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TYPERING1 .



ENSŌ beoogt een meer 
compassievolle wereld te creëren door
interdisciplinaire kunstperformances.
In de wereld van nu lijkt men verder
van elkaar verwijderd en meer
gepolariseerd. In een maatschappij
waarin anderhalve meter de nieuwe
norm lijkt te worden, wordt
de kloof tussen mensen letterlijk
groter. ENSŌ gaat op zoek naar
verbinding en verdiept zich in de
wereld en waarheid van een ander.
ENSŌ wil door haar voorstellingen de
kloof verkleinen en creëert tijdens de
voorstellingen een onbevangen
openhartig samenzijn met het publiek.
Het staat dan ook hoog in het vaandel 
om interactie te creëren met het
publiek en de verbinding te zoeken
binnen de kunstvormen maar zeker
ook daarbuiten.
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Stichting ENSŌ Physical Theatre, hierna genoemd ENSŌ, is in 2018 opgericht door
danser/choreograaf Kevin Ruijters en actrice/regisseuse Karlijn Vlug. Het gezelschap is
ontstaan vanuit een gedeelde interesse in de vermenging van verschillende
podiumkunsten. In 2018 heeft ENSŌ met ondersteuning van het Makersfonds de
voorstelling ‘Dan liever de lucht in’ kunnen realiseren. Deze voorstelling heeft de basis
gelegd voor de werkwijze van ENSŌ, waarin kunstdisciplines worden afgelegd en er
wordt gezocht naar een gemeenschappelijke nieuwe kunsttaal vanuit adem. ENSŌ
maakt voorstellingen vanuit filosofische vraagstukken over verbinding met jezelf, de
ander en de wereld om je heen. Door het maken van associatieve en beeldende
voorstellingen prikkelt ENSŌ haar publiek tot reflectie en laat haar met een meer
compassievolle blik de wereld in kijken. ENSŌ maakt met deze insteek voorstellingen die
zich uitspreiden over een brede doelgroep.

1.1 Missie - Verbinden

ENSŌ vertrekt vanuit het gebruik van adem. Adem overstijgt elke kunstvorm, is een
vruchtbare bron om vanuit te creëren en brengt een authentieke overdrachtsvorm tot
stand. Adem is menselijk, universeel en een toegankelijk ingang tot verbinding. Een
verbinding met jezelf, de ander en de omgeving. 
ENSŌ vindt haar verbinding met het publiek via voorstellingen die dicht op de huid 
spelen. Het publiek is zo dichtbij dat de ademhaling van de performers kan worden
ervaren. Dit geeft een gevoel van verbondenheid. Het publiek zal na enige tijd onbewust
in hetzelfde tempo als de performers ademen.
Daardoor ontstaat er een oprechte empathische connectie tussen de performers en
de toeschouwers.
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Verdieping en ontwikkeling artistieke signatuur (zie 2.1) 
Vormgeving educatie traject (zie 2.2)
Versteviging van thuisbasis Tilburg (zie 2.3) 
Verduurzaming zakelijke organisatie (zie 3.1 en 3.2) 
Vergroten publieksbereik en zichtbaarheid (zie 3.3) 

Verdere verdieping en ontwikkeling artistieke signatuur 
Verdere vormgeving educatie traject
Vergroting landelijk publieksbereik 
Uitbreiden professioneel netwerk 
Verdere verduurzaming zakelijke bedrijfsvoering
Vergroten spreiding: internationalisering

1.2 Doelstellingen

In 2019 heeft ENSŌ opnieuw ondersteuning gekregen vanuit het Makersfonds, voor de
voorstelling ‘Out of (self) love’. In deze voorstelling is de artistieke visie van ENSŌ verder
uitgewerkt. De voorstelling heeft op meerdere plekken gespeeld in 2019 en 2020,
waaronder Theater de Nieuwe Vorst in Tilburg en het Delft Fringe Festival. De
voorstelling is zeer positief ontvangen door het publiek, wat resulteerde in een
publieksscore van 4,6 van de 5 sterren op het Delft Fringe Festival. ENSŌ heeft in 2019
haar publieksbereik en zichtbaarheid vergroot.

In 2020 heeft ENSŌ stappen gezet in het proces van professionalisering, waarbij een
voltallig en actief bestuur is aangesteld, voor een periode van maximaal vier jaar. ENSŌ
werkt via de richtlijnen van de Governance Code Cultuur. De doelstellingen voor de
komende vier jaar worden in dit beleidsplan verder toegelicht. Met het openbaar maken
van dit beleidsplan wil ENSŌ transparant zijn over haar beleidsvoering.

In 2021-2024 ontwikkelt ENSŌ zich tot een solide gezelschap, met een voet aan de grond
in Tilburg. Een organisatie met alle ruimte om artistiek hoogwaardige voorstellingen af
te leveren, die ontroeren en verbinden. Een ambitieus gezelschap, dat blijft groeien en
ontwikkelen. Waar compassie de drijfveer is om met elkaar in contact te komen en waar
kunst de route is om de dialoog op te zoeken. In een samenleving waar we steeds meer
afstand van elkaar nemen, herinnert ENSŌ aan het belang van contact, als basis van het
menszijn. ENSŌ verbindt en creëert in samenwerking met anderen nieuwe paden.

