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VOOR
WOORD
MIMIK is feitelijk nog onontgonnen terrein.
Het is inmiddels bijna anderhalf jaar geleden
dat we opengingen, maar meer dan de helft
van de tijd hielden we op last van de overheid
onze deuren gesloten. De dagen dat we open
mochten, golden er beperkende maatregelen.
Hopelijk kan MIMIK in 2022 tonen wie ze
is, en wat ze kan: een culturele parel aan de
IJssel, een magneet voor film-, theater-, en
horecaliefhebbers. Een bijzondere locatie,
op een bijzondere plek, met een enorm
potentieel.
We hebben bij MIMIK altijd heel goed
geweten wat we wilden zijn, wat we wilden
doen. Corona en de steeds verschuivende
datum waarop we zonder maatregelen open
kunnen, waren desalniettemin aanleiding nog
eens even kritisch naar ons jaarplan 2022 en
de bijhorende exploitatiebegroting te kijken.
Het resultaat van die exercitie ligt nu voor u.
Enige overlap met de eerder gepresenteerde
meerjarenplannen is niet te voorkomen: we
zijn immers nog steeds dat ambitieuze huis
voor film, theater en horeca aan de IJssel
dat we vanaf de eerste plannen voor MIMIK
waren. Wellicht nog wat ongeduldiger om te
tonen wat we kunnen, maar het concept is
vrijwel onveranderd: film | theater | horeca.

Niemand kan op het moment van schrijven
voorspellen hoe 2022 zich zal ontwikkelen of
wat corona gaat doen. MIMIK staat er dankzij
de steunmaatregelen van rijksoverheid,
gemeente Deventer, Vrienden en prudent
financieel beleid financieel – zeker gezien de
omstandigheden - redelijk goed voor. Tenzij
er alsnog echt hele grote sluitingen volgen
dit jaar, kan de organisatie het te voorziene
exploitatietekort aanvullen vanuit de reserve.
In ieder geval tot en met het tweede kwartaal.
Dat zou ons voldoende tijd moeten geven
eventueel noodzakelijk geachte of wenselijke
maatregelen te formuleren en te onderzoeken
mocht het tekort daadwerkelijk een
structureel tekort lijken, of blijken te zijn.
Tot die tijd ligt de focus voor de volle 100% op
de exploitatie van MIMIK zoals die bedoeld
was. Op het maximaal benutten van het
aanwezige potentieel, zowel programmatisch,
zakelijk, horeca technisch als financieel.
Oftewel: op mooie films, inspirerende
theatervoorstellingen en op lekker eten &
drinken.
Graag tot snel bij MIMIK!

Met gastvrije groet,
ROB
VAN DEN HOVE

Directeur MIMIK

MIMIK
KOESTERT
WARME
AMBITIES
BINNEN DE
CULTUUR
SECTOR.
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MISSIE, VISIE
EN AMBITIE
VERRASSEN, ONTMOETEN, VERRIJKEN

Voor MIMIK staat 2022 voor open
armen. Open armen naar makers,
acteurs en artiesten. Open armen
naar de terugkeer van een bruisend
uitgaansleven, naar nieuwsgierigheid,
nieuw talent en creatieve geesten. Maar
vooral open armen naar bezoekers
die we eindelijk het ware gezicht van
MIMIK kunnen tonen: een plek van
verrassing, ontmoeting en verrijking
waar elk bezoek een bijzondere
ervaring is.

1.1 ONZE KERNWAARDEN
Als jonge organisatie kennen we drie
inspirerende richtingaanwijzers: onze
kernwaarden die onze overtuigingen en
drijfveren illustreren. Niet nieuw, niet rigide,
maar wel de basis voor al ons handelen.
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Verrijken
Verrijken – als in waardevoller maken - is
bepaald geen nieuwe kernwaarde. Het vormde
het fundament onder decennia cultureel
ondernemerschap, dat Filmhuis De Keizer
en Theater Bouwkunde boden. MIMIK wil
dit voortzetten met een breed en gelaagd
cultureel programma, waarbij we ons constant
afvragen: verrijkt het de stad? Onze Vrienden,
partners of bezoekers? Onze medewerkers,
vrijwilligers en de makers? Daarin slagen
vraagt vakmanschap en expertise. En dat
heeft MIMIK in ruime mate in huis. We zijn
geslaagd als heel Deventer (of in ieder geval
een overtuigende meerderheid) zegt: MIMIK is
een aanwinst voor de stad.
Verrassen
Verrassen doen we op verschillende manieren.
Met het pand, dat naast film, theater en
café, door de ligging en indeling veel
meer mogelijkheden biedt. Maar ook met
creativiteit en innovatie. We zijn tevreden
als bezoekers zich blijvend afvragen wat we
nu weer bedacht hebben. Dat zie je terug in
onze marketing. Nooit alleen veilig, nooit
copy paste. Maar ook nooit verrassen om
te verrassen; verrassen moet verrijken.
Programma, marketing, horeca en beleving
moeten de komende jaren tot een dusdanig
niveau (door-)ontwikkeld worden dat we
vergelijkbare instellingen inspireren.

Ontmoeten
Misschien wel het belangrijkste van de drie
is ontmoeten. Na alle beperkingen tijdens de
pandemie en het steeds grimmiger klimaat
op social media willen wij een nieuwe wereld
creëren. Praten, kennismaken, uitwisselen en
luisteren. Leren, debatteren en argumenteren.
Dat merk je aan dat we open staan voor
ander geluid, een altijd-open-beleid hanteren
en een gebouw hebben waarin toevallige
ontmoetingen en interacties worden
gefaciliteerd.
MIMIK wil een kruispunt zijn. Een hub waar
mensen van allerlei achtergronden, leeftijden,
met een al dan niet strak omlijnde seksuele
achtergrond en geaardheid elkaar ontmoeten
om verhalen uit te wisselen zonder dat religie,
huidskleur of politieke voorkeur daarbij in de
weg zitten. Wij geven het goede voorbeeld,
bieden verhalen aan op podium en doek, en
hopen dat goed voorbeeld doet volgen.
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MISSIE, VISIE
EN AMBITIE

1.5 ONZE DOELSTELLINGEN

VERRASSEN, ONTMOETEN, VERRIJKEN

Om optimaal ruimte te bieden aan kunst
en talent én te zorgen voor succesvolle
exploitatie van onze locatie hebben we een
aantal doelstellingen geformuleerd voor 2022
én daarna.

1.2 ONZE MISSIE

1.3 ONZE VISIE

1.4 ONZE AMBITIES

MIMIK is van en voor iedereen, met de
enorme glazen pui als symbool voor onze
toegankelijkheid. Wij willen de plek zijn voor
iedereen die interesse heeft in cultuur, in de
ander én in bijzondere ervaringen. Of in een
kop koffie, een heerlijke lunch of een gezonde
snack.

