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1.Inleiding

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. 
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 daagt ENSŌ haar publiek uit om haar zichtveld te verruimen, te
reflecteren en met een meer compassievolle blik de wereld in te kijken. ENSŌ wil door
voorstellingen en een educatief programma kunst toegankelijk maken voor alle
lagen in de samenleving.  
ENSŌ beoogt een meer compassievolle wereld te creëren door interdisciplinaire
kunstperformances. De mensheid leert meer van elkaar zodra zij zich gaat verdiepen in
de wereld en waarheid van een ander.
Met de voorstellingen creëert ENSŌ een onbevangen openhartig samenzijn met het
publiek, om zo het publiek bewust te maken van de verbinding met zichzelf en de
ander. 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. 
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. 
In 2019 lag voor ENSŌ de focus op het spelen van de voorstelling ‘Out of (Self)love’ en
het ontwikkelen van een educatief programma in de vorm van workshops. 
Met dit jaarverslag over 2019 geeft ENSŌ een overzicht van haar activiteiten en wordt er
gereflecteerd op de bedrijfsvoering en artistieke ontwikkeling. De reflecties worden
gemeten aan de ambities zoals die geformuleerd zijn in het beleidsplan 2019-2020.



2. Activiteitenverslag
April                                  Kluis Nieuwe Vorst: vooronderzoek voorstelling
31 mei                               Première Out of (self) love tijdens het Delft Fringe Festival 
31 mei t/m 9 juni            veertien keer Out of (self) Love tijdens het Delft Fringe Festival op 
                                          zes locaties
12 juni                               Out of (self) love voor kinderen op CultuurBSO Monopole Tilburg
Juli                                    ontwikkeling educatief traject i.s.m. Hannah Zwaans
1 september                    Out of (self) love tijdens Festival de Oversteek Nijmegen, drie 
                                          voorstellingen in Hotel van der Valk
31 augustus                     Double Bill Out  of (self) Love, FC Fortinbras, Pand P Eindhoven
21 september                  Out of (self) love op Wilde EXPO + TELG, Antwerpen
 
De voorstelling ‘Out of (self) Love’ heeft in 2019 twintig keer gespeeld.
In de zomer van 2019 is ENSŌ een samenwerking gestart met Hannah Zwaans om het
educatief programma verder vorm te geven. Hannah Zwaans heeft vorig seizoen
meegespeeld in de voorstelling ‘Dan liever de lucht in’. Zij kent ENSŌ’s manier van
werken en brengt daarnaast verdieping aan door haar kwaliteiten als docent dans,
dansmaker en performer.

2.1 Voorstelling
 
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, CultuurBSO Monopole
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Tijdens ‘Out of (Self)Love’ zijn Kevin en Karlijn een betekenisvolle verbinding aangegaan
met zichzelf, de ander en het publiek. Na de zoektocht naar de versmelting van theater
en dans kreeg in 2019 muziek een grotere en actievere rol in de voorstelling ‘Out of
(self)Love’.  Bas Bertrand, afgestudeerd componist aan de HKU werkte als componist
nauw samen met Kevin Ruijters en Karlijn Vlug. De laatste twee vervulden de rol van
choreograaf en regisseuse en de rol van performers. In tegenstelling tot het vorige
project ‘Dan liever de lucht in’ was Bas nu als componist intensiever betrokken. Hij was
vaak te vinden in de studio samen met de performers om de voorstelling gestalte te
geven.  Dit resulteerde in een mooie interactie tussen de disciplines dans, theater en
muziek en werd door het publiek als een organische versmelting ervaren. Er is voor
iedereen iets herkenbaars te vinden in de thematiek en uitvoering van de voorstelling.
De voorstelling is zeer positief ontvangen door het publiek, wat resulteerde in een
publieksscore van 4,6/5 op het Delft Fringe Festival. De voorstelling bleek geschikt voor
zowel kinderen als volwassenen.

2.2 Educatief programma
 
Het educatief programma kreeg in 2019 meer gestalte. De inhoud en kern van de
workshops die gegeven gaan worden in de toekomst zijn helder en toepasbaar op een
brede doelgroep. Het format is aan verschillende groepen aangeboden in Tilburg en
omstreken, zoals het bedrijfsleven en de ouderenzorg. Er zijn offertes aangevraagd voor
activiteiten in 2020 en er zijn diverse gesprekken in gang gezet met verschillende
doelgroepen. De visie en inhoud zijn geformuleerd en klaar om in 2020 in de
markt gezet te worden.  
De missie van ENSŌ wordt ook uitgedragen in haar workshops; een compassievollere
wereld creëren door middel van kunst. De verbinding aangaan met jezelf en de ander,
zonder dat het strijd of onveiligheid oplevert. Je comfortabel en competent voelen en
van daaruit mogen en kunnen ontwikkelen. In 2019 en verder in de toekomst zijn
betrokkenheid en compassie, met publiek en workshopdeelnemers kernpunten die veel
mogelijkheden bieden.