Doelstellingen 2021

 
Doelstellingen 2022-2024



2. ARTISTIEK
PLAN
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2.1 Artistieke uitgangspunten

Adem

ENSŌ heeft haar naam gehaald uit de zen filosofie. Een ensō is een in één of twee
ononderbroken streken handgetekende cirkel. De cirkel geeft vorm aan een moment
waarop het hoofd vrij is van oordelen om zo het lijf te laten creëren. Deze zienswijze
wordt door ENSŌ benadrukt in haar voorstellingen door het gebruik van adem, om zo
performers zonder oordeel aanwezig te laten zijn in het moment en een oprechte
overdracht naar het publiek tot stand te brengen.  
 
Adem is in het proces van ENSŌ een belangrijk thema. Adem verbindt. Het verbindt de
mens met zichzelf, de ander en de omgeving.  Het is de verbindende factor tussen
denken en voelen, tussen lichaam en geest. Via adem maakt ENSŌ de filosofische
inhoud van de voorstellingen tastbaar en lijfelijk.  
Het werk vertrekt vanuit het gebruik van adem en de organische manier van bewegen
van het fysieke lichaam. In ons dagelijks leven is er niets zo organisch als het gelijktijdig
gebruiken van stem en fysiek. ENSŌ zoekt naar een middenweg tussen deze dagelijkse
onbewuste versmelting en een gestileerde theatrale vorm. De inhoud van de 
 voorstelling en de daarbij behorende intentie van de performer heeft voorrang op een
gepolijste vorm. Zo ontstaat er een menselijke, herkenbare en benaderbare speelstijl.
ENSŌ zoekt antwoorden op belangrijke filosofische vraagstukken, die voortkomen uit
een maatschappelijke betrokkenheid en gelinkt zijn aan het functioneren van de
mens. Hoe moeten we leven? Wat verbindt ons met de wereld om ons heen? De
vragende insteek zorgt voor associatieve, beeldende en prikkelende voorstellingen.
ENSŌ geeft geen sluitende antwoorden, omdat de wereld te complex is om gevangen
te worden in één waarheid. We leren als mensen meer van elkaar als we ons verdiepen
in de wereld en waarheid van een ander. 
 
ENSŌ schuwt het opzoeken van haar publiek niet. De voorstellingen beperken zich dan
ook niet tot de zwarte doos van een theater, maar spelen ook in het publieke domein. In
het creatieproces wordt er rekening gehouden met aanpasbaarheid aan een locatie.
Vanaf 2022 zullen voorstellingen op locatie worden gemaakt, afhankelijk van de
thematiek en doelgroep van de voorstelling. Op deze manier komt ENSŌ dichter bij
haar publiek te staan omdat er zowel in een (klein) theater kan worden gespeeld, als in
de openbare ruimte, of huizen en kantoren.

Interdisciplinaire vorm

ENSŌ maakt voorstellingen waarin kunstdisciplines met elkaar versmelten in plaats van
naast elkaar bestaan, onder artistieke leiding van Kevin Ruijters en Karlijn Vlug.  
De versmelting van disciplines ontstaat door te vertrekken vanuit adem en niet vanuit
kennis of kunde. In ENSŌ’s werkwijze inspireren kunstenaars elkaar door nauw samen
te werken en de grenzen op te zoeken van hun kunstvorm. Er wordt verder gedacht dan
de kaders van enkel de eigen kunstachtergrond, zonder de kracht van de eigen
discipline te verliezen. Door samen te werken kunnen performers en kunstenaars elkaar
niet alleen vormelijk maar ook inhoudelijk helpen te verdiepen. 



Bij aanvang van elk creatieproces wordt aan alle performers gevraagd hun eigen
discipline af te leggen. Er wordt samen gemediteerd, ademwerk gedaan en er wordt
geïmproviseerd om zo tot een gemeenschappelijke taal te komen die past bij de inhoud
van de desbetreffende voorstelling. Na het proces van onderzoeken en het vinden van
een gemeenschappelijke taal wordt aan de performers gevraagd hun eigen discipline
en de daarbij behorende vaardigheden terug op te pakken, in te zetten, en te
vervlechten met de voorstelling. Zo ontstaat een voorstelling waarin we vormelijk
verschillende kunstdisciplines zien met een gemeenschappelijke taal.
 
Kernteam

De artistieke en zakelijke  leiding bestaat uit Kevin Ruijters en Karlijn Vlug. 
Zij zijn naast oprichter ook choreograaf, regisseur, workshopleider en performer. 
Zij vormen samen de vaste kern van ENSŌ.
 