Deventer verdient een culturele hotspot
waar bezoekers met plezier naartoe
komen en elkaar kunnen ontmoeten in een
inspirerende omgeving. Een creatief kruispunt
zonder drempels, open voor iedereen, waar
verwondering, vertwijfeling, verrassing,
vernieuwing en verstrooiing hand in hand
gaan met gastvrijheid.

De cultuurnota Boeien en Bloeien is een vurig
pleidooi voor het behoud van de gezonde
culturele voedingsbodem die zo kenmerkend
is voor Deventer. Die handschoen pakken wij
op. Wij zijn letterlijk en figuurlijk open voor
iedereen, de hele dag, om de kunsten (met
name podiumkunsten en cinematografie)
toegankelijk te maken voor een breed publiek.
Jaarlijks programmeren we minimaal
6.000 filmvoorstellingen (meer dan
400 verschillende titels). Actuele of
spraakmakende films uit alle hoeken van
de wereld, aangevuld met bijzondere
filmfestivals, jeugdfilms, speciale eenmalige
filmvoorstellingen en crossovers in combinatie
met theater en horeca. Breed, bijzonder en
veelzijdig.

We willen bezoekers verbinden, uit hun
bubbel verleiden en iets meegeven dat van
waarde is. Door niet alleen te programmeren,
maar een programma te maken dat aansluit bij
de wensen van bezoekers, grenzen verdwijnen
en disciplines samenkomen. Dat doen we
door continu in contact te staan met jou als
bezoeker en makers, acteurs, artiesten met je
in contact te brengen.
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Daarom programmeren en organiseren wij met
een open blik. Van internationale arthouse
films en genre-overschrijdende podiumkunst
tot festivals, crossovers, debat en al het
andere dat mensen verbindt, samenbrengt, uit
hun bubbel verleidt en verrijkt.
Onze horeca is onlosmakelijk verbonden met
deze doelstellingen, onze activiteiten en het
multifunctionele pand: bewust, modern en
verzorgd. Altijd een warm welkom!

Daarnaast programmeren we minimaal 100
unieke theatervoorstellingen. Daarin bieden
we graag een podium voor oude bekenden
als Youp van ’t Hek en Daniël Arends voor
hun try-outs, maar ook voor de toekomstige
cabaretiers van naam. We bieden muziek,
toneel en literatuur, met veel aandacht voor
jong talent en nieuwe makers. MIMIK biedt
bovendien een podium aan kunstvormen die
nu in Deventer onderbelicht blijven zoals
wereldmuziek en moderne dans.

MIMIK vertoont films die cinematografisch,
kunstzinnig, inhoudelijk of anderszins
meer te bieden hebben dan het reguliere
bioscoopaanbod en dat voor een zo groot
mogelijk publiek.
We bieden vernieuwend theater en jong
talent de ruimte, door producties in het
programma op te nemen die elders geen of
minder kans krijgen.
We bieden ruimte voor try-outs, met name
ook van bekende, gevestigde namen.
We behouden het goede (boeiend aanbod,
gemotiveerd vrijwilligersteam, hoog niveau
van gastvrijheid) en optimaliseren de
nieuwe locatie.
We groeien op organische wijze, door
minder beperkende maatregelen. In
programma, publieksbereik, activiteiten,
samenwerkingen, kruisbestuivingen,
commerciële activiteiten en nieuwe
activiteiten.
Dit leidt ertoe dat MIMIK in 2024 jaarlijks
meer dan 140.000 bezoekers ontvangt,
het café financieel zijn steentje bijdraagt
aan het vervullen van onze culturele
opdracht en de samenwerking met
onze partners in de stad en binnen de
programmalijn even vanzelfsprekend als
verrijkend is.
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THEATER
WE MAKEN THEATER
VOOR DE
NIEUWSGIERIGE
DEVENTENAAR.
Voor de bezoeker die geniet van
grote namen en producties, maar
ook zo nu en dan voor een onbekend
programma durft te kiezen. Dat zorgt
voor een originele manier van kijken
en programmeren. Met bijzondere
artiesten, onverwachte verbindingen
en ruimte voor unieke projecten,
gestuurd door de actualiteit.

2.1 TONEEL
De actualiteit en belangrijke maatschappelijke
thema’s spelen een grote rol in onze
programmering van theater en toneel. Zo
vertelt Ernst Daniël Smit in de voorstelling
SMELT over de ziekte van Parkinson en wat
dat met zijn leven als operazanger doet. Laura
van Dolron zoomt in op de verhalen die we
over onszelf vertellen aan de buitenwereld,
en stelt de vraag of we daarmee onszelf niet
ontzettend in de weg zitten. En toneelgroep
Dood Paard brengt een ode aan de liefde! De
gepassioneerde liefde voor een medemens,
de onvoorwaardelijke liefde voor een kind,
en de universele liefde voor onze aardbol.
Unieke percepties op thema’s die in ieder
leven spelen. Maar vooral programma’s waarin
de mooiste verhalen verteld worden, die
toegankelijk zijn voor een breed publiek.
Voor kinderen werken we zo veel mogelijk
met theatergroepen uit de regio. Komend
jaar staan onder andere Het Trojaanse Kalf
(Zwolle), Theater Krijt (Zwolle) en Beumer &
Drost (Deventer) op de planken.
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THEATER
2.2 DANS

2.3 CABARET

2.4 MUZIEK

In 2022 zetten we de eerste voorzichtige
stappen op de dansvloer. Met onze
programmering welteverstaan. We hebben
namelijk de ambitie om dans als kunstvorm
naar een breder publiek te brengen en zetten
daarvoor dit jaar de eerste belangrijke stap.

MIMIK blijft in 2022 één van de fijnste theaters
in Nederland. We brengen gastvrijheid, lief
publiek en geborgenheid van Bouwkunde
samen met de nieuwste technische
mogelijkheden. Dat leidt ertoe dat grote
cabaretiers MIMIK als uitstekend theater voor
try-outs beschouwen. Onder andere Sara
Kroos, Patrick Laureij, Freek de Jonge, Dolf
Jansen en Lenette van Dongen staan in 2022
allemaal op het podium.

Deventer is een stad die groot werd door een
open blik naar de wereld en ontvankelijkheid
voor wereldse invloeden. Dat brengen we
terug in het muziekaanbod van MIMIK.
Onze programmering is divers, met ook
in het nieuwe jaar ruime aandacht voor
wereldmuziek.

