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Bestuursverslag Stichting Briantelli/Festival Circolo 2020  

1. Inleiding 
2020 zal ook voor Festival Circolo de boeken in gaan als een jaar van blijven proberen en 
afblazen. Het festival in het Tilburgse Leijpark in oktober was al fors aangepast in opzet en 
programma,  en moest een kleine drie weken voor aanvang worden gecanceld.   
Met vereende krachten hebben we in vier dagen een alternatief festival bedacht en uitgewerkt . 
Wat waren we daar trots op! Op die manier konden de premières van een aantal jonge artiesten 
die in Nederland werken toch doorgaan. Helaas is ook die versie niet doorgegaan vanwege 
aangescherpte maatregelen. 

De stichting kon deze pogingen alleen ondernemen omdat al in het voorjaar extra steun werd 
toegezegd door de rijksoverheid.  Deze steun was nodig in verband met lagere publieks- en 
indirecte inkomsten. Immers, het aantal beschikbare stoelen per voorstelling moest tot ongeveer 
1/3 teruggebracht worden om te voldoen aan de 1,5 meter maatregel. Deze lagere capaciteit zou 
direct effect sorteren op de recettes en beoogde horeca-omzet. Daarnaast vielen vaste 
sponsoren weg: zij werden ook hard geraakt door de crisis. De sponsorwerving kwam niet op 
gang door de grote onzekerheid binnen het bedrijfsleven. 
Gelukkig onderkende de overheid deze knelpunten snel en werd een substantieel steunpakket 
voor festivals ontwikkeld. 

De start van 2020 stond helemaal in het teken van de toekomst omdat in het eerste kwartaal 
zowel bij het Fonds Podiumkunsten als bij de provincie Noord-Brabant de beleidsplannen voor 
2021-2024 moesten worden ingediend. Met nog geen enkel idee over wat ons te wachten stond, 
werden stevige ambities voor de komende jaren opgetekend:  de overstap van een biënnale 
opzet naar een jaarlijks festival en ambities om het moderne circus in Nederland verder te 
ontwikkelen. Op die manier verstevigen we onze positie op lokaal, nationaal en internationaal 
vlak.  
Het festival van oktober 2020 zou het tweede festival in het Leijpark worden en stevig moeten 
bijdragen aan de vergroting van het publieksbereik in stad en regio en daarmee de springplank 
vormen naar de komende jaren. In de zomer bleek dat zowel het Fonds Podiumkunsten als de 
Provincie Noord-Brabant vertrouwen hebben in de koers van Festival Circolo. Op beide niveau’s 
werd de tweejaarlijkse ondersteuning omgezet naar jaarlijkse festival steun. De gemeente sprak 
opnieuw de intentie uit om de ondersteuning vanuit het evenementenbudget te continueren. 

In het voorjaar van 2020 ontstond, naast alle onzekerheid vanwege de pandemie ook enorme 
ophef in Brabant over het programma van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten. De 
toetreding van het Forum voor Democratie tot het provinciebestuur betekende de aankondiging 
van forse ingrepen in het provinciale budget voor cultuur. De toezeggingen voor 2021-2024 
blijven dan wel overeeneind, maar op middellange termijn staat het provinciale cultuurbeleid 
onder stevige druk. Het rechtvaardigt in ieder geval de inzet van Festival Circolo in het bestuur 
van de Kunst van Brabant. 

2020 was een zwaar en ingewikkeld jaar. De opbouw en worteling van de organisatie in Tilburg 
heeft vertraging opgelopen terwijl aan de andere kant nieuwe relaties zijn ontstaan met het 
onderwijs, diverse potentiële sponsoren en andere partners. Er is voor de komende vier jaar 
voldoende perspectief om het festival verder te ontwikkelen. 
Voor de organisatie was het natuurlijk lastig om de programmering steeds weer aan te passen 
aan wat nog wel mogelijk leek. Voor de artiesten was het echt moeilijk. Studenten moesten 
afstuderen zonder het directe contact met publiek. Gezelschappen Zij hadden nauwelijks  
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mogelijkheden om te trainen of te repeteren. Zij konden hun nieuwe producties niet of 
nauwelijks presenteren en zagen een hele zomer met speelbeurten op festivals in binnen- en 
buitenland in rook opgaan. 
Festival Circolo is echter in nauw contact en gesprek gebleven met het circusveld, (nieuwe) 
makers en partners en heeft geprobeerd hen zo goed mogelijk te ondersteunen. Het festival is 
danwel niet doorgegaan maar Circolo heeft er alles aan gedaan om zichtbaar te blijven, talenten 
kansen te geven en medewerkers en partners aan de slag te houden. 