Kevin (Brunssum, 18-2-1988) heeft in zijn vierjarige
opleiding moderne dans aan de Fontys 
Dansacademie (2011-2015) in Tilburg geleerd om 
vanuit instinct te bewegen. Van daaruit is een 
interesse ontstaan om niet alleen als uitvoerende 
danser, maar ook als maker te creëren vanuit 
emoties en intrinsieke motivaties. Om te kunnen 
scheppen vanuit een intrinsieke motivatie is het 
belangrijk om in het moment te zijn, om ‘mindful’ 
te zijn. Kevin gaat in 2021 een opleiding volgen 
tot mindfulness coach aan de Radboud Universiteit
in Nijmegen om dit verder te onderzoeken. 
 

Karlijn (Woerden, 2-10-1991) is na haar studie op de Fontys
Academie voor Theater in Tilburg (2012-2016) aan de slag
gegaan als theatermaker en docent. 
Zij maakt theater vanuit intuïtie en regisseert op gevoel. 
Al tijdens de opleiding is zij op zoek gegaan naar de
vervlechting van taal en beweging. 
Om deze connectie, die start vanuit adem, verder uit te
diepen, is Karlijn in 2020 begonnen aan een opleiding tot
yogadocent bij Yogacentrum Tilburg. 

 

De opgedane kennis en vaardigheden van zowel Kevin als Karlijn sluiten naadloos bij
elkaar aan en komen samen in de visie en werkwijze van ENSŌ.
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Ontwikkelen artistieke signatuur

ENSŌ maakt vanaf 2021 voorstellingen waarbij steeds een samenwerking wordt
aangegaan met een andere kunstvorm dan theater of dans, om de interdisciplinaire
werkwijze verder uit te diepen. 
ENSŌ blijft de verdieping opzoeken in de thematiek rondom het menszijn. Er wordt
verder onderzoek gedaan naar de verbinding tussen filosofie, spiritualiteit en
maatschappelijke thema’s enerzijds en de kunstvorm anderzijds. 

Het artistieke team bezoekt voorstellingen en repetities van andere makers, als Pia
Meulendijk, Ilse Oostvogels en Cecilia Moisio. Door met deze makers in gesprek te gaan,
wordt de kennis van het team en inzicht in het werkveld vergroot. Deze en andere
makers worden uitgenodigd om te komen kijken naar repetities en try-outs van ENSŌ,
om via feedback de artistieke kwaliteit van elke voorstelling aan te scherpen. Daarnaast
stimuleert het artistieke team elkaar om zich te blijven ontwikkelen als performer en als
maker, om het individuele kunstenaarschap te verdiepen en zo in te zetten in de
voorstellingen van ENSŌ.
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2.2      Activiteiten  
 
Onderzoeksprojecten

Solo’s 
In de zomer van 2021 maken Kevin en Karlijn twee solo’s. In deze solo’s onderzoeken
beide makers elkaars individuele artistieke taal in relatie met de werking van ENSŌ.
Kevin en Karlijn zijn normaliter bij het maken van een voorstelling samen zowel
bedenker als uitvoerder. Om de scheiding tussen deze twee rollen te verscherpen
regisseert nu de één de ander. De thematiek van de solo kiest de performer en op
anderhalve meter daagt de regisseur uit en zet het proces op scherp. In 2020 zijn de
eerste stappen gezet maar ook pandemisch vertraagd. In 2021 worden ze afgemaakt en
opgenomen in het repertoire. 
 
1.     Solo Kevin
Thema: Het omarmen van mannelijke én vrouwelijke energie binnen het mannelijke lijf.
Performer: Kevin Ruijters
Tekst en regie: Karlijn Vlug
 
2.     Solo Karlijn
Thema: Het kunnen uitzoomen op je eigen negatieve gedachtepatronen.
Performer: Karlijn Vlug
Regie: Kevin Ruijters

Out of (self) love

In Oktober 2020 speelde de voorstelling ‘Out of (self) love’ in theater De Nieuwe Vorst in
Tilburg. Het hernemen van de voorstelling gaf de mogelijkheid tot het uitnodigen van
diverse programmeurs om zo de speellijst verder uit te breiden voor 2021 en verder.
Door de pandemie zijn niet alle voorstellingen door kunnen gaan. In 2021 zullen
alsnog presentaties (in o.a. De Nieuwe Vorst) gerealiseerd worden.
 
Out of (self) love 
Ik ben hier. 
Met jou. 
Ik ben hier niet om voor jou te voelen. 
Ik ben hier om mét jou te voelen. 
Ik ben hier. 
Zodat je weet dat je niet alleen bent. 
  
In ‘Out of (self) love’ zien we twee mensen die op zoek 
zijn naar echt contact. Via spel, beweging en muziek 
delen ze hun pogingen om connectie te maken. 
Met zichzelf, de ander en het publiek. Een duet waarin
 de makers zelf als performer de vloer op gaan om
 hun zoektocht naar de versmelting tussen theater en 
dans verder uit te diepen. Een wervelende, snelle, 
ontroerende en komische voorstelling over de 
menselijke drang naar verbinding. 
 