We pakken niet meteen uit met experimentele
moderne dans, maar zoeken het eerst dichter
bij huis. Een dansvoorstelling met een literair
randje bijvoorbeeld: Arnon Grunberg vindt
dansen het meest gênante wat er bestaat en
dus gaat hij, onder leiding van choreografe
Nicole Beutler, het podium op om te dansen.
De voorstelling Kadrage is een mix van dans
en theater, de voorstelling Solitude van Ruben
Chi (in samenwerking met De Nieuwe Oost)
is een samensmelting van dans en hiphop en
het Belgische Tuning People laat de homo
ludens (spelende mens) zien in dertig scènes.
Met dertig houten kaders en ‘De Dikke en de
Dunne’ als inspiratiebron.
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Daarnaast bieden we veel ruimte voor
aanstormend talent. Met voorstellingen
van het Leids Cabaretfestival, Cameretten
en Amsterdams Kleinkunst Festival
maakt Deventer al vroeg kennis met jonge
opkomende cabaretiers. Wij bieden deze
makers vervolgens ook vaak hun eerste
avondvullende programma, zodat ze meteen
publiek kunnen opbouwen in onze stad.

Zo bieden we een podium aan Hindoestaanse
blues uit de diaspora van Raj Mohan (in het
kader van de nieuwe wereldmuziekserie
Wereldlokaal Deventer en in samenwerking
met het Centrum voor Diversiteit &
Samenleving), een frisse blik op Antilliaanse
en Nederlandse muziek door Thijs Borsten en
Izaline Calister en een reis van Anatolischevolksmuziek naar protest- en desert blues met
Meral Polat en band. Koerdische soul muziek,
van oost naar west en terug.
Naast wereldmuziek is er ruimte voor
jazz (onder andere van Millennium Jazz
Orchestra), klassiek (o.a. Club Classique &
Gershwin Bonevacia en Lavinia Meijer), pop
(o.a. VanWyck, Marike Jager) en jonge makers
(o.a. de albumpresentatie van de Deventer
band ISLE).
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THEATER
2.5 THEATERTECHNIEK
Onze moderne techniek is een belangrijke
meerwaarde voor acteurs, artiesten en
bezoekers. We werken dit jaar aan verdere
optimalisering van de theatertechniek. Zowel
voor de beleving op locatie, als op afstand.

OVERGEBLEVEN
OPLEVERPUNTEN
Overgebleven opleverpunten
Van de oplevering van ons nieuwe
gebouw staan nog enkele zaken
open die verband houden met de
theatertechniek. Denk bijvoorbeeld
aan ontbrekende tredenverlichting,
ontbrekend werklicht in de
theaterzaal en het mogelijk maken van
daglichttoetreding tot de theaterzaal
en de expeditie. Er is een aanpassing
aan de werkbakken (gondels) in
het plafond boven de toneelvloer
noodzakelijk en de goederenlift moet
bedienbaar worden vanaf alle etages.
Dat pakken we in 2022 op.
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MEERJARIG
ONDERHOUDSPLAN
(MJOP)

OPTIMALISATIE
VAN BESTAANDE
APPARATUUR

We stelden vorig jaar met Theater
Advies een MJOP op voor de
theatertechnische voorzieningen.
Dit jaar onderhouden we een aantal
zaken onder onze regie: de tribune en
zaalstoelen in alle zalen, theaterlicht,
hoogwerker, hijsinstallatie (elektrische
trekken en lieren), gondels en
goederenlift.

De huidige licht-, geluid- of
projectieapparatuur worden verder
aangevuld en geoptimaliseerd. Zo
maken we bijvoorbeeld het gebruik van
de apparatuur makkelijker, vergroten
we de mogelijkheden en zorgen we
voor meer veiligheid. Daarnaast
werken we verder aan het instrueren
van personeel voor optimale bediening
van onze techniek. Grote investeringen
in apparatuur worden op dit moment
niet verwacht.

STAGE
PLAATSEN
MIMIK biedt altijd plaats voor jong
talent. Zowel op als achter het
podium. Daarom bieden we opnieuw
verschillende stageplekken voor
studenten van de opleiding Podiumen Evenemententechniek. Studenten
leren hier de fijne kneepjes van het vak
en worden intensief begeleid tijdens
hun stageperiode.

TECHNIEK
VOOR
LIVESTREAMING
We hopen in 2022 op een ‘ouderwetse’
manier open te zijn. Toch heeft de
coronaperiode nieuwe inzichten
gegeven over theater op afstand,
door middel van livestreaming. Dit
jaar onderzoeken we daarom de
mogelijkheid voor een deel-investering
in livestreamtechniek.
14

FILM
Hoewel de dreun van de pandemie
voelbaar was borduren we in ons
filmaanbod voort op een hoopgevende
trend. We zagen namelijk dat
op de momenten dat we open
mochten in 2020 en 2021 we het
(in verhouding) beter deden dan de
landelijke markt. Daarom zetten we
de filmprogrammering voor 2022 op
de huidige manier voort. Een stevig
kwalitatief programma, met wekelijks
meerdere premières en aandacht voor
jeugdfilms, specials en klassiekers.

3.1 PREMIÈREPROGRAMMERING
We willen Deventer de beste premières tonen
uit Europa en de rest van de wereld. Alle films
die voor theaters worden uitgebracht en
aan onze kwaliteitsnormen voldoen worden
hier gedraaid, aangevuld met aansprekende
arthouse- of crossover-titels uit de Verenigde
Staten. Deze worden vaak buiten het
studiosysteem gemaakt.

3.2 GEVARIEERD
PROGRAMMA
Naast de premières hebben we aandacht
voor klassiekers, verdiepende filmkennis,
documentaires en jeugdfilms. Zo staan dit jaar
onder meer op het programma:
Een klein retrospectief van de Japanse
filmmaker Yasujiro Ozu.
Twee Russische klassiekers in het kader van
het programma Russische Dooi dat in Eye
wordt georganiseerd.
De heruitgave van The Godfather (dit jaar 50
jaar geleden uitgebracht).
Koolhovens Keuze: een reeks lezingen van
Martin Koolhoven over zijn favoriete films.
The Best of IDFA on Tour, met de
prijswinnende documentaires van het
Internationale Documentaire Filmfestival
Amsterdam.
Movies That Matter over mensenrechten (in
samenwerking met Amnesty International
Deventer).
Bij Nederlandse documentaires nodigen we
de maker uit zijn of haar film te presenteren
en na afloop is er gelegenheid tot het stellen
van vragen
Elk weekend en op woensdagmiddagen
jeugdfilms (in de schoolvakanties dagelijks).
In schoolvakanties workshops,
pyjamaontbijten en leuke knutselactiviteiten.
De herfstvakantie staat geheel in het teken
van het Cinekidfestival.
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FILM

3.3 FILMTECHNIEK
Om ons gewenste kwaliteitsniveau te blijven
bieden moeten we de komende jaren kunnen
vertrouwen op betrouwbare apparatuur.

INVENTARISATIE
OUDERE
TECHNIEK
Dit jaar inventariseren we wanneer
de twee oudere projectoren en
de audioprocessors vervangen
moeten worden. Deze apparatuur
is meeverhuisd vanuit Filmhuis De
Keizer en is inmiddels tien jaar oud.
Onze filmprogrammeurs onderzoeken
samen met andere filmhuizen of er
mogelijkheden zijn om gezamenlijk
tot vervanging over te gaan en zo een
goede deal te sluiten.