2. Activiteiten 

Festival Circolo 2020 
Festival Circolo 2020 zou plaatsvinden van 16 tot en met 25 oktober in het Tilburgse Leijpark. In 
eerste instantie was het de bedoeling om zeven of acht voorstellingstenten te plaatsen met een 
uitgebreid programma van negen internationale gezelschappen en zo’n 25 producties van 
Nederlandse bodem en de circusopleidingen. In totaal waren er zo’n 140 voorstellingen  en 
activiteiten geprogrammeerd voor ruim 20.000 bezoekers. 
Tegen de zomer werd duidelijk dat een dergelijk festival er niet in zat. Enerzijds omdat we zeker 
nog rekening zouden moeten houden met de 1,5 meter maatregel, anderzijds omdat sommige 
gezelschappen hun beoogde voorstellingen moesten uitstellen doordat in het voorjaar niet 
gerepeteerd kon worden en residenties vervielen. Ook moesten we rekening gaan houden met 
een aangepaste begroting omdat veel publieksinkomsten erg onzeker werden. 
We zijn daarom gaan werken aan een compacter festival met grotere tenten en ruimere tribunes, 
voor minder publiek. Ook voor de horeca en voor de buitenactiviteiten werden nieuwe scenario’s 
ontwikkeld. In overleg met Fontys Hogeschool voor de Kunsten werd een plan gemaakt om de 
presentaties van de diverse opleidingen die in het voorjaar niet konden plaatsvinden toch aan 
publiek te presenteren. Dit zou plaatsvinden in een speciale Fontys-tent. Door plaats te bieden 
aan de rock-, musical-, dansopleiding en het conservatorium werden zij (en hun publiek) direct in 
contact gebracht met het circusveld, wat verrijkend kon zijn voor eenieder. 
Fontys nam een groot deel van de logistieke en programmakosten voor deze tent voor haar 
rekening. Ook al hebben we een en ander uiteindelijk niet kunnen realiseren, iedereen is wel erg 
geïnspireerd geraakt door het idee dus zetten we gezamenlijk in op een nieuwe poging in 2021. 

Tijdens alle voorbereidingen hield Festival Circolo nauw contact met alle financiële partners en de 
afdeling vergunningen van de gemeente Tilburg. De financiers van Circolo stemden in met de 
aangepaste plannen en spraken hun waardering uit over de pogingen om een en ander in 
aangepaste vorm door te laten gaan. Over alle corona-maatregelen sprak de gemeente zich zeer 
positief uit. Men had vertrouwen in de organisatie op basis van de tekeningen en draaiboeken en 
zag geen knelpunten om tot vergunningverlening over te gaan. 
Dat betekende dat Circolo begin september begon met de marketingcampagne en met de 
kaartverkoop. Een eerste verspreiding van een programmafolder vond half september plaats. De 
organisatie was vanwege alle onzekerheid terughoudend in de productie van veel drukwerk. De 
campagne werd vooral online uitgevoerd. 
In de loop van september nam het aantal besmettingen en daarmee dus ook de onzekerheid toe. 
Tegen het eind van de maand werd duidelijk dat er nieuwe beperkingen aan zouden komen. Op 
de dag dat de eerste banieren in de masten in Tilburg werden gehesen, moesten we Festival 
Circolo 2020 afgelasten. 
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Circolo: The Alternative 
Circolo in het park kon dan wel niet doorgaan, maar vooralsnog waren voorstellingen voor 30 
mensen nog wel mogelijk en kregen enkele zalen ontheffing om meer publiek te ontvangen. 
Festival Circolo had een aantal premières van in Nederland werkzame artiesten en presentaties 
van recent afgestudeerden op het programma staan. Het was voor het Nederlandse circusveld 
belangrijk om dit jonge werk te kunnen presenteren aan professionals om op die manier de 
gezelschappen en hun werk zichtbaar en bekend te maken.  
We zijn meteen gaan puzzelen hoe we die activiteiten binnen de nieuwe maatregelen alsnog een 
plek konden geven. In no time werd een samenwerking met Poppodium 013 opgezet om daar de 
première van de voorstelling Surface van Familiar Faces te kunnen laten plaatsvinden voor zo’n 
200 mensen. Met wat geschuif kon 013 drie avonden de locatie vormen voor dit in Tilburg 
ontstane gezelschap. Festival Circolo is co-producent van deze voorstelling die in het kader van 
het Europese CircusNext project werd gemaakt. 
Voor acht andere gezelschappen werd een spectaculair plan gemaakt voor voorstellingen in de 
Koepelhal en Wagenmakerij in de Tilburgse Spoorzone. Publieksgroepen van 30 personen 
konden daar in een carrousel-achtige opzet dagelijks verschillende voorstellingen zien. In het vijf-
daagse Circolo The Alternative zouden veertien gezelschappen in totaal 50 voorstellingen in de 
piste brengen. 
Helaas ging ook door dit alternatieve programma een streep. Een week voor aanvang werden 
alsnog alle theaters helemaal gesloten. 
De meeste van deze voorstellingen wilden we in februari 2021 samen met de Nieuwe Vorst 
alsnog presenteren. De voorbereidingen waren getroffen, maar medio januari kwam ook dat te 
vervallen. 