Concept en regie: Kevin Ruijters en Karlijn Vlug
Performers: Kevin Ruijters en Karlijn Vlug
Muziek: Bas Bertrand
Producent: Ellen van de Mortel
Grafisch ontwerp: Joris van Laak en Jeroen Klomp
Met dank aan: Makersfonds Tilburg, Cultuur BSO Monopole

De voorstelling is in 2020 opgenomen in het aanbod van Theatermakerij Storm, een
theaterbedrijf dat kunsteducatie aanbiedt aan scholen. De voorstelling wordt als
educatief programma aangeboden aan middelbare scholen. De voorstelling is dusdanig
aangepast dat deze een betere aansluiting vindt bij de normen en waarden van
middelbare scholieren en speelt in op het thema identiteit.
Het educatieve programma behelst aan lesbrief vooraf aan de voorstelling en een
workshop per klas ná de voorstelling, waarin scholieren verschillende dans en
theateropdrachten krijgen die bijdragen aan 21e-eeuwse vaardigheden als
samenwerking, reflectie, empathie en compassie. De educatie rondom de voorstelling
wordt verzorgd door Kevin, Karlijn en educatiemedewerker Hannah Zwaans.

Nieuwe voorstellingen

Onderstroom 2021
Stilte.  
Geen doodse stilte, maar een kalme stilte.  
Een vormeloze leegte. Een plek van waaruit alles kan
ontstaan. 
De kern.  
Onze kern. 

 
In ‘Onderstroom’ daalt ENSŌ Physical Theatre af naar de
diepste laag in de mens. Wat blijft er over als we niet onze
gedachten, emoties of ons lijf zijn? Wat is onze kern?  
ENSŌ gaat op zoek naar iets wat ontastbaar en
onbeschrijfelijk is. In een zee die kabbelt en steeds sneller
golft, gaan we kopje onder, op zoek naar antwoorden.
Waar brengt de stroming ons naar toe? In een samensmelting
van theater, dans en muziek neemt ENSŌ het publiek mee op
een intuïtieve, snelle, sprankelende en absurde reis naar de
bodem van ons bestaan.    

Concept: Kevin Ruijters en Karlijn Vlug
Muziek: Felix Ruiter
Performers: Kevin Ruijters, Karlijn Vlug, Felix Ruiter
Foto: Mark Kleijnen

ENSŌ is een samenwerking aangegaan met Felix Ruiter, die de muzikale input op zich 
zal nemen. Felix is bezig met de master Muziek en Technologie aan de Hogeschool
voor de Kunsten in Utrecht. Zijn visie past bij ENSŌ; ook hij wil creëren vanuit het
moment en intuïtie. ENSŌ onderzoekt met deze voorstelling hoe muziek een
gelijkwaardige inbreng kan vinden binnen zowel het creatieproces als in de uitvoering.
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Verstilling (2022)
Als tegenkleur op de gejaagdheid van de maatschappij zoekt ENSŌ verstilling op. Met
enkel de focus op het geluid van de adem, valt spanning weg en kan de mens
terugkomen bij zichzelf. Is stilte de ingang naar verbinding? De verstilling wordt
onderzocht en tentoongesteld in het publieke domein, dat wil zeggen in openbare
ruimtes in de stad Tilburg. Een voorstelling waarin theater, dans, muziek en visuele
kunst met elkaar vermengd worden. 
 
Nieuw werk (2023 en 2024)
Naar aanleiding van het werk uit 2021 en 2022 maakt ENSŌ een reflectie op het werk
zoals het er tot dan toe ligt. Er wordt gekeken naar de op dat moment relevante
maatschappelijke vraagstukken om tot nieuw werk te komen. 
 
Educatieve activiteiten 

Sinds juli 2019 werkt ENSŌ samen met Hannah Zwaans, afgestudeerd aan de academie
voor danseducatie in Tilburg. Zij ondersteunt ENSŌ met het ontwikkelen en uitvoeren
van een educatief traject rondom de thematiek van de voorstellingen. Op
voorstellingsdagen worden workshops voor publiek gegeven en voor- of nagesprekken
aangeboden. 
Vanuit de eigen artistieke signatuur heeft ENSŌ ook workshops ontwikkeld voor (semi)
professionele uitvoerende podiumkunstenaars. Deze worden op diverse momenten in
het jaar aangeboden in Tilburg. De eerstvolgende trainingsweek staat gepland voor de
zomer van 2021.
Daarnaast is een traject gestart dat zich richt op het geven van workshops in het
bedrijfsleven. Zo wil ENSŌ de compassievolle verbinding overbrengen op een breder
publiek dan enkel de podiumkunstenaar of liefhebber daarvan. Een meer
compassievolle wereld eindigt immers niet bij het spelen van voorstellingen. ENSŌ
wil mensen uit het bedrijfsleven de waarde van verbinden en samenwerken laten
ervaren. Door een mix van zelf ontwikkelde opdrachten worden deelnemers uitgedaagd
om de verbinding met zichzelf en de ander aan te gaan.