3. Publiek
 
De doelgroep strekt zich ook in 2019 uit over een
breed publiek, van jonge kinderen tot (jong)volwassenen. De visie en thematiek
van ENSŌ worden het beste ontvangen door jongvolwassenen en diegene die even
willen ontkomen aan de snelheid van de maatschappij, maar spreken een veel
bredere doelgroep aan, zoals te zien was in publieksreacties. De festivals en
locaties waar ENSŌ haar voorstellingen speelde werden voornamelijk bezocht door
de man/vrouw van middelbare leeftijd met affiniteit voor de uitvoerende kunsten.
Het bezoekersaantal over 2019 ligt rond de 400.
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4. Reflectie doelstellingen 
 
In 2019 waren de doelen van ENSŌ om meer ervaring op te doen in het creëren van
voorstellingen en een grotere speellijst te hebben dan 2018, met als zijtak het
onderzoeken van een educatief programma. 
Deze doelen zijn behaald door het maken en spelen van ‘Out of (Self)Love’ door
oprichters en artistieke leiding Kevin Ruijters en Karlijn Vlug. 
De artistieke kwaliteiten zijn in de voorstelling verder ontwikkeld. De tijdsplanning was
naar aanleiding van het vorige seizoen ruim op voorhand gemaakt en daardoor beter na
te streven. 
Er zijn minder samenwerkingen aangegaan om de focus te kunnen houden op het
artistieke product. De samenwerking met Bas Bertrand is soepel verlopen en was
intensiever dan in 2018, wat terug te zien was in de voorstelling.
Tijdens de repetities heeft ENSŌ vakgenoten uitgenodigd om te assisteren in het
ontwikkelen van de voorstelling. Dat heeft de kennis van de makers verruimd en de
kwaliteit van de voorstelling verbeterd.
In 2020 gaat ENSŌ nog meer gerichte vragen stellen en minder verschillende
vakgenoten uitnodigen om zo dichter bij de kern van de makers te blijven.
 
De focus voor begin 2020 is het spelen van de voorstelling ‘Out of (self) love’ in thuisstad
Tilburg. Er zijn gesprekken in een vergevorderd stadium om de voorstelling te spelen in
Theater de Nieuwe Vorst, in een double bill met de première van de voorstelling ‘4EF4’
van Rebecca Schoolmeesters. Rebecca is naast theatermaker ook performer geweest in
de beginfase van ENSŌ. De voorstelling zal los te zien zijn tijdens een Prejavu avond van
het Makershuis op 5 juli 2020 in theater de Nieuwe Vorst. 
 
In januari 2019 is ENSŌ een samenwerking aangegaan met producent Ellen van de
Mortel, (o.a. producent bij Springfestival Utrecht)  om de werkdruk op de artistieke
leiding te verminderen door de productionele taken uit handen te geven. Ellen
heeft toegezien op de planning en op het regelen van de randzaken. De
samenwerking bleek niet te voldoen aan de verwachtingen van beide kanten en is
in de zomer van 2019 stopgezet.
 
We zien dat we in seizoen 2020-2021 actiever kunnen inzetten op de vindbaarheid en
herkenbaarheid van ENSŌ, zowel fysiek als online. Online zal een herkenbare vorm
ontwikkeld worden voor social media als Facebook en Instagram. Het komende seizoen
wordt ingezet op merchandise zoals kleding met het logo van ENSŌ Physical Theatre,
zodat wij op locatie ook makkelijker te herkennen en aan te spreken zijn.



4.1 Reflectie financiële doelstellingen
 
De voorstelling ‘Out of (Self)Love’ speelde meermaals op verschillende locaties en had
plausibele inkomsten uit kaartverkoop, de opbrengst was nagenoeg hetzelfde als
beoogd. In het nieuwe seizoen staat professionaliseren centraal, met daarbij meer
opbrengsten uit voorstellingen en workshops.
 
Alle bovengenoemde doelstellingen zijn gemeten aan de doelen die zijn geformuleerd
naar aanleiding van het jaarverslag van 2018.
 
ENSŌ werkt met de richtlijnen zoals uitgeschreven in de Governance Code Cultuur. Eén
van de richtlijnen hierin is het her- en erkennen van ontbrekende kennis en
vaardigheden. De reflectie zoals hierboven omschreven geeft een inzicht in welke
kennis en vaardigheden ENSŌ nog kan ontwikkelen.
 
5. Bestuur en Financiën
 
ENSŌ had in 2019 een bestuursmodel bestaande uit 1 bestuurder met een
controlerende functie. Het bestuur zit voor een periode van 4 jaar en kan met 1 termijn
verlengd worden. De doelstelling voor 2020 is om het bestuur uit te breiden naar drie
bestuurders, om de integriteit te bewaken en om meer kennis paraat te hebben in het
bestuur. Dit gaat de professionalisering van ENSŌ ten goede komen. 
 
Financiën
 Het verloningsbeleid en honorering voor ‘Out of (Self)love’ waren accurater begroot dan
in 2018. De twee performers ontvingen een vergoeding die beter in vergelijking stond
met het aantal uren en activiteiten die ervoor uitgevoerd zijn dan in 2018. Er zit nog
ruimte voor groei in een Fair Pay verloning voor zowel maker als performer. ENSŌ heeft
haar ambitie in 2019 nog scherper voor ogen waardoor stappen richting gezonde
bedrijfsvoering sneller genomen kunnen worden. 
In Januari 2019 ontving ENSŌ wederom een bedrag van €7500,- van het Makersfonds
Tilburg. Met dit geld werd de voorstelling ‘Out of (Self)Love’ geproduceerd. De
opbrengsten uit de speelbeurten zijn weinig noemenswaardig, d.w.z. minder dan
€1000,-. Deze tegenvallende opbrengsten zullen meegenomen worden in de volgende
begroting. Er zijn minder kosten gemaakt in de aankleding van de voorstelling,
waardoor de afrekening onder aan de streep rechtgetrokken wordt
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