Registraties: 
Toen het festival in het park gecanceld werd, vervielen ook de laatste montagedagen voor 
Familiar Faces om hun voorstelling af te maken, immers het festival plaatste geen tenten in het 
park. Gelukkig kon uitgeweken worden naar de Warande in Turnhout zodat het gezelschap hun 
première in Poppodium 013 wel kon voorbereiden. Inmiddels was ook afgesproken dat ze vlak na 
de beoogde première ook nog in de Warande een voorstelling voor publiek zouden spelen. 
Uiteindelijk werd dat de enige voorstelling die men in 2020 heeft kunnen spelen omdat de dag na 
deze première ook de theaters in België op slot gingen.  
Festival Circolo heeft als compensatie voor de vervallen voorstellingen in Nederland een meer-
camera registratie laten maken van Surface die het gezelschap kan gebruiken om de voorstelling 
te promoten. Uit de registratie is ook een nieuwe trailer samengesteld. 
Een zelfde aanpak is ook toegepast bij de andere co-producties van Circolo. 
De voorstelling Fase van Marta&Kim is voor een handje vol ‘eigen volk’ uiteindelijk toch nog 
gespeeld in de Wagenmakerij en daar geregistreerd. Marta&Kim zijn gehonoreerd door het Fonds 
Podiumkunsten in het kader van de Nieuwe Makersregeling en worden daarin ondersteund dor 
Dansateliers en Circolo. De registratie van Fase wordt nu ingezet bij de internationale promotie 
van Fase. 

Fontys Academy for Circus and Perfomance Art (ACaPA) zou op het festival met twee 
voorstellingen present zijn: de groepsvoorstelling van de tweede jaars onder regie van Camille 
Paycha en de derdejaarsvoorstelling in een regie van Valentina Lacmatovic. Beide registraties zijn 
gepubliceerd op het YouTube videokanaal van Festival Circolo. 
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Afhandeling en perspectief gezelschappen Festival Circolo 2020 
Op het moment dat we het festival in het park moesten afgelasten, hadden we nog even de hoop 
dat we de internationale gezelschappen mogelijk in de kerstvakantie in Tilburg zouden kunnen 
ontvangen. We spraken dus met de gezelschappen af direct 15% van de fee en alle gemaakt 
voorbereidings- en reiskosten (geboekte tickets) te betalen. Toen als snel bleek dat ook december 
onhaalbaar was hebben we alle internationale producties in overleg doorgeschoven naar 2021. 
We betaalden bij het maken van deze afspraak nog eens 50% van de overeengekomen 
uitkoopsom. Bij de uitvoering in 2021 betalen we opnieuw 50%. Per saldo betalen we 15% voor 
de afgelasting van de voorstellingen in 2021.  
Alle co-producties en voorstellingen van nieuwe makers werden ondergebracht in Circolo: The 
Alternative en vervolgens in het beoogde februari programma. Al deze makers/gezelschappen 
zijn 100% betaald omdat het verre van zeker is of zij alsnog in oktober onderdeel kunnen zijn van 
het festival. 
Rond de co-producties van Familiar Faces, Marta & Kim en van Piet van Dycke zijn in februari 
2021 video’s gemaakt met artistieke gesprekken naar aanleiding van videofragmenten van de 
voorstellingen. Deze video’s zijn in maart 2021 vertoond in Zoom-sessies met internationale 
collega’s onder de titel: Circolo Coffee Conversations. 
Uit het programmabudget werd € 20.000,- vrij gemaakt om PLAN-makers die door de 
coronacrisis in problemen waren gekomen te ondersteunen. Samen met de PLAN-partners werd 
daartoe een steunfonds opgezet en een adhoc werkgroep besprak met alle makers de effecten 
van de crisis op hun ontwikkeling en hun financiële situatie. De werkgroep heeft op basis van 
haar bevindingen een verdeling voorgesteld en dat is door PLAN overgenomen en uitgevoerd. 
Ook diverse circusmakers ontvingen een steuntje in de rug dat enorm werd gewaardeerd. 

Educatie 
In 2018-2019 ontwikkelden studenten van de bachelor Cultuureducatie van Fontys een 
lesprogramma om leerlingen in het basisonderwijs kennis te laten maken met hedendaags 
circus. Nog steeds krijgen kinderen in hun eerste levensjaren een zeer stereotiep beeld van het 
circus met de paplepel ingegoten. Met dit lesprogramma wordt het beeld over circus 
geactualiseerd en op zijn minst verbreed. Begin 2020 trok Circolo een freelance medewerker aan 
om activiteiten richting Tilburgse scholen te ontplooien. In samenwerking met het stedelijk 
coördinatiepunt cultuureducatie (Cultuur in School Tilburg) en cultuurcoaches werkzaam in de 
nabijheid van het Leijpark werden scholen geënthousiasmeerd om aan te haken op Festival 
Circolo. Het was de bedoeling om zo’n 500 bovenbouwleerlingen van verschillende basisscholen 
op Circolo te ontvangen, maar ook dat kon helaas geen doorgang vinden. In overleg is besloten 
het educatieproject te verschuiven naar 2021. 

