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Introdans 
 
Geadviseerd subsidiebedrag: € 3.073.000  
Gevraagd subsidiebedrag: € 3.073.000  
 
Over de instelling  
Stichting Introdans, podiumkunsten, dans, Arnhem 
 
Stichting Introdans (hierna: Introdans) is een reizend 
repertoiredansgezelschap voor volwassenen en jeugd, gevestigd in Arnhem. 
Introdans streeft ernaar een zo groot mogelijk publiek te bereiken met 
toegankelijke moderne dansprogramma’s. Ze typeert haar danstaal als 
extravert, internationaal, gedurfd, toegankelijk, vol elan en humorvol. Ze 
besteedt veel aandacht aan het erfgoed van het Nederlandse en 
internationale dansrepertoire door het werk van iconische choreografen aan 
haar volwassenen- én jeugdrepertoire toe te voegen. Daarnaast ontwikkelt 
ze veel activiteiten op het gebied van educatie en participatie, vanuit een 
inclusieve visie op de danskunst. Introdans treedt op in landsdeel Oost, de 
rest van Nederland en het buitenland. 

Subsidieadvies  
De aanvraag voldoet aan de eisen als bedoeld in artikel 3.11, lid 2, sub c van 
de Regeling op het specifiek cultuurbeleid. 
 
De Raad voor Cultuur adviseert Stichting Introdans een subsidiebedrag toe 
te kennen van € 3.073.000, mits de instelling voldoet aan de volgende 
voorwaarde: 
 

• De instelling dient een aangepast activiteitenplan en een aangepaste 
begroting in, rekening houdend met het subsidieplafond voor dit 
artikel. 

 
De raad oordeelt positief over de innemende en toegankelijke voorstellingen 
voor volwassen en jeugdig publiek. Met de afdeling Interactie heeft het 
gezelschap daarnaast een frisse tak in huis die artistieke projecten verbindt 
met maatschappelijke vraagstukken. Introdans ontplooit veel educatieve 
activiteiten en voert een duidelijk inclusief beleid. Ze is stevig ingebed in de 
cultuurregio en reist daarnaast veel door het land. De raad maakt zich 
zorgen over de beloning van de medewerkers en de bedrijfsvoering. 
Introdans onderneemt veel: ze zet bijzonder veel producties op het 
programma en maakt daarnaast interactie- en coproducties. Ze verkeert 
financieel in zwaar weer en door de hoge werkdruk in de afgelopen jaren is 
de rek er bij de medewerkers uit. 
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Introdans reflecteert goed op de Fair Practice Code en huurde een extern 
bureau (Berenschot) in voor een evaluatie. De reflectie op de Governance 
Code Cultuur is voldoende, de reflectie op de toepassing van de Code 
Diversiteit en Inclusie (alsmede de toepassing zelf) is goed.  
 
Beoordeling  
 
Artistieke/inhoudelijke kwaliteit van de kernactiviteiten  
Introdans brengt innemende en toegankelijke voorstellingen en 
programma’s voor een breed publiek. Dit doet zij met twee ensembles: een 
voor volwassenen met zestien dansers en een voor jeugd- en 
schoolvoorstellingen met twaalf dansers. In het bijzonder was de raad onder 
de indruk van de familievoorstelling ‘Grupo Sportivo’, het 
hommageprogramma ‘Icoon’ met werk van Lucinda Childs en het originele 
en veelzijdige herdenkingsprogramma ‘The Battle’. De keuze voor 
choreografen is voldoende gevarieerd, de kwaliteit van de producties is goed 
en de dansers zijn sterk in hun performance en theatraliteit. De verbintenis 
met choreografen als Lucinda Childs, Robert Battle en Sidi Larbi Cherkaoui 
is waardevol, evenals de opvoering van klassiekers van Jiří Kylián en Hans 
van Manen. Wel is de keuze voor nieuwe choreografen weinig 
vooruitstrevend. Introdans kiest eerder voor traditie dan voor een nieuwe, 
onbekendere weg. Interessant is wel de keuze voor samenwerking met urban 
dansmaker Ruben Chi. 
 
