  
 
De plannen voor een volgende Us Buorman yn… staan gepland in 2021 met al toezeggingen 
op speelplekken op Oerol en Fringe festivals in Zweden. 
Ons doel is om met de voorstelling rechtstreeks het gesprek aan te kunnen gaan met ons 
publiek over onderwerpen die ons allen aangaan. Natuurlijk is de inhoud gekleurd door onze 
ervaringen, meningen en dromen, maar het is niet bedoeld als propaganda van één bepaald 
idee. 
Overall maakt Homsk eigenlijk vooral theater om de wereld en mensen om ons heen een 
stukje beter te begrijpen.   
 
Doelstellingen: 

• Homsk wil om het jaar een voorstelling ontwikkelen  

• Homsk wil nieuwe theatervormen onderzoeken en ontwikkelen 

• Homsk wil disciplinebreed werken en samenwerkingen aangaan met interessante makers uit 

andere disciplines 

• Homsk wil engagement tonen zonder expliciet een mening op te dringen 

• Homsk wil Friesland en Noord-Nederland theater bieden dat schuurt, dat verdieping biedt en 

uitnodigt tot denken en gesprek 

• Homsk wil intieme en intense theaterbelevingen creëren, gemaakt vanuit een sterke 

persoonlijke motivatie 
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Algemeen

Verenigingsgegevens

De Stichting Homsk, is statutair gevestigd op de Sint Jacobstraat 11c 8911 HR te Leeuwarden,

Opgericht op 16 november 2015.

Doelstelling

bestaan voornamelijk uit Het ontwikkelen van kleinschalige professionele theaterproducties vanuit eigen repertoire.

Bestuursleden:

Functie Naam Sinds tot

Voorzitter Luuk (L.W.) Eisema 13 november 2015 17 april 2019

Hans (J.L.H.) Brans 17 april 2019

Secretaris Tsjerk (T.B.) Bottema 13 november 2015

Penningmeester Klaas (K.H.) Scheffer 13 november 2015

Algemeen bestuurslid Nienke (N.J.) Rullmann 15 december 2015

Activiteiten:

In 2019 is de productie 'Us Buorman yn Tallinn te zien geweest op diverse evenementen.

Daarnaast zijn er voorbereidingen getroffen voor de toekomstige productie 'Kamaloka'.

De stichting heeft geen winstoogmerk



Jaarrekening 2019



Balans per 31 december 2019

ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren 2.807 0

Belastingen en premies sociale verzekeringen te vorderen 219 0

Overige vorderingen 250 500

3.276 500

Liquide middelen

Rekening courant bank 221 2.286

221 2.286

3.497 2.786

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve 1.992 279

Resulaat boekjaar -1.744 1.714

248 1.993

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 2.696 439

Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen 0 354

Overige schulden 553 0

3.249 793

3.497 2.786

31 dec 201831 dec 2019



Resultatenrekening over 2019

Omzet 3.298 22.734

Brutomarge 3.298 22.734

Honoraria 3.276 13.350

Materieel voorbereiding 1.410 5.984

Materieel Uitvoering 276 299

Publiciteitskosten 80 1.387

Totaal kosten 5.042 21.020

Bedrijfsresultaat -1.744 1.714

Resultaat voor belastingen -1.744 1.714

Netto resultaat -1.744 1.714

2019 2018