Talentenprogramma’s 
Festival Circolo is zeer actief in diverse talentontwikkelingsprogramma’s. Interessante makers die 
de Nederlandse opleidingen verlaten en vanuit Nederland willen blijven werken zoeken vaak 
contact met de artistiek leider van het festival voor advies en coaching. Met hen wordt gekeken of 
zij ondergebracht kunnen worden in een passend  talentontwikkelingstraject. Door daar stevig op 
in te zetten wil Circolo een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het circusveld en 
–klimaat in Nederland en aan het verwerven van meer speelplekken bij theaters en festivals. 

o Keep an Eye 
Sinds 2019 krijgt ACaPA financiële steun van The Keep-an-Eye Foundation om 
(recent) afgestudeerden op weg te helpen met een bijdrage voor een eerste 
professionele (korte)productie. Tijdens elke editie van Circolo gaan er meestal  
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drie of vier producties in première.. Circolo is dan ook betrokken bij de 
selectie en artistieke begeleiding. In 2020 stonden op het Circolo programma: 
If Cia, Laurence Felber, Fynn Neb en Cie. Sea. drie pogingen om ze ‘gebundeld’ 
te presenteren zijn gecanceld. We proberen de (losse) voorstellingen later in 
2021 alsnog te presenteren. 

o BNG Bank Circusprijs 
De finale en uitreiking van de BNG Bank Circusprijs vindt sinds 2017 plaats 
tijdens Festival Circolo. Dit project wordt in opdracht van Circuspunt 
geproduceerd door het festival. Uit alle afstudeerders aan de twee 
Nederlandse Circusopleidingen worden vier onderscheidende kandidaten 
geselecteerd die zich tijdens Circolo kunnen presenteren. Daar wordt ter 
plekke de winnaar uit gekozen die € 5.000,- ontvangt om te investeren in de 
eigen carrière. In 2020 kon de selectie alleen digitaal plaatsvinden en de 
uiteindelijke live-finale werd gecanceld. In overleg met de BNG Bank is 
besloten om het prijzengeld met daaraan toegevoegd alle productiekosten 
voor de finale avond, te verdelen over de vier genomineerden. 

o Makershuis  
Makers die de opleiding in Tilburg verlaten kunnen in eerste instantie werken 
aan nieuwe/eerste producties binnen het Makershuis Tilburg. Een 
samenwerkingsverband van Theaters Tilburg, De Nieuwe Vorst, het Zuidelijk 
Toneel, Dans Brabant en Circolo. In 2020 kregen binnen de discipline circus 
Les Payenkes Utopistes, TeaTime Company en Piet van Dycke gelegenheid om 
nieuw werk te ontwikkelen en te tonen tijdens zomerse Prejavu-avonden in de 
tuin van de Nieuwe Vorst. Het was de bedoeling dat die ook op Festival Circolo 
te zien zouden zijn. 

o Plan 
Festival Circolo is partner in het provinciale talentenprogramma PLAN 
Brabant. Circusmaker/performer Michiel Deprez stroomde daar in 2020 uit. 
Hij zag een volle festivalzomer uit zijn agenda vallen en is om maar buiten te 
kunnen zijn op de vuilniswagen gaan werken. Dat bracht hem inspiratie voor 
nieuwe projecten en wist financiering te vinden voor enkele andere plannen. 
TeaTime Company zat in 2020 in PLAN om hun ontwikkelingsvragen en 
-plannen nader te onderzoeken. Hun nieuwe productie ‘A matter of time’ in 
een regie van Piet van Dycke stond als work-in-progress op het programma 
van Circolo en enkele andere plekken. De meeste van deze presentaties 
konden niet doorgaan. TeaTime krijgt vooralsnog geen meerjarig traject 
binnen PLAN, maar zoekt nu nieuwe wegen via andere kanalen. 

o Circuscoalitie/Great Catch 
Om theaters meer te interesseren voor het werk van in Nederland werkzame 
circusmakers en ook om (nieuw) publiek op te bouwen voor hedendaags 
circus zijn Korzo, MaasTD, TENT circustheater producties, Rotterdam 
Circusstad en Festival Circolo een samenwerkingsverband aangegaan onder 
de naam Circuscoalitie. De twee circusopleidingen zijn partner van de coalitie. 
Gezamenlijk is een plan ontwikkeld voor een tournee langs Nederlandse 
theaters van 3 circusmakers: Liza van Brakel, Julia Campistany en TeaTime 
Company. Met 3 korte voorstellingen brengen ze samen een avondvullend 
programma. Er staan 20 voorstellingen gepland voor het voorjaar van 2021.  
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Een try-out/presentatiemoment van dit programma tijdens Festival Circolo 
kon door de pandemie niet doorgaan. 
De tournee wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van het Fonds 
Podiumkunsten, het Prins Bernhard Cultuurfonds en Fonds 21. 

o Nieuwe Makers 
De opmars van het Nederlandse circusveld blijkt ook uit de toename van het 
aantal circus gerelateerde makers die een beroep doen op de Nieuwe 
Makersregeling van het Fonds Podiumkunsten. Samen met Dansateliers zijn 
Marta&Kim naar voren geschoven voor deze regeling en gehonoreerd. Tijdens 
Festival Circolo zou hun eerste project in het kader van deze regeling de 
première beleven. Het werd een première voor een handjevol genodigden, 
vooral bedoeld om de voorstelling te registreren. Die registratie leidde in ieder 
geval tot een uitnodigingen voor Festival Cement en Subcase in Zweden. 
Festival Circolo heeft in het najaar een aanvraag ingediend voor een Nieuwe 
Makerstraject ten behoeve van Camiel Corneille. Camiel werkt op het snijvlak 
van Beeldende Kunst en Circus. Deze, met ondersteuning van Dommelhof 
(residentieplek en Festival Theater op de Markt) in Neerpelt ingediende 
aanvraag is gehonoreerd. Het is de bedoeling dat Camiel een eerste project 
presenteert tijdens Festival Circolo 2021. 