Samenwerkingstraject

Vanuit een wens om letterlijk meer te vestigen in Tilburg zijn Kevin en Karlijn vanuit
ENSŌ in 2020 een traject aangegaan met docent en dansmaker Hannah Zwaans,
theatermaker/ decorbouwer Menno Boerdam, dansmaker Kelly van Neste en
theatermaker Arjan Gebraad. De wens is om in Tilburg samen een plek te creëren waar
meerdere makers de ruimte hebben om zich te ontwikkelen. Een plek waar inspiratie,
uitwisseling en experiment hoog in het vaandel staan.
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2.3      Plaats in het veld

ENSŌ is een jong gezelschap dat haar plek zoekt binnen het huidige werkveld. De
interdisciplinaire vorm van werken sluit aan op de ontwikkeling die in de
podiumkunsten te zien is. Grenzen tussen disciplines vervagen en ook ENSŌ is met haar
interdisciplinaire vorm moeilijk in een hokje te plaatsen. ENSŌ onderscheidt zich van
andere gezelschappen in het creatieproces. ENSŌ vraagt deelnemende kunstenaars
hun discipline af te leggen, om vervolgens een gezamenlijke taal te vinden vanuit
adem. ENSŌ zoekt naar een vorm dicht op de huid van het publiek. ENSŌ wil kwaliteit
leveren waardoor het publiek ontroerd raakt en geprikkeld wordt om na te denken over
de inhoud van de voorstelling. Een abstracte vorm die veel verschillende doelgroepen
weet te inspireren.

ENSŌ is een gezelschap van en voor de maatschappij. ENSŌ haalt haar thematiek
voor de voorstellingen uit de samenleving, verwerkt deze tot een artistiek product en
geeft dit terug aan de maatschappij.

Spreiding
 
ENSŌ heeft Tilburg als thuisstad. De oprichters hebben hier hun opleiding genoten en
zijn al jaren woon- en werkzaam in en rondom de stad. Tilburg is, als één van de grote
steden van Nederland, de ideale plek om maatschappelijke ontwikkelingen in
Nederland te onderzoeken en kunst dichter bij het publiek te brengen. ENSŌ hecht
grote waarde aan Tilburg als ‘Stad van Makers’. Dankzij het cultuurbeleid van de
gemeente is er volop ruimte voor talentontwikkeling en interdisciplinaire kunst. 
Het netwerk van ENSŌ breidt zich steeds verder uit in de stad, met onder meer een
connectie met de Nieuwe Vorst als speelplek en Kunstloc als zakelijke ondersteuner.
Momenteel repeteert ENSŌ in de danszaal van Cultuur BSO Monopole. De
voorstellingen worden hier in aangepaste versie vertoond aan de kinderen. Ook
educatiemateriaal voor kinderen, wordt op deze plek uitgeprobeerd en aan de hand
daarvan verder aangescherpt. Dit is vooralsnog een fijne uitvalsbasis, maar om de
artistieke ambities te kunnen uitvoeren zoekt ENSŌ naar een meer passende locatie. 
Door de netwerken van Kevin en Karlijn zijn er contacten in het amateurcircuit met
onder andere het Factorium en ‘t Laar, wat een interessante ingang is voor het
educatietraject van ENSŌ. 
 
Met Tilburg als bodem spreidt ENSŌ zich uit over Noord-Brabant. Allereerst worden
voorstellingen en educatietrajecten aangeboden in de randgemeenten en diverse grote
steden in Brabant, zoals Eindhoven en Breda. Van daaruit strekt ENSŌ zich langzaam
uit naar Delft, Rotterdam en Utrecht om zo steeds verder Nederland in te trekken. ENSŌ
stelt zich daarnaast ten doel om in 2021 aansluiting te vinden bij een impresariaat, om
zo de speellijst verder te kunnen uitbreiden.
Ook gaat ENSŌ residenties doen om de artistieke signatuur verder te ontwikkelen,
startende in Brabant en van daaruit verder binnen en buiten de landsgrenzen. De
voorstellingen van ENSŌ zijn door de fysieke speelstijl zeer geschikt om in het
buitenland te spelen. 
In 2022 heeft ENSŌ in alle provincies van het land gespeeld en de spreiding uitgebreid
tot over de grens. In 2019 heeft ENSŌ in Antwerpen gespeeld, waardoor er al een begin
is gemaakt aan een netwerk in België. Dit wordt in 2022 verder uitgebreid. Via
residenties en speelplekken zet ENSŌ verdere stappen naar internationalisering in 2022.



3. ONDERNEMINGSPLAN
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De achterban vergroten.
(Online) zichtbaarheid vergroten.
(Online) interactie creëren met de doelgroep.