VERLICHTING
Een belangrijk opleverpunt in de
filmzalen is de ongewenst sterke
tredenverlichting. De verlichting
is onvoldoende dimbaar, waardoor
bezoekers tijdens de film in het licht
kijken en er een lichtzweem op het
projectiedoek te zien is. Dit gaat
ten koste van de kwaliteit van de
filmbeleving. Dit willen we in 2022
verhelpen.

OPTIMALISATIE
VAN BESTAANDE
APPARATUUR
Vanzelfsprekend verrichten we
komend jaar regulier onderhoud
aan de overige projectie- en
audioapparatuur in de filmcabines.
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EDUCATIE

Film en theater zijn voor de jonge
generatie een vast onderdeel van hun
dagelijkse leven. Memes, sketches,
video´s en foto´s vullen de tijdlijnen op
social media, Netflix is een werkwoord
en YouTubers zijn wereldsterren. Dat
biedt ons de kans om vanuit onze
kennis jongeren mee te nemen in de
wereld van film en theater en met
educatieve activiteiten bij te dragen
aan hun ontwikkeling én interesses.

4.1 ONDERWIJS
PROJECTEN
Wij merken dat het onderwijs steeds meer
aandacht schenkt aan culturele activiteiten.
De activiteiten creëren beleving, prikkelen
interesse en halen jongeren uit de typische
schoolse sferen. Daardoor hebben we het
afgelopen jaar ondanks de coronamaatregelen
veel educatietrajecten kunnen ontwikkelen
voor scholen. Van het kijken van films en
voorstellingen, tot verdiepende activiteiten
als filmworkshops, leerzame rondleidingen
over theater, nagesprekken en de ontwikkeling
van lesmateriaal dat in de klas gebruikt kan
worden.
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Veel PO- en VO-scholen, maar ook mbo- en
hbo-studenten konden daardoor genieten
van mooie film- en theaterprojecten. Dat
willen wij in 2022 verder uitbreiden. Er is
inmiddels contact gelegd met de verschillende
onderwijsinstellingen. De lijntjes zijn kort,
en we merken dat instellingen ons steeds
makkelijker weten te vinden. Ook met concrete
vragen over mogelijkheden en programma.
Daarvoor werken we intensief samen met het
Kunstcircuit, Filmhub Oost, de Toonwerkplaats
en Studio Z.

4.2 JONGEREN
BEREIKEN
Met festivals als Cinekid en programma’s als
De Try Out hebben we het afgelopen jaar veel
kinderen en jongeren bereikt. Ook buiten
schooltijd. Dit jaar onderzoeken we verder hoe
we jongeren tussen de 14 en de 25 jaar kunnen
bereiken met film- en theaterprogramma’s
en activiteiten van hoog kwaliteitsniveau.
We vragen jongeren wat ze graag zouden
willen zien tijdens speciale projecten als De
Try Out (waarbij jongeren leren debatteren,
rappen, spreken en cabaret op het podium
brengen). Maar ook kijken we hoe we in
samenwerking met scholen en opleidingen

gerichte projecten bij scholieren en studenten
kunnen neerleggen. De gesprekken daarover
met het Etty Hillesum Lyceum, locatie Het
Stormink lopen inmiddels. In de toekomst,
zodra de inkomsten stabiel zijn, willen we
graag een commissie met en voor jongeren
samenstellen. Met die commissie kunnen we
een programma samenstellen op basis van als
trends, ontwikkelingen, behoeftes en wensen
bij jongeren.

4.3 EDUCATIE VOOR
VOLWASSENEN
Dit jaar bieden we ook voor volwassenen
verschillende cursussen en lezingen aan. Zo
hebben we de voorstellingen van de Premièreclub waarbij bezoekers duiding krijgen bij de
film, de maandagavondlezingen over (dit jaar
Italiaanse) films, en de nagesprekken die met
diverse regisseurs worden georganiseerd.
De eerste filmcursus heeft plaats in maart en
april.
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DEBAT

EVENEMENTEN
& FESTIVALS

Het publieke debat keert eindelijk terug in Deventer. MIMIK biedt
Deventenaren in 2022 de kans om mee te praten over belangrijke
nationale én regionale thema’s. Met ervaren mensen en gedegen
voorbereiding zorgen we voor debatprogramma dat staat voor
inhoudelijke kwaliteit en pluriformiteit.

5.1 HET
DEBATPROGRAMMA
Schrijver en theatermaker Ischa den Blanken
maakt samen met debatcentrum De Balie
een zesdelig programma, waarin actuele
landelijke en regionale thema’s worden
behandeld. Zo wil MIMIK inwoners van
Deventer en omstreken de kans bieden
om deel te nemen aan gesprekken over
maatschappelijke vraagstukken en het
burgerschap te ontwikkelen. De inhoudelijke
voorbereiding wordt ondersteund door een
redactieraad, bestaande uit vier prominente
Deventenaren: Karel Smouter, Job Hulsman,
Karijn Kats en Albert Reinink.
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5.2 PLANNING
Het programma start met het officiële
lijsttrekkersdebat van de gemeentelijke
politieke partijen, voorafgaand aan de
gemeenteraadsverkiezingen. Momenteel
onderzoeken we de mogelijkheden voor een
zomerdebat in de publieke ruimte en een
jongerendebat met leerlingen van middelbare
scholen in en rondom Deventer. Realisatie
hiervan is grotendeels afhankelijk van
mogelijke coronamaatregelen.

Bij MIMIK brengen we verbinding
en ontmoeting. Met ons reguliere
programma, maar in het bijzonder
met onze evenementen en festivals.
Met de goede, stabiele basis die we
de afgelopen jaren opbouwden laten
we Deventer dit jaar kennismaken
met verschillende bijzondere
(zakelijke) events en culturele
festivals.

6.1 (ZAKELIJKE)
EVENEMENTEN
Ondanks de lockdowns organiseerden we
vorig jaar 68 bijeenkomsten. Een mooi
resultaat in deze onzekere tijd. Dit gaf ons de
kans onze faciliteiten verder te verfijnen, uit
te breiden en af te stemmen op de wensen
van (zakelijke) klanten. Daardoor is nu een
stevige basis neergezet.
Onze horeca heeft een ervaren manager, een
uitstekende chef-kok en een ingespeeld team.
Tel dat op bij comfortabele zalen, de nieuwste
technische middelen en een unieke locatie en
we kunnen zeggen dat MIMIK een bijzondere
locatie is voor evenementen.