o CircusNext 
Festival Circolo is platformpartner van het Europese 
talentontwikkelingsprogramma CircusNext. Circolo draagt in elke 
tweejaarlijkse ronde twee in Nederland werkzame makers voor. In 2017-2018 
behoorde Familiar Faces tot de laureaten. Vanwege diverse engagementen 
konden ze pas in 2020 werken aan hun voorstelling Surface die op Circolo de 
wereldpremière zou beleven. Daar werd door veel programmeurs met 
belangstelling naar uitgekeken.  
In Circusnext 2020-2021 heeft Circolo nauwe contacten met drie 
genomineerden voor deze ronde die afkomstig zijn van Nederlandse 
opleidingen: Camille Paycha (ACaPA), Kolja Huneck (Codarts) en Julian Vogel 
(ACaPA). De artistiek leider van Circolo adviseert hen t.a.v. hun creatieproces 
en de ontwikkeling van hun internationale netwerk. Alle drie de artiesten 
krijgen een plaats in het programma van Circolo in 2021. 

3. Publieksbereik 
Festival Circolo had zich ten doel gesteld in 2020 zo’n 20.000 bezoekers te trekken. De bijgestelde 
corona-varianten koersten op resp. 12.000 en 3.500 bezoekers. Uiteindelijk ging er niets door, 
terwijl de voorverkoop er veelbelovend uit zag. Naast veel trouwe vaste klanten, zagen we in de 
kaartverkoop dat we ook veel mensen bereikten die voor de eerste keer een kaartje voor Circolo 
bestelden. Ook zagen we dat het aantal volgers op sociale media verder toe nam en trailers van 
voorstellingen werden intensief gedeeld. 
De geplande voorstellingen leenden zich niet voor integrale streaming, dus is er geen digitaal 
festival ontwikkeld. 
Om met name programmeurs van festivals en theaters te informeren en enthousiasmeren, maar 
ook om het artistieke gesprek te voeren met collega’s en studenten worden in 2021 aan de hand 
van fragmenten uit registraties gesprekken gevoerd met makers over hun (nieuwe) producties. 
Journaliste Annette Embrechts (o.a. De Volkskrant) interviewde de makers over hun creatieproces  
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van de voorstelling en de inspiraties. De opnames van deze gesprekken worden tijdens 
internationale Zoom-sessies gedeeld. 

4. Impact van de organisatie: 
2020 had het jaar moeten zijn om de worteling in het Tilburgse een stevige boost te geven. We 
zijn nog steeds relatief nieuw in de stad met pas één park-editie en één indoor-editie achter de 
rug. We zijn dus nog steeds in opbouw. Toch neemt nu al vanuit het onderwijs, maatschappelijke 
instellingen en het bedrijfsleven de belangstelling toe om samen te werken. Circolo bouwt rustig 
verder aan de verbreding van het draagvlak zodat de impact van het festival in/op de stad kan 
intensiveren. 

Festival Circolo heeft inmiddels een vaste plek in het culturele veld in Tilburg en Brabant. Het is 
een geziene partner in tal van samenwerkingsverbanden zoals PLAN Brabant, Makershuis 
Tilburg, maar ook op bi-laterale niveaus zoals met LunaLunaLuna@TilburgseKermis, 
Sundaymorning@EKWC, PARK Tilburg, Panama Pictures e.v.a. 

Toen Festival Circolo in 2007 begon had het hedendaagse circus nog nauwelijks een voet aan de 
grond in Nederland. Inmiddels is het bezig met een gestage opmars. Er ontstaan/vestigen zich 
nieuwe gezelschappen in ons land, al dan niet voortvloeiend uit de circusopleidingen in het land. 
Diverse makers hebben gebruik gemaakt/maken gebruik van de Nieuwe Makersregeling van het 
Fonds Podiumkunsten. Diverse gezelschappen en initiatieven zijn opgenomen in de 
meerjarenregelingen van de nieuwe kunstenplan periode. Maar ook andere genres zoeken de 
crossover met circus. Diverse dansgezelschappen worden inmiddels gevolgd door operamakers 
en theatergroepen. Ook het aanbod op podia neemt toe door initiatieven als de Great Catch van 
de Circuscoalitie. 

5. Stakeholders en netwerken 
Het netwerk van Circolo in Tilburg en daarbuiten breidt zich gestaag uit. Festival Circolo begint 
een begrip te worden in de stad. 

Gemeente 
De gemeente Tilburg ondersteunt Festival Circolo voluit. Formeel valt het onder het 
evenementen beleid, maar ook vanuit de afdeling cultuur wordt intensief meegedacht over de 
verdere ontwikkeling van het festival in de stad. In 2020 is regelmatig overleg gevoerd met beide 
wethouders over het festival en de coronamaatregelen. Er was veel waardering voor de pogingen 
om het festival op de een-of-andere manier door te laten gaan, maar helaas bleek dat uiteindelijk 
niet mogelijk. 
Festival Circolo heeft deelgenomen aan diverse stadsgesprekken in het kader van de nieuwe 
cultuurnota 2021-2024 en daar het belang van Tilburg als makersstad onderstreept. 