3.1     Organisatiestructuur en bedrijfsvoering 
 
Bestuur

De stichting heeft een driekoppig actief bestuur bestaande uit een secretaris,
penningmeester en voorzitter. Alle zittende bestuursleden hebben een controlerende
en begeleidende rol. Het driekoppig bestuur en de artistieke en zakelijke
leiding komen (minimaal) drie keer per jaar samen (plus twee extra
bijeenkomsten met de penningmeester t.b.v. het opstellen van het financieel 
jaaroverzicht). Alle bestuursleden hebben een affiniteit met de podiumkunsten en
hebben kennis van (artistiek) beleid. Het bestuur heeft een breed netwerk dat inzetbaar
is voor het vergroten van de achterban en mogelijke sponsoring/financiering. Alle
bestuursleden voeren hun taken onbezoldigd uit. De bestuursleden zijn zich bewust
van hun rol, taken en verantwoordelijkheden en stellen het belang van de organisatie
voorop. Alle bestuurders zijn onafhankelijk en zijn alert op belangenverstrengeling. Het
bestuur is verantwoordelijk voor het naleven van wet- en regelgeving en ziet toe op een
duurzame bedrijfsvoering. Het bestuur is op de hoogte van de Fair Practice Code, de
Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit en Inclusie. De stichting bestaat nu
twee jaar en is bezig met de implementatie van de codes. 
 
Namen en functies van zittend bestuur voor 2020-2024 
Voorzitter                 Pietjan Dusee, adviescommissie Brabant C / 

prod[nu] productiehuis v/d kunsten
Penningsmeester   Ingeborg Scheenstra, administrateur NIVEL Utrecht
Secretaris                 Joy Merken, junior online marketeer Meulenhoff boekerij
 
De stichting heeft nu geen werknemers in vaste dienst, alle samenwerkingen die
worden aangegaan lopen via overeenkomsten van opdracht. Om de continuïteit van de
organisatie te waarborgen stelt ENSŌ zich ten doel om
eind 2021 een (parttime) zakelijk leider te hebben.

3.2     Financiën 

ENSŌ is jong en natuurlijk in haar werking (wie niet?) door de COVID-pandemie ietwat
teruggeworpen met als resultaat een vertraagde ontwikkeling. Daarom kan het niet
anders dan voor de begroting een groeimodel te kiezen. In de toelichting bij de
begroting hopen wij u voldoende te informeren over de financiële opzet van ENSŌ. (zie
bijlage)

3.3     Marketing en publieksbenadering

Marketingdoelstellingen

De komende jaren richt de marketing van de stichting zich op de volgende hoofdzaken:
1.
2.
3.
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Doelgroepen en strategie 
 
De doelgroepen van ENSŌ strekt zich uit over haar verschillende activiteiten. De
verschillende groepen worden via diverse kanalen benaderd. ENSŌ heeft per doelgroep
een sleutelfiguur geformuleerd en past daarop haar benadering aan. 
ENSŌ is nog maar net onderweg in het creëren van een online platform en is daardoor
online nog niet goed vindbaar. In seizoen 2020-2021 wordt de online zichtbaarheid
vergroot door actiever en herkenbaarder te zijn op kanalen als Instagram en
Facebook. Deze herkenbaarheid zal onder andere worden vergroot door het dragen van
kleding met het logo van ENSŌ. Zo kan het publiek ENSŌ op straat, maar ook online
herkennen. In de online berichtgeving wordt ingezet op het aangaan van de dialoog
met de online achterban, zodat er meer betrokkenheid ontstaat vanuit de doelgroep.
ENSŌ blijft ook online werken vanuit de thematiek die dicht bij de mens staat. Een
benaderbare en eerlijke toon gaat voor een over-gestileerde vorm.
Vanaf 2021 wordt gebruik gemaakt van kanalen als omroep Tilburg en de online
kanalen Ticket to Tilburg, Wijzijntilburg en TilburgMakersstad om zo haar zichtbaarheid
en achterban te vergroten in Tilburg.
 
Voorstellingspubliek
De visie en thematiek van de voorstellingen worden wellicht het beste ontvangen door
jongvolwassenen en diegene die even willen ontkomen aan de snelheid van de
maatschappij. Maar doordat de thematiek altijd iets menselijks behelst en actueel is,
is ervoor vrijwel iedereen een bepaalde vorm van herkenning. Naast de millenial die
door de snelheid van het leven het overzicht kwijt is, bereiken we ook de oudere
generatie die via de voorstellingen andere zienswijzen aangereikt krijgt. In elke
leeftijdscategorie en cultuur zijn mensen op zoek naar verbinding en bezinning.
 
De voorstellingen van ENSŌ bereiken publiek via de eigen achterban en via het netwerk
van de festivals en theaters waar de voorstellingen spelen. 
De achterban van ENSŌ wordt online bereikt via social mediakanalen: (Facebook,
Instagram, Vimeo, YouTube) en de website. Vanaf 2021 zal de achterban op de hoogte
worden gehouden van voorstellingen door middel van een maandelijkse nieuwsbrief.
 
Naast de online vindbaarheid maakt ENSŌ gebruik van fysiek promotiemateriaal
(posters en flyers) verspreid door Tilburg en rondom speellocaties. ENSŌ brengt
haar voorstellingen naar de mensen toe door in de openbare ruimte te spelen. Door de
actuele thematiek van de voorstellingen bespreekbaar te maken met haar achterban,
middels voor of nagesprekken bij een voorstelling, en de dialoog die wordt aangegaan
met diverse lagen en culturen uit de samenleving ontstaat een nauw contact met
onze achterban en doelgroep. Dit contact zal leiden tot meer naamsbekendheid en
meer betrokken publiek. 
 