Naast de twee ensembles werkt Introdans met een afdeling Interactie, 
bestaande uit vier docenten. De raad is vol lof over de projecten rondom 
Introdans Interactie: ze zijn energiek, fris en uitnodigend. Ook is hij positief 
over de manier waarop Adriaan Luteijn verbinding legt tussen 
maatschappelijke vraagstukken en artistieke inhoud. Luteijn kan met 
verschillende doelgroepen overweg en neemt daarin risico’s. Met zijn werk 
draagt hij bij aan vernieuwing in het aanbod van Introdans; de raad is 
benieuwd wat het zou opleveren als zijn voorstellingen aan het 
hoofdprogramma worden toegevoegd. 
 
De raad oordeelt positief over de artistieke kwaliteit van Introdans, maar 
vindt dat zij erg veel onderneemt: ze zet bijzonder veel producties op het 
programma (24 in de komende periode) en maakt daarnaast interactie- en 
coproducties. Ook wil Introdans haar kennis over inclusief werken gaan 
delen in een nieuwe ‘inclusiehub’. De raad is onder de indruk van de 
gedrevenheid en de prestaties van de instelling, maar vraagt zich af of de 
gevoelde urgentie om te produceren niet ten koste gaat van de artistieke 
kwaliteit en de toekomstige ontwikkeling. Hij mist een onderbouwing van de 
artistieke keuzes en een visie op de repertoirekeuze voor de komende 
periode. 
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Vernieuwing  
Introdans loopt voorop met haar inclusieve visie en toont veel 
betrokkenheid in de regio. Dit vindt de raad zeer lovenswaardig. Met 
Introdans Interactie creëert ze bijzondere programma’s voor en door 
verschillende doelgroepen, waarmee ze een zeer diverse groep deelnemers 
bereikt. Introdans focust hierin niet alleen op culturele diversiteit, maar 
betrekt ook homoseksuele ouderen en kinderen van nieuwkomers.  
 
Talentontwikkeling uit zich met name in de nauwe samenwerkingen in de 
stedelijke cultuurregio. Met Toneelgroep Oostpool creëert Introdans de 
komende periode twee nieuwe producties. Urban dansmaker Ruben Chi 
maakt in 2023 een choreografie voor een nieuw familieprogramma, met 
steun van productiehuis De Nieuwe Oost. De resultaten van de proeftuin 
‘jeugddans- en theaterproductienetwerk’, die Introdans met zes culturele 
partners uit de regio uitvoert, bepalen de invulling van de overige 
talentontwikkelingsprojecten.  
 
Ook talentontwikkeling binnen de eigen organisatie heeft de aandacht. Zo 
kunnen dansers met choreografieambities op live muziek leren creëren. 
Daarnaast biedt het gezelschap veel stageplekken aan studenten van 
dansopleidingen; de helft van het huidige tableau is er ooit als stagiair 
gestart. Introdans wil het talentonwikkelingsbeleid verdiepen en verbreden, 
maar geeft prioriteit aan het in stand houden van de twee ensembles en het 
vervangen van dansers op hetzelfde hoge niveau.  
 
Eerlijke beloning en gezonde bedrijfsvoering  
Introdans betaalt haar medewerkers conform de cao Toneel en Dans, biedt 
een gunstige pensioenregeling en is betrokken bij de Omscholingsregeling 
Dansers. Freelancers betaalt zij zoveel mogelijk naar internationale 
maatstaven. De raad maakt zich echter zorgen over de beloning van de 
medewerkers en de bedrijfsvoering.  
 
De instelling verkeert financieel in zwaar weer. Na de bezuinigingen in 2013 
heeft het gezelschap, ondanks subsidievermindering, alles in werking 
gesteld om het aanbod in stand te houden. Dit heeft de afgelopen jaren veel 
van de medewerkers en dansers gevraagd. Door de hoge werkdruk is de rek 
er bij hen uit. Ook worden choreografieën geregeld om-niet geleverd.  
 
De instelling wil hierin verbetering aanbrengen door extra subsidie aan te 
vragen bij de vier subsidiërende overheden (OCW, gemeente Arnhem en 
provincies Gelderland en Overijssel). De raad mist een reflectie op de 
gevolgen voor de organisatie indien de additioneel gevraagde subsidie niet 
wordt toegekend. Introdans biedt hiervoor geen alternatieve scenario’s. Ook 
is hij van mening dat het gezelschap beter iets minder kan gaan produceren 
om ruimte te creëren voor verbetering van de financiële gezondheid. Daarbij 
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past het voorgenomen activiteiten- en prestatieniveau niet bij de 
aangevraagde subsidie; een aangepast plan dat gebaseerd is op de 
beschikbare subsidie is daarom vereist.  
 