Fontys 
De samenwerking met Fontys FHK beperkt zich niet meer alleen tot de circusopleiding, maar er 
komen steeds meer lijnen naar FHK Dance Academy, de Masters Kunsteducatie en Performing 
Public Space. Met FHK was een afspraak gemaakt om een speciale tent in te richten voor 
afstudeerstukken van studenten van de diverse opleidingen. In 2021 wordt de beoogde 
samenwerking in ieder geval doorgezet. 
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Culturele instellingen 
In de coronacrisis wisselde Circolo veel uit met de Tilburgse theaters. Dat netwerk is hecht. Er is 
veel contact inzake programmering, talentontwikkeling en afstemming in marketing en met een 
aantal collega’s wordt samengewerkt in het Makershuis Tilburg. 
Met diverse instellingen werden plannen gemaakt, die uiteindelijk geen doorgang konden vinden. 
Het betrof van circusparticipatie activiteiten i.s.m. Factorium tot beoogde circusvoorstellingen in 
Poppodium 013. 
Met Factorium, Hall of Fame, Corpo Maquina en verschillende jongereninitiatieven staan we in 
nauw contact om plannen uit te werken rond het integreren van urban-activiteiten in ons festival 
en het betrekken van jongeren.  

Citymarketing 
Citymarketing Tilburg ondersteunt Circolo van harte en met enthousiasme. Ook voor oktober 
2020 stond een speciale campagne klaar die er vooral op gericht was om mensen in en van 
buiten de stad kennis te laten maken met dit evenement om zo het publiek te verbreden. Deze 
campagne sloot naadloos aan op de eigen Circolo strategie en beoogde in de laatste periode 
voor aanvang van het evenement een extra boost te geven. Deze campagne is door de 
afgelasting op de plank blijven liggen. 

Zakelijk Tilburg 
Circolo 2020 zou opnieuw ondersteund worden door de Tilburgse zakelijke netwerken Kobra en 
het Ondernemersfonds Tilburgse Binnenstad. Door het cancelen van het festival is de 
ondersteuning doorgeschoven naar 2021. Het was de bedoeling om de Brabantse Ondernemers 
Borrel van oktober 2020 op het festivalterrein te laten plaatsvinden. Binnen de 
coronamaatregelen zouden zo’n 250 ondernemers uit Midden-Brabant zich naar het Leijpark 
begeven. Een goede entree om meer bedrijven aan Circolo te koppelen. Deelname aan een 
eerdere borrel leverde in ieder geval vier nieuwe ondersteuningsintenties op en verschillende 
opties voor zakelijke ontvangsten. Deze prospects worden in de aanloop naar het festival in 2021 
opnieuw geactiveerd. 

Maatschappelijke organisaties 
Met het sociaal-cultureel werk ContourdeTwern wordt contact gehouden ten aanzien van het 
bereik van bijzondere doelgroepen. Er wordt meegedacht in het formeren van een 
klankbordgroep om mensen met een niet-westerse achtergrond meer bij het festival te 
betrekken evenals om activiteiten op gang te brengen om mensen in kansarme buurten te 
bereiken. Daartoe is de reeds lopende samenwerking met de Quiet-community en het gebruik 
van Meedoenregeling van de gemeente van belang. 
Door corona is een en ander wat in het gedrang gekomen, maar het is de bedoeling om dit in de 
loop van 2021 weer vlot te trekken. 
Datzelfde geldt voor het reeds bestaande afstemmingsoverleg met het Tilburgs Overleg 
Gehandicapten over de toegankelijkheid van het festival en met de Tilburgse Bomenstichting 
over het gebruik van het park. 

Cultuur in School Tilburg 
CIST bemiddelt tussen scholen en culturele organisaties. Festival Circolo heeft inmiddels een 
vaste plaats in het CIST-aanbod om leerkrachten te inspireren. Inmiddels heeft het festival ook 
een speciale medewerker aangesteld voor educatieve activiteiten. Het leidt tot een  
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samenwerking met een koepel van scholen waarmee in de aanloop naar het festival 2020 een 
project uitgevoerd zou worden. Dat project is inmiddels verschoven naar voorjaar 2021. 
In overleg met de cultuurcoaches wordt gewerkt aan circuseducatieprojecten op de basisscholen 
rond het Leijpark. 

Circuspunt 
Festival Circolo is één van de trekkers van het nationaal circusplatform Circuspunt. In dit platform 
komen vertegenwoordigers van het klassieke en het hedendaagse circus samen om te werken 
aan de imago- en positieverbetering van het circus in het Nederlandse culturele bestel. Er wordt 
gestreefd naar een Nationaal Circuscentrum naar het voorbeeld van dat in Vlaanderen.  
Circuspunt heeft de belangen van de sector in de volle breedte behartigd in de Creatieve Coalitie. 
Daardoor is er ook aandacht gekomen voor circus in alle steunpakketten. Circuspunt krijgt in het 
kader van de coronacrisis nu ondersteuning vanuit het LKCA. 