Vakgenoten
Tijdens het creëren van een voorstelling en het hieraan voorafgaand onderzoek heeft
ENSŌ contact met haar vakgenoten. Zij worden uitgenodigd voor repetities en try-out
voorstellingen om hun professionele visie en mening van de desbetreffende
voorstelling met ENSŌ te delen. Op deze manier blijft ENSŌ op de hoogte van wat
er speelt in het werkveld, houd zij contact met haar vakgenoten en vanuit de verkregen
feedback is er de mogelijk tot artistieke groei. Deze vakgenoten worden persoonlijk
benaderd door het kernteam. Het artistiek team gaat actiever netwerken op
bijeenkomsten, voorstellingen en festivals. 
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Educatietraject
Binnen het educatietraject zijn er verschillende doelgroepen.
De benadering van middelbare scholen wordt overgenomen door Theatermakerij
Storm, zoals eerder benoemd.
Het traject voor het bedrijfsleven wordt via diverse kanalen benaderd door de
persoonlijke en zakelijke netwerken van Kevin, Karlijn en Hannah. Daarnaast benadert
ENSŌ actief bedrijven om de afzetmarkt van het educatietraject te vergroten.
De workshops voor professionele uitvoerende kunstenaars worden verspreid via het
alumni- en studentennetwerk van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten, via het
netwerk van Circle Dance Tilburg en Dans Brabant.



4. TOELICHTING OP
BEGROTING
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4.1 Baten
 
SUBSIDIE GEMEENTE TILBURG
Dit is het gevraagde subsidiebedrag in het kader van de regeling.
 
SUBSIDIE RIJK EN/OF PROVINCIE
Door de vertraging die ENSŌ heeft opgelopen in haar opbouw door een grotendeels
‘verloren’ jaar 2020 verwachten wij eerst vanaf 2022 een beroep te kunnen doen op
gelden bij de andere overheden.
 
GEBRUIKERS/PUBLIEKSINKOMSTEN
Deze post is opgebouwd uit (1) de publieksinkomsten (partageregelingen) van de te
spelen voorstellingen. Met het toenemen van het repertoire verwachten we ook een
opbouw in het aantal speelbeurten. (
2) de uitkoopsommen. Uitkoopsommen worden nu vooral betaald voor de
schoolvoorstellingen (Theatermakerij Storm) waarvan de verwachting is dat de
aantallen in de komende jaren zullen toenemen. Maar ook voor de vrije voorstellingen
en festivalbijdragen komen uitkoopsommen steeds meer in het zicht.
(3) educatie. Het gaat hier in eerste instantie om de workshops die in het onderwijs
gegeven worden en die bovenop de uitkoopsom vergoed gaan worden. Hierbij gaan wij
uit van een groei naar meerdere afnemers en bemiddelaars.
ENSŌ ontwikkelt ook workshops richting professionals en ontwikkelt ook een specifieke
‘poot’ richting bedrijfsleven. 
Vandaar een opzet waarin gestreefd wordt naar aandeel eigen inkomsten van 40%. 
 
VERHUUROPBRENGSTEN
Tot nu toe heeft ENSŌ geen eigen werkruimte en wordt die gehuurd (CultuurBSO
Monopole) Wij hopen vanaf medio 2021 een eigen (deel-) ruimte te kunnen betrekken
waardoor er inkomsten mogelijk zijn.
 
HORECAOPBRENGSTEN
Zijn niet van toepassing.
 
SPONSORING EN FONDSENWERVING
In eerste instantie richten wij ons nu op meer
plaatselijke fondsen zoals Jacques de Leeuwfonds, Lindenboom, Tivolifonds,
Boekenschop etc. Wij beperken ons niet tot de cultuurfondsen maar onderzoeken
een ruimer achterland. Dit in samenhang met een zakelijk plan rondom fondsen,
subsidies, eigen inkomstenverhoging etc.
 
OVERIG
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4.2 Lasten

VASTE PERSONELE LASTEN (artistiek)
ENSŌ heeft op het moment van schrijven geen vaste personele lasten. Zij streeft ernaar
voor de tweekoppige artistieke leiding een kleine opbouwende financiële basis te
creëren.

PERSONELE INHUUR
In met name de zakelijke kant van de organisatie zal ondersteuning ingehuurd moeten
worden. En het ligt in de bedoeling deze gelijkmatig met de artistieke opbouw verder
te ontwikkelen. In januari 2021 start Festival CEMENT De Metselarij, leerplatform voor
jonge zakelijk leiders en producenten een nieuwe 2-jaarlijkse opleiding. Gekeken wordt
of ENSŌ in samenwerking met het platform haar zakelijke kant kan ontwikkelen en
invullen.
Hierbij wordt zij ook gesteund door Kunstloc.

HUISVESTINGSLASTEN
Werkruimte wordt nu incidenteel gehuurd. ENSŌ hoopt in 2021 een eigen (gedeelde)
ruimte te kunnen betrekken.