Bevordering van educatie en participatie (inclusief 
publieksbenadering) 
De raad is onder de indruk van de veelheid aan activiteiten die Introdans 
ontwikkelt op het gebied van educatie en participatie. Ze bereikt in de hele 
regio kinderen in de basisschoolleeftijd dankzij samenwerkingen met de 
gemeente en met culturele- en onderwijspartners. Via het programma 
‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ betrekt ze leerkrachten bij de creatie van 
dansaanbod op scholen, waarbij deskundigheidsbevordering het 
uitgangspunt is.  
 
Ook de inclusieve werkwijze van Introdans vindt de raad interessant. Onder 
de noemer ‘Iedereen kan dansen’ ontwikkelt het gezelschap op basis van het 
actuele repertoire interactieve projecten voor het onderwijs, sociaal domein, 
het vrijetijdscircuit en voor talent in de samenleving.  
 
Het werk van het jeugdensemble loopt goed over in het volwassenenaanbod 
en de inleidingen op film zijn interessant voor een breed publiek. Ook is hij 
positief over de samenstelling van het publiek: jong en oud door elkaar, 
trouw, breed in achtergrond en opleiding. Op het gebied van marketing zou 
de instelling een meer innovatieve houding kunnen aannemen. 
 
Geografische spreiding 
Met een groot verantwoordelijkheidsgevoel reist Introdans door het hele 
land. Daarnaast is de instelling stevig geworteld in de eigen regio. Ze werkt 
succesvol samen met nabijgelegen culturele instellingen, brengt 
voorstellingen en projecten in kleinere steden en dorpen, en speelt in op de 
behoefte van de inwoners en verhalen uit de regio. Introdans is hierin 
voorbeeldstellend.  
 
De raad is benieuwd naar de uitwerking van de Lauwersgrachtalliantie, een 
samenwerking tussen Introdans, Toneelgroep Oostpool, Phion en Musis & 
Stadstheater Arnhem. Gezamenlijk willen zij een podiumkunstenhuis 
vormen op de locatie van Stadstheater Arnhem, ondersteund door de 
gemeente Arnhem en de provincie Gelderland. Het wekt vertrouwen dat in 
een haalbaarheidsstudie eerst enkele scenario’s op het gebied van 
schaalgrootte, inhoudelijke ambities en kosten worden verkend.  

De stedelijke cultuurregio 025 Arnhem Nijmegen schrijft in haar reflectie op 
de BIS-aanvraag van Introdans dat de instelling een belangrijke schakel is in 
de productie, educatie en talentontwikkeling binnen de podiumkunsten in 
de regio. De bestuurders van de gemeente Arnhem en de provincies 
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Gelderland en Overijssel beschouwen de continuïteit van een hoogwaardig 
dansgezelschap in Oost-Nederland als een gedeelde verantwoordelijkheid 
van alle betrokken overheden.  

Toepassing Fair Practice Code 
Introdans reflecteert goed op de Fair Practice Code. Ze huurde bureau 
Berenschot in voor een analyse van de organisatie. Daaruit bleek dat de 
organisatie en bedrijfsvoering aandacht behoeft. Er is minimaal 6 fte aan 
extra personeel nodig om de bedrijfsvoering gezond te krijgen bij een 
gelijkblijvend activiteitenniveau. Als oplossing kiest zij om meer subsidie bij 
de financierende overheden aan te vragen. De raad meent dat de instelling 
in plaats hiervan het activiteitenniveau omlaag moet brengen. 
 
Toepassing Governance Code Cultuur 
Introdans reflecteert voldoende op de toepassing van de Governance Code 
Cultuur. Ze hanteert het raad-van-toezichtmodel, waarin onafhankelijkheid 
en integriteit als de belangrijkste pijlers gelden. Jaarlijks houdt de raad van 
toezicht functioneringsgesprekken met de bestuurders.  
 
Toepassing Code Diversiteit en Inclusie 
Introdans reflecteert goed op de Code Diversiteit en Inclusie en formuleert 
een helder stappenplan. Ze maakt zich sterk voor een inclusieve organisatie 
en loopt daarin voorop (zie ook onder ‘Vernieuwing’). Op de gebieden 
partners, programmering en publiek scoort het gezelschap hoog, maar de 
diversiteit van de personeelssamenstelling behoeft nog verbetering.  