Onze aanpak
We inventariseren in een persoonlijk gesprek
de wensen van de klant en zijn snel in het
versturen van offertes (binnen 48 uur). We
begeleiden de klant tijdens het gehele traject
van de aanvraag tot aan het einde van het
evenement. Op de dag van het evenement
wordt de klant persoonlijk ontvangen door
de eventmanager en/of horecamanager die
gedurende het evenement aanwezig is om
alles in goede banen te leiden. Na afloop
bespreken we de ervaringen en onderhouden
daarna het contact.
Die aanpak bevalt. Dit blijkt uit de zeer
enthousiaste reacties van onze klanten,
die weer zorgen voor de juiste mond-totmondreclame waaruit nieuwe boekingen van
zowel bestaande als nieuwe klanten ontstaan.
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EVENEMENTEN
& FESTIVALS

Samen verder
Toch willen we ons volle potentieel dit jaar
ontplooien. Daarom zoeken we de samenwerking
binnen én buiten onze organisatie. Bijvoorbeeld
tussen de sales- en marketingafdeling. We
maken samen plannen hoe we MIMIK nog beter
op de kaart kunnen zetten voor bijeenkomsten
en evenementen. We verbeteren de website,
besteden in nieuwsbrieven meer aandacht
zaalhuurmogelijkheden en generen extra
aandacht voor onze livestreammogelijkheden in
samenwerking met Mannen Zonder Pak.
De salesafdeling spant zich bovendien in om via
bestaande contacten weer nieuwe contacten
te krijgen en de bestaande contacten goed te
onderhouden. Zo bouwen we ons (zakelijk)
netwerk verder uit.
Tot slot intensiveren we de samenwerking met
onze collega’s van de Deventer Schouwburg.
Bijvoorbeeld door te inventariseren hoe we elkaar
kunnen versterken, prijsbeleid af te stemmen en
bij volgeboekte locaties klanten door te verwijzen
naar de andere locatie.
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Geplande evenementen
We onderzoeken voor 2022 de
mogelijkheden voor het organiseren van een
netwerkevenement, een secretaressedag
en het houden van een ‘salesblitz’ waarbij
we potentiële klanten verrassen met
bijvoorbeeld huisgemaakte taartjes, een
klein, bijzonder hapje of zelfs een hele korte
voorstelling op locatie. Daarnaast zullen
we verdere ideeën en concepten blijven
ontwikkelen.

6.2 FESTIVALS
Om jonge en oudere Deventenaren de
kans te geven weer te genieten van cultuur
organiseren we verschillende festivals
in 2022. Laagdrempelige evenementen,
die veelal in de buitenlucht (en daarmee
verantwoord) kunnen worden georganiseerd.

Lopend Vuur
Ons jaarlijkse poëziefestival, zal (onder
voorbehoud van financiering) in 2022
gehouden worden in juni. Na een
geannuleerde editie van het Tuinfeest in 2020
en de indooreditie DichterBij in 2021 hopen
we in 2022 de poëzie weer in verschillende
tuinen in de stad te brengen.
Film op de Brink
Film op de Brink wordt in 2022 (onder
voorbehoud van financiering) gecontinueerd.
MIMIK zal Film op de Brink programmeren,
de organisatie wordt mede ter hand genomen
door dEVENTer.
Cinekid
In de herfstvakantie staat MIMIK overdag
geheel in het teken van het kinderfilmfestival
Cinekid. Met films voor iedereen tussen 2
en 12, workshops, leuke knutselactiviteiten,
pyjamaontbijten, pannenkoekenlunches en
nog veel meer.
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HORECA

Het café van MIMIK gaat in 2022 op eigen benen staan. Waar gasten
vorig jaar kennis konden maken met de ambiance, de gezichten en de
smaken uit de keuken, zijn we dit jaar klaar voor een nieuwe impuls.
We bouwen ons merk Hier&DAAR verder uit.

7.1 WAT GAAN
WE DOEN
We komen verrassend uit de culinaire hoek
met een moderne kaart met een vegetarische
inslag. We bieden gerechten die je nergens
in Deventer vindt. Hoogwaardige kwaliteit,
levendige kleuren, uitgesproken smaken,
geserveerd met een glimlach.
Van bewust gekozen leveranciers, met veelal
biologische en verantwoorde producten. En
als het even kan kopen we dit lokaal in. Zo
vormen we een duurzame toevoeging op de
Deventer horeca.
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7.2 HIER&DAAR

7.3 COVID-19

Hier&DAAR heeft in de pandemie geleerd
flexibel te zijn. Om mee te bewegen met
maatregelen en van focus te veranderen zodra
de spelregels veranderen. Er is geschakeld van
diner naar ontbijt en van lunch naar all-day
dining. Die flexibiliteit is ook belangrijk voor
2022. Om succesvol te zijn willen we inspelen
op de mogelijkheden van het moment en deze
maximaal te benutten. In elke maatregel en in
elke versoepeling ligt een kans.

Binnen MIMIK en op het terras gelden de
coronamaatregelen die van toepassing zijn op
de horeca en culturele sector. Dat betekent in
januari 2022:

Eén van de grootste kansen is het terras.
Het terras wordt samen met het balkon
het visitekaartje van MIMIK. De barricade
wordt ingeruild voor opvallende parasols en
het terras wordt uitnodigend aangekleed,
waardoor je als passant graag blijft hangen
en je de gezelligheid vanaf de Worp al ziet.
Zo leert Deventer op een ontspannen manier
Hier&DAAR kennen.

• QR-check voor iedere gast
• Vaste looproutes
• 1,5 meter afstand
• Handen desinfecteren
• Mondkapje verplicht tijdens verplaatsen
door het pand.
Daarnaast zorgt MIMIK uiteraard voor
een veilige en gezonde werkomgeving
voor medewerkers. Daarin volgen en
ondersteunen we de basisregels, zoals
het regelmatig wassen van de handen
en het testen of in quarantaine gaan bij
klachten. Horecamedewerkers dragen een
mondkapje en houden afstand waar dat
kan. Naast de HACCP-procedures worden
de coronamaatregelen ook opgevolgd in de
keuken.

30

MARKETING
& COMMUNICATIE

MIMIK moet in het hoofd van iedere
Deventenaar zitten wanneer ze denken
aan bijzonder uitgaan. Dat vraagt
om een jaar met minder ingrijpende
coronamaatregelen, enthousiaste
bezoekers én een sterk merk. Met onze
Marketing & Communicatie maken we
dit mogelijk. We zoeken in 2022 nauw
contact met onze bezoekers, laten zien
wat we in huis hebben en zorgen voor
goede online en offline zichtbaarheid.