ACTIVITEITEN/PRODUCTIEKOSTEN
Deze kosten zijn opgebouwd uit (1) de kosten voor uitvoerende artiesten, (2) honoraria
(muziek, scenografie etc.) (3) uitvoeringskosten educatie (workshops etc.) en (4)
materiele kosten (techniek en vormgeving) en (5) de inzet voor publiciteit en marketing,
zowel materieel als personeel)

ORGANISATIEKOSTEN
Met het professionaliseren zullen ook de organisatiekosten (boekhouding, kantoor,
abonnementen, verloningskosten etc.) toenemen.

HORECAKOSTEN
Niet van toepassing

OVERIG



5. BIJLAGEN
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Speellijst 'Out of (self) love'

31 mei  2019 Première, Stadsboerderij Delft, Delft Fringe Festival 
31 mei t/m 9 juni Veertien voorstellingen tijdens het Delft Fringe Festival op zes locaties
12 juni 2019 CultuurBSO Monopole, Tilburg
1 september Drie voorstellingen, Hotel van der Valk Nijmegen, Festival de Oversteek 
31 augustus Double Bill met FC Fortinbras, Pand P Eindhoven
21 september Wilde EXPO + TELG, Antwerpen
1,2, 3 oktober 2020 Double Bill met Rebecca Schoolmeester, De Nieuwe Vorst, Tilburg



KEVIN
RUIJTERS
D A N C E R ,  T E A C H E R ,
C H O R E O G R A P H E R
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CV Kevin Ruijters

PROFILE

I  am a performer and maker who is stimulated by
instinct and use of breath.  I  performed in various
performances  in Holland and abroad as dancer,
singer and/or actor.  In 2017 i  founded ENSŌ
Physical  theatre in which we merge theatre an
dance for stage performances and education.

EDUCATION

2011-2015 Fontys Dance Academy Ti lburg,
Performing artist ;  dance
theatre/modern

2009-2011 MusicAllFactory Ti lburg,  Triple
Threat education in Dancing,
Singing & Acting

STAGE

2018-2019 Juditha Triumphans:  Dutch National
Opera 
Stage director:  Floris Visser

2016-2017 Fiddler on the roof:  Theater Aachen 
Stage director:  Ewa Teilmans 
Choreography:  Hakan Aslan

2015 Orphée et Eurydice Nationale
Reisopera 
Stage director:  Floris Visser  
Choreography:  Pim Veulings

2014-2016 West Side Story:  Theater Aachen 
Stage director:  Ewa Teilmans  
Choreography:  Joost Vrouenraets  
Music director:  Kazem Abdullah

CONTACT
(0031)  6 55 77 2984 
Kevinruijters@outlook.com

Reinevaarstraat 68
5044 HG Tilburg 
The Netherlands
Nationality:  Dutch

STATISTICS
Hair
Eyes
Weight
Height
Birthday

Blonde
Green
70 kg
175 cm
18-02-1988

TEACHING
2015-
atm

Various schools and
institutes;

Jazz,  Ballet ,
Contemporqry,
Floorwork,
Improvisation,
Ballroom/Latin,
Spinning, Latin-
aerobics,  Jumping
Fitness

LANGUAGES
Dutch, German, English

2019-2020 Out of (self) love ENSŌ Physical
theatre 
Director:  Karl i jn Vlug 
Choreography:  Kevin Ruijters



KARLIJN
VLUG
T H E A T E R M A K E R ,
P E R F O R M E R ,  D O C E N T

OPLEIDING

2020-heden

2012-2016

2010-2012

Hatha yoga docent 500hrs                 
Yoga college Ti lburg

HBO docerend theatermaker ,
diploma behaald
Fontys Hogeschool voor de
Kunsten in Ti lburg

HBO logopedie  
propedeuse behaald
Fontys Hogeschool Eindhoven

WERKERVARING

2017-heden ENSŌ Physical  Theatre – Initiator,
regisseur,  performer

2017-heden Taalatelier Nieuwe
Veste Breda – docent theater

2017-heden De Lindespelers jeugdlab –
regisseur pubergroep

2017-heden

2017-heden

2018-2019

2018-2019

2017

2017

2015

Het Pieck Drunen en Vli jmen –
regisseur en docent theater/musical

E.S.T.V.  Doppio –
regisseur studenten

Filmit Marketing - stemactrice

Omroep Ti lburg – stemactrice

El Corte de Florero – performer

Taaldorst -  actrice onder regie van
Xanthe Lamers

Bouwjaar ’84 – performer

SPECIALE
VAARDIGHEDEN
zingen, ballet ,  moderne dans,
yoga, viewpoints training,
suzuki training, schri jven voor
toneel

CONTACT
Wim Berkelmansstraat 17,
5025 WL Ti lburg
karl i jnvlug@gmail .com
0629051828

STATISTIEKEN
Geb. datum
Haarkleur 
Ogen
Lengte

2 oktober 1991
Donkerblond
Groen-bruin
1.77 m

TALEN
Nederlands,  Engels
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