8.1 ACTIVATIE
VAN BEZOEKERS
Na verschillende lockdowns zien we dat
bezoekers de weg naar het theater, filmtheater en
horeca weer moeten vinden. Enthousiasme is er
zeker, maar we zullen ze ook een beetje de weg
wijzen.
Dit doen we door te focussen op ontmoeting
en het samen beleven van mooie momenten.
Hiervoor zullen we alle reguliere kanalen inzetten
en actief de samenwerking opzoeken met de
distributeurs en impresariaten.
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8.2 PROMOTIE EN
ZICHTBAARHEID
Bezoekers, stakeholders en groepen
weten MIMIK al te vinden, maar dit is niet
vanzelfsprekend. We vergroten dit jaar onze
zichtbaarheid in de regio door continue online
activiteiten, een herkenbare huisstijl, ludieke
multimediale campagnes en het opzetten van
duurzame samenwerkingen op het gebied van
promotie van films, theatervoorstellingen en
mogelijkheden rondom horeca en zaalverhuur.
Zichtbaarheid horeca
We zorgen voor voldoende zichtbaarheid en
materialen voor Hier&DAAR. Dat doen we
door hard te werken aan online vindbaarheid,
heldere commerciële positionering, een goede
inrichting, aandacht voor leveranciers en een
duidelijke merkidentiteit. Ook is er aandacht
voor crossovers tussen het programma en
de horeca. Denk hierbij aan Film & Ontbijt,
maar ook arrangementen en aanvullende
mogelijkheden tijdens het aankoopproces van
tickets.
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Online media inzet
De website van MIMIK is een startpunt voor
je bezoek. Je koopt er je ticket voor de film of
theatervoorstelling en ontdekt wat MIMIK te
bieden heeft. Marketingbudget zal voor een
deel ingezet worden om online zichtbaarheid en
online service te verbeteren. Bijvoorbeeld voor de
website van MIMIK, social media kanalen, online
advertenties (waaronder SEA) en externe online
vermeldingen. Daarnaast wordt gewerkt aan het
vereenvoudigen van de online ticketverkoop.
Zichtbaarheid arrangementen en events
We profileren ons dit jaar sterker op platforms
als High Profile en Events.nl. Door pakkende
arrangementen te ontwikkelen kunnen
we daarmee in de zakelijke markt onze
salesconversie verhogen.
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8.3 BETROKKENHEID
CREËREN
De beste promotie is een enthousiaste
bezoeker. Daarom zorgen we dat we begrijpen
wat onze gasten waarderen, oog hebben voor
hun behoeften en continu in contact blijven.
Niet vrijblijvend, maar planmatig.
Social Media
Social media vormen hiervoor een belangrijke
tool. Met prikkelende content, goede
afwisseling in promotionele en recreatieve
content en veel te reageren en vragen zorgen
we voor verbinding en betrokkenheid. We
breiden het aantal kanalen bovendien uit.
Van enkel Facebook en Instagram, naar ook
Twitter en LinkedIn.

Customer Relationship Management (CRM)
We bouwen onze CRM-mogelijkheden dit
jaar verder uit. Op dit moment versturen we
nieuwsbrieven via Mailchimp en servicemails via
Gentleware. We onderzoeken of met aanvullende
middelen meer kan worden bereikt.
Inclusiviteit
Het bereiken van alle doelgroepen, ook mensen
met een beperking, is iets wat we steeds in de
gaten blijven houden. Denk aan prikkelarme
voorstellingen, oplossingen voor slechthorenden
of luisterfilms voor blinden en slechtzienden.
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ONZE
MENSEN

Hoe mooi plannen en voornemens
ook zijn, het succes van MIMIK wordt
vooral bepaald door onze mensen.
Een geweldige groep medewerkers
en vrijwilligers die heeft aangetoond
in de moeilijkste omstandigheden
altijd kwaliteit, gastvrijheid en een
glimlach te bieden aan onze gasten.
Met hen willen we graag al onze
ambities realiseren.

9.1 DE ORGANISATIE
We zijn een organisatie met een stevig
professioneel fundament en een aanzienlijk
vrijwilligersbestand. In 2021 zijn we ruim de
helft van het jaar dicht geweest. De dagen
dat we open mochten waren er beperkende
maatregelen van toepassing. In 2022 willen we
stevig inzetten op de verdere ontwikkeling van
het functiehuis, de diversiteit, samenstelling
en vitaliteit van het team, training en opleiding,
en – niet in de laatste plaats – bedrijfscultuur.
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Publiciteit
De publiciteitsmedewerker (0,8 fte), die
onder andere de website beheert, verzorgt
samen met de medewerker administratie de
planning en informatievoorziening. Zoals
het planningssysteem voor aankomende
voorstellingen. Op deze afdeling kan een
stagiair ondersteuning bieden. Bij het
verspreiden van drukwerk en dergelijke
kunnen vrijwilligers ingeschakeld worden.

Governance
De rechtspersoon van MIMIK is die van een
zelfstandige stichting met een Raad van
Toezicht. De raad bestaat op dit ogenblik uit
zeven personen, de verwachting is dat dit
in de toekomst, als we eenmaal open zijn,
teruggebracht kan worden naar vijf.
Organisatiestructuur
De directeur vormt met Hoofd
Programmering en de Controller het MT.
In die driehoek komen in principe alle
noodzakelijke competenties samen om goed
sturing te kunnen geven aan MIMIK: zakelijk,
inhoudelijk en cijfermatig.
Programma
Hoofd Programmering heeft een
theaterprogrammeur onder zich die
verantwoording aan hem of haar aflegt. De
programmeurs bepalen de programmering en
geven mede richting aan de marketing voor
het betreffende programma. Zij zijn daarmee
ook verantwoordelijk voor resultaten van
die programmering. Niet alleen kwalitatief of
inhoudelijk, maar ook qua bezoekerscijfers.
Zij zullen enerzijds eigenheid en lef moeten
tonen, anderzijds rekening moeten houden
met de wensen van het publiek en de
financiële eisen voor de exploitatie.
De groep programmering wordt

gecompleteerd met een deeltijdmedewerker
educatie en kan in de toekomst uitgebreid
worden met stagiairs en vrijwilligers.
Financiële administratie
De Controller is tevens hoofd van
de financiële afdeling. Zij heeft een
administrateur onder zich en stuurt
personeelsadministratie aan.
P&O
Behalve tijdens de opstartfase wordt er in de
nieuwe organisatie geen rekening gehouden
met een P&O-medewerker. Het principe is
integraal management. Het personeelsbeleid
wordt door de verantwoordelijke
managers vormgegeven en uitgevoerd. De
personeelsadministratie wordt de afdeling
Administratie uitgevoerd.
Vrijwilligers
MIMIK zal net als Filmhuis De Keizer
en Theater Bouwkunde met een groot
aantal vrijwilligers werken. Hiervoor is het
noodzakelijk om een coördinator aan stellen.
Deze functionaris (0,6) is verantwoordelijk
voor het vrijwilligersbeleid, werft en
selecteert de vrijwilligers, is verantwoordelijk
voor hun opleiding, maakt de roosters en
is het algemene aanspreekpunt voor de
vrijwilligers.

Techniek
De groep techniek en huisvesting bestaat
uit een hoofd technicus, een filmoperateur
en een medewerker schoonmaak. Zij
verzorgen de technische ondersteuning bij
voorstellingen en zijn verantwoordelijk voor
het gebouwbeheer.
Toekomst
Op basis van het verwachte aanbod
en de bezoekersaantallen is een
personeelsbezetting begroot. MIMIK maakt in
vergelijking met haar voorgangers een sprong
voorwaarts. De nieuwe accommodatie en de
daarbij behorende hoeveelheid activiteiten
vragen om een grotere en ook een andere
personeelsinzet. De instelling zal meer met
betaalde krachten gaan werken en in de
verblijfshoreca zal uiteraard volledig met
betaalde krachten worden gewerkt. Deze
medewerkers (in dienst van de BV) worden
betaald volgens de horeca-CAO. Wij laten ze
hier verder buiten beschouwing.
De inzet van vrijwilligers zal zich vooral
bij de voorstelling gerelateerde horeca,
de kassa en de publieksontvangst
concentreren. Het verkopen en controleren
van de entreebewijzen, de placering/
zaalwachten en de informatieverschaffing
aan publiek en artiesten blijven belangrijke
vrijwilligersposten.
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9.2 GOED
WERKGEVERSCHAP
MIMIK moet te allen tijde een prettige
en veilige werkomgeving zijn voor alle
medewerkers en vrijwilligers. Daarom
onderschrijven we de volgende (gedrags)
codes:
De Fair Practice Code.
De Fair Practice Code is een gedragscode
voor ondernemen en werken in kunst,
cultuur en creatieve industrie op basis van
vijf kernwaarden: solidariteit, diversiteit,
vertrouwen, duurzaamheid en transparantie.
De code nodigt uit tot kritische reflectie
en biedt een handreiking voor hoe de
sector samen tot een toekomstbestendige
arbeidsmarkt en beroepspraktijk
komt. Hij functioneert als een paraplu
voor regelingen en richtlijnen ter
verbetering van het verdienvermogen en
ontwikkelingsperspectieven voor werkenden
in de culturele en creatieve sector. Ook spoort
de code aan om deze, waar nog niet aanwezig,
te ontwikkelen.
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De Code Diversiteit en Inclusie.
De Code Diversiteit & Inclusie is een
gedragscode van, voor en door de
Nederlandse culturele en creatieve sector
over diversiteit en inclusie. De code is een
instrument van zelfregulering.
Het doel van de code is dat de culturele en
creatieve sector de brede diversiteit van de
Nederlandse samenleving representeert. Een
basisvereiste is dat de sector gelijkwaardig
toegankelijk is voor iedereen: als maker,
producent, werkende en publiek. Zo wordt
de sector van iedereen. Iedereen draagt
er op eigen wijze aan bij. Iedereen wordt
gewaardeerd om wie hij of zij is, wordt
gerespecteerd en gehoord, en voelt er zich
thuis.
De Governance Code Cultuur
De Governance Code Cultuur biedt een
normatief kader voor goed bestuur en
toezicht in culturele organisaties. Governance
gaat over het besturen en de continuïteit van
organisaties. Daarnaast speelt governance
een belangrijke rol in het vertrouwen en
de legitimiteit die de organisaties in de
buitenwereld genieten. Bewust omgaan met
governance is essentieel voor de versterking
van culturele organisaties en voor een
gezonde sector.
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9.3 ONZE
VRIJWILLIGERS
In de afgelopen jaren hebben we kunnen
vertrouwen op dertig enthousiaste
vrijwilligers, die het gezicht vormden
van MIMIK. Deze groep (de ‘servicebalie’
genoemd) ondersteunt bij administratief
werk en kaartverkoop. Bovendien zijn de
vrijwilligers bij calamiteiten binnen MIMIK
het aanspreekpunt voor de BHV-er om
het calamiteitenplan uit te voeren. Zij
ondersteunen de ontruiming en hulpdiensten
informeren en aansturen. In 2022 willen
wij de groep graag uitbreiden om meer
flexibiliteit te kunnen bieden en om de
huidige groep vrijwilligers te ontlasten.
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Continue scholing
We willen vragen van bezoekers zo goed
mogelijk beantwoorden. Altijd en overal.
Daarom zorgen we voor interne opleiding
van kassamedewerkers, een opfriscursus
voor het kassasysteem ieder kwartaal en
(als de COVID-restricties het toelaten) elke
6 weken een bijeenkomst voor vrijwilligers
om procedures en de klanttevredenheid
te verbeteren. Daarnaast is er individuele
begeleiding van een vrijwilliger als dat nodig
is.
Genieten van MIMIK
We zijn de groep toegewijde vrijwilligers
enorm dankbaar voor hun steun, flexibiliteit
en inzet in het afgelopen jaar. Veel van
de vrijwilligers zagen kans om naast hun
huidige werkzaamheden of baan, volledig
belangeloos het nieuwe systeem van MIMIK
te leren kennen. We hopen voor het komend
jaar dat alle moeite wordt beloond, we
eindelijk volledig open kunnen en dat ook
deze groep kan genieten van het moois wat
MIMIK te bieden heeft.
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PROGRAMMATISCH
NAUW SAMENWERKEN

SAMENWERKINGEN
Het netwerk in de stad Deventer
is belangrijk voor MIMIK. Daarom
breiden we ons netwerk verder uit
en intensiveren we de samenwerking
met bekende partners Deventer
Schouwburg en Het Burgerweeshuis.
Zo willen we gezamenlijk
inhoudelijke en bedrijfseconomische
voordelen behalen en kunnen
we gezamenlijk als podia meer
betekenen voor Deventer. Daarin
wordt ook concurrentie niet
uitgesloten.

10.1 VERBINDING
MET DE STAD
Samen met onze culturele collega’s in de
stad zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk
Deventenaren betrokken zijn bij cultuur en
Deventer een levendige en aantrekkelijke stad
blijft. Dat organiseren we met de volgende
stappen:
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ONDERZOEK.
We zetten een publieksonderzoek in
gang volgens de Mosaïc-systematiek
(dat gebaseerd is op postcodes, en
publieksegmenten beschrijft). Hiermee
bepalen we welke inzet we gezamenlijk
en individueel kunnen doen op
programmering en marketing om meer
mensen te bereiken. We zoeken naar
een antwoord op de volgende vragen:
Wie is ons publiek (niet alleen per
instelling, maar ook per discipline en
soort aanbod)?
Waar zit overlap in publiek?
Waar zitten hiaten in publiek (nonpubliek)?
Wat waardeert het publiek en wat
niet?
Dit onderzoek is de nulmeting
op basis waarvan het effect van
programmerings- en marketingkeuzes
in de toekomst gemeten kan worden.

Deventer staat bekend als
evenementenstad, met Dickensfestival,
Boekenmarkt en Deventer op Stelten.
Als podiumorganisaties participeren
wij bij deze evenementen door zelf of
samen programma-aanbod te maken.
Wat we missen zijn (kleinere)
evenementen en festivals door het
jaar heen met cultureel programma
en buiten de zomermaanden om.
Burgerweeshuis, MIMIK en de
Deventer Schouwburg willen graag
het initiatief nemen om een (indoor)
festival te organiseren in onze huizen
met een thema dat niet vast aan één
van onze disciplines verbonden is,
maar juist daarbovenuit stijgt . Dat
willen we doen in samenwerking
met dEVENTer en andere podia en
cultuurinstellingen in de stad. Een
eerste pilot-editie willen we mogelijk
maken in 2021.

CO-CREATIE
VERDER
CONCRETISEREN
Co-creatie is iets van en voor alle
culturele instellingen, of je nu een
museum, bibliotheek of popzaal bent.
Samen sta je sterker. Zo kunnen we
dit jaar internationale samenwerking
zoeken bij de first wave van OF/BY/
FOR ALL, een internationale beweging
opgezet door Nina Simon, directeur
van het Santa Cruz Museum of Art and
History voor culturele instellingen die
zich bezig houden met co-creatie en de
kennis & onderzoek met elkaar willen
delen.

INVENTARISEREN
VAN LEVERANCIERS
EN CONTRACTEN
We willen financiële voordelen
realiseren door daar waar mogelijk
contracten in looptijden te
synchroniseren en/of inkoopvoordeel
te behalen.

HET
RESULTAAT
Het is te vroeg om op dit moment
concrete uitspraken te doen
over de wijze waarop in de
toekomst zo voordelig mogelijk
bedrijfsmatig en organisatorisch
kan worden samengewerkt. Maar
er kan worden gedacht aan een
programmeringscommissie: een
commissie van programmeurs die
samen onderzoeken waar de hiaten in
het aanbod zitten en op welke wijze
het totale aanbod voor Deventer en
omstreken kan worden verbeterd.
Om deze samenwerking verder te
brengen zal minimaal per kwartaal
een overleg met directie en
programmeurs van de drie podia
plaatsvinden. Daarnaast zorgen we
dat onze vakspecialisten elkaar vaker
ontmoeten en kennis en kunde met
elkaar delen.
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SAMENWERKINGEN

10.2 VERDERE
SAMENWERKINGEN

De Deventer Gedichtenwedstrijd (met
Bibliotheek Deventer)

Naast de Deventer Schouwburg en Het
Burgerweeshuis slaan we komend jaar de
handen ineen met de volgende organisaties:

Kelderfest (met de Deventer Schouwburg,
Deventer Verhaal en Poppodium Het
Burgerweeshuis)

Praamstra
De Perifeer
EICAS
Kunstenlab
IDFA
Cinekid
Nederlands Film Festival.

Wereldlokaal, wereldmuziekserie (met het
Centrum voor Diversiteit & Samenleving en
verschillende culturele partners in de stad)
Deventer Boekenweek (met verschillende
culturele partners in de stad)
Dansvoorstelling van Ruben Chi (met De
Nieuwe Oost)
Schoolvoorstelling van het Deventer
Toneelgezelschap Beumer & Drost (met
Kunstcircuit)

45

Brandsalarm (een nieuwe stichting die de
herinnering aan Wim Brands levend wil
houden), de uitreiking van het Wim Brands
Stipendium

Vlakke Vloer Platform: MIMIK sluit zich in
2022 aan bij Het Vlakke Vloer Platvorm, de
koepelorganisatie van vlakke vloer theaters
in Nederland

Albumpresentatie/concert van ISLE, jonge
Deventer band

OFO (Overijssels Filmhuis Overleg)
MIMIK is lid van deze Overijsselse
koepelorganisatie en vraagbaak voor veel
aangesloten kleineer theaters

Uitgelezen Verhalen, een stichting die
literatuur en theater (voorleeskunst en
performance) verbindt
Millennium Jazz Orchestra
OKTO (Overleg Kleine Theaters Overijssel)
& de 4Oost theaters Over Stichting
4 Oost (samenwerkingsverband met
schouwburgen in Enschede, Deventer,
Hengelo en Zwolle om de oostelijke
gezelschappen een waardevolle plaats te
geven op de podia). Overijsselse makers
kunnen via de 4Oost subsidie ook bij
MIMIK terecht voor een speelplek. Dit jaar
geven we het podium aan Silas Neumann,
De Makkers en Firma Weijland. ‘

NVBF en NFO: MIMIK is lid van zowel de
Nederlandse Vereniging van Bioscopen
en Filmtheaters als van het Nederlands
Filmtheater Overleg
Europa Cinemas: MIMIK is aangesloten
bij Europa Cinemas, een door het Media
programma van de Europese Unie
ondersteund initiatief ter promotie van de
Europese film.
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MEERJAREN
BEGROTING

Baten
Entreegelden film
Entreegelden theater
Vriendenbijdragen
Subsidies en fondsen
Budgetsubsidie gemeente
Extra benodigde budgetsubsidie
Benodigde ondersteuning covid-19
Projectsubsidies gemeente
Subsidie Europese film
Subsidies & fondsen theater
Subsidies & fondsen diversen
Overige opbrengsten
Verhuringen
Sponsorbijdragen
Advertenties, dia’s etc
Overige opbrengsten
Totaal

2021

2022

2022

versie juni 2021

versie januari 2022

70% i.v.m. covid-19

304.008
62.023
74.925

912.000
162.000
81.000

639.000
113.400
56.700

464.000
549.836
23.000
20.000
2.488

471.000
10.500
20.400
24.500
7.500

471.000
231.938
20.400
18.500
-

25.187
900
2.000
194.119

50.000
5.100
2.475
5.000

35.000
5.100
1.733
3.500

1.722.486

1.751.475

1.596.270

146.700
81.368
4.500
4.024
6.122
36.943
433.770
887.199
34.297
16.000
90.336
9.227

418.140
195.210
10.500
10.500
10.000
50.000
458.416
891.060
39.000
12.000
52.300
8.400

292.698
136.647
7.350
7.350
7.000
36.800
458.416
887.460
39.000
12.000
45.100
8.400

1.750.486

2.155.526

1.938.221

-28.000
28.000
-

-404.051
159.000
48.000

-341.951
111.300
33.600

-

-197.051
197.051
-

-197.051
197.051
-

Lasten
Programmakosten film
Programmakosten theater
Programmakosten educatie
Algemene kosten porgramma
Inkoop verhuur
Marketing
Huisvesting en techniek
Personeel en vrijwillegers
ICT
Accountancy
Overige organisatiekosten
Onvoorzien
Totaal
Direct resultaat
Doorbelastingen horeca-bv
Resultaat horeca-bv na vpb
Resultaat vóór mutaties reserves
Mutaties bestemmingsreserves
Na mutaties bestemmingsreserves
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