Belangenbehartiging en Kunst van Brabant 
Festival Circolo is lid Kunsten’92 en van de Kunst van Brabant. Circolo’s directeur/bestuurder is lid 
van het bestuur van de Kunst van Brabant. De aangekondigde bezuinigingen door het nieuwe 
college van Gedeputeerde Staten en de ontwikkelingen t.a.v. de meerjaren subsidieregeling 
Brabantstad vergden (en vergen) veel aandacht en tijd. 
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6. SWOT / risico’s / onzekerheden 

Sterkte zwakte

- Kwaliteit programma 
- Gedifferentieerd aanbod (prijs/

toegankelijkheid) 
- Divers publiek  
- Ontmoeting professionals /

studenten/amateurs/publiek 
- Samenwerkingsverbanden in Brabant 

(PLAN Brabant, Makershuis Tilburg, 
samenwerkende festivals) 

- Deel uitmaken van netwerk Tilburg als 
stad podiumkunsten/verbindingen 
met diverse kunstendisciplines 

- Flexibele organisatie die snel kan 
inspelen op gewijzigde 
omstandigheden (zie corona 2020)

- Festival nog relatief onbekend in Tilburg 
- Imago circus (nog steeds veelal 

associatie met klassiek circus) 
- Festivalformule moet zich nog 

uitkristalliseren 
- Onbekende namen en titels 
- Slechte toegang tot cultuurredacties 

(deels vanwege circus; deels vanwege 
‘niet-Randstad’, deels vanwege 
‘recensie-file’ in oktober) 

- Stichting heeft geen financiële buffer, 
dus tegenvallers betekenen direct een 
groot risico voor continuïteit 

Kansen Bedreigingen

- In publieke opinie en media heeft 
Circolo in Tilburg indruk gemaakt 

- Nationale profilering blijft achter bij 
kwaliteit programma 

- Mond-tot-mond reclame in Tilburg 
moet gaan leiden tot publieksgroei 

- door het bij elkaar brengen van circus 
en urban sports/-arts kunnen we 
meer jongeren gaan bereiken 

- Bijzondere sfeer in park nog beter 
uitnutten om tot (lang) bezoek te 
verleiden 

- Verbetering customer-journey rond 
festival en het kiezen van 
voorstellingen 

- Publiekspotentieel in regio Tilburg 
- Onderdeel zijn van citymarketing 

strategie stad mogelijk in 
samenwerking/afstemming met 
andere evenementen 

- Publieksopbouw/profilering in Tilburg 
vertraagd door corona; wegvallen 
continuïteit  

- Groot aanbod zakelijke evenementen in 
regio in september/oktober 

- Opbouw zakelijk netwerk met 
sponsoren en afnemers zakelijke 
arrangementen vergt meer tijd om tot 
andere financiële balans te komen en 
subsidie-afhankelijkheid te 
verminderen. Ook die opbouw is door 
Corona flink op achterstand komen te 
staan 

- Slecht (herfst)weer kan leiden tot 
minder bezoekers (en dus recette en 
horeca inkomsten) en tot hogere kosten 
(bijv. brandstof voor verwarming en 
voorzieningen ter bescherming park) 

- Provinciale ontwikkelingen en mogelijke 
bezuinigingen op cultuur
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7. Reflectie op financieel resultaat 
Het financieel verloop in 2020 was natuurlijk erg afwijkend van een normaal festivaljaar. 
Door in een vroegtijdig stadium afspraken te maken met leveranciers en gezelschappen konden 
er bij het cancelen van het festival veel uitvoeringskosten worden bespaard. Een en ander heeft 
geleid tot een positief resultaat van zo’n € 60.000,- vanuit de ‘reguliere’ subsidies. Diverse 
bijdragen van fondsen zijn doorgeschoven naar 2021. 
Het positief resultaat wordt toegevoegd aan de continuïteitsreserve om eventuele tegenvallers in 
de toekomst te kunnen opvangen. 

Beleid ten aanzien van reserves 
Op basis van de subsidieverordeningen is het mogelijk om middelen toe te voegen aan de 
egalisa@ereserve, binnen de hiervoor door de subsidiënten aangeven maximale bedragen. 
Het vrij besteedbare vermogen van de organisa@e zal in voorkomende gevallen worden 
ingezet voor de  uitvoering van speciale, binnen de doelstelling liggende projecten alsmede 
ter opvang van de gevolgen van mogelijke onvoorziene financiële uitgaven. 
Indien door het bestuur bestemmingsreserves worden gevormd, worden deze in de 
jaarrekening nader toegelicht. 

bestemmingsfonds 
In het voorjaar ontving de organisatie vanuit het steunpakket van de rijksoverheid voor de 
culturele sector een extra bijdrage van € 242.000,-. Deze steun wordt middels een aantal 
bestemmingsreserves ingezet om makers aan het werk te houden of hun nieuwe producties 
onder de aandacht te brengen. Ook worden middelen gereserveerd om de doorwerking van de 
coronacrisis op te vangen. Voor een toelichting op de bestemmingsreserves: zie de aparte 
paragraaf in de jaarrekening 

liquiditeit en solvabiliteit 
Door de ontvangen bijdragen en beheersing van kosten is de liquiditeit van de organisatie 
ruimschoots op niveau. 
Wat betreft de solvabiliteit is de verhouding Eigen vermogen/Vreemd vermogen: € 315.851,-/€ 
208.989,- = 151% 

8. Organisatie 
Festival Circolo wordt georganiseerd door de Stichting Briantelli. De stichting wordt geleid door 
een directeur/bestuurder die wordt bijgestaan door een Raad van Toezicht. 

Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht kende in 2020 een bezetting van 8 leden en heeft in 2020 maar liefst acht 
maal vergaderd. waarvan de meeste keren online. De reden voor deze hoeveelheid 
vergaderingen lag natuurlijk in de consequenties van de pandemie en het steeds opnieuw 
schakelen naar andere scenario’s. Daarnaast is het doorvoeren van de Fair Practice Code een 
belangrijk punt van aandacht geweest.  
Eind 2020 heeft de Raad een uitgebreide interne evaluatie gehouden leidend tot een aantal 
bijstellingen in de vergaderorde en -voorbereidingen.  
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Per 2021 verlaten 3 leden de Raad van Toezicht. Om wille van de voorbereiding, realisatie en de 
vestiging van het festival in Tilburg waren Luc Broos  en Jacques van Veen (voorzitter) bereid 
langer aan te blijven dan de gebruikelijke periode volgens de Code Cultural Governace. Met de 
verworven zekerheid over meerjarige steun van FPK en Brabantstad en ondanks de coronacrisis 
bleek 2020 het juiste moment om afscheid te nemen. Vanwege veranderde persoonlijke 
omstandigheden stopt Philine Krans na ruim 7 jaar eveneens als lid van de Raad van Toezicht. 

In 2020 trad Sjaak Beirnaert toe tot de Raad. Met zijn financiële achtergrond en netwerk in 
zakelijk Tilburg vormt hij een belangrijke toevoeging aan de competenties van de Raad. 
Ter opvolging van voorzitter van Jacques van Veen is Jolanda Spoel aangetrokken. Jolanda was 
werkzaam bij Maas TD en is sinds 1 december 2020 directeur van het Bijlmerparktheater. In 
Rotterdam heeft zij bij MAASTD veel ruimte geboden aan circus en daar een grote betrokkenheid 
bij ontwikkeld. Met haar ruime ervaring in het landelijke cultuurbestel wil zij bijdragen aan de 
verder ontwikkeling van Festival Circolo. 
Samenstelling Raad van Toezicht per 1 januari 2021 

- Jolanda Spoel (voorzitter), Rotterdam 
- Rien van der Vleuten, Best 
- Nathalie Nijs, Alphen (N-B) 
- Kasia Rosa, Tilburg 
- Joep Coolen, Tilburg 
- Sjaak Beirnaert, Tilburg 

Directie 
Marc Eysink Smeets is sinds het begin van Circolo in 2006 betrokken bij de organisatie en vanaf 
2013 als directeur/bestuurder. De directeur sluit jaarlijks met de Raad van Toezicht een 
management-overeenkomst voor de festivalleiding. Eind 2019 zijn in het kader van fair-pay de 
vergoedingen aan Circolo medewerkers herzien. De vergoeding die met de directeur is 
overeengekomen, is afgeleid van de cao Nederlandse Podia schaal 9. Bij werkzaamheden van 
gemiddeld drie dagen per week komt dat voor 2020 neer op een ZZP- vergoeding van € 37.500,-. 
Een afspraak die ruimschoots binnen de Wet Normering Topinkomens valt.  

Artistieke leiding 
In 2020 is de functie van programmeur Wendy Moonen opgewaardeerd naar artistieke leiding. 
Immers Festival Circolo heeft zich in de loop der tijd steeds meer ontwikkeld van een louter 
programmerend festival naar een organisatie die zich nadrukkelijk bezighoudt met 
talentontwikkeling en het co-produceren van nieuwe producties. Deze ontwikkelingen worden 
aangestuurd door de artistiek leider. 
De vergoeding die met artistiek leider is overeengekomen, is afgeleid van de cao Nederlandse 
Podia schaal 8. Bij werkzaamheden van gemiddeld drie dagen per week komt dat voor 2020 neer 
op een ZZP- vergoeding van € 36.500,-. 

Staf en team 
De coördinerende staf wordt gevormd door de directeur, de artistiek leider, de productieleider en 
het hoofd marketing en communicatie. Elk staflid stuurt een aantal deelgebieden aan. 
Voor de bureau-administratie is een freelance medewerker aangetrokken die ook een deel van de 
ticketing voor zijn rekening neemt. De financiële administratie is belegd bij een extern bureau. 
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Festival Circolo 2020 werd voorbereid door een goed samenwerkend team van freelancers. Alle 
coördinerende werkzaamheden zijn belegd bij betaalde ZZP’ers met duidelijke omschreven 
opdrachten, voor een specifieke periode en tegen een vastgesteld budget. Diverse medewerkers 
werden ondersteund door vrijwilligers en stagiaires. 

De freelance medewerkers dragen een offerte aan voor hun dienstverlening. Deze offerte 
worden door de directeur getoetst op tariefstelling en ureninschatting.  
De in te vullen functies worden getoetst aan de CAO Nederlandse Podia en het tarief wordt 
afgeleid van de salariëring bij de betreffende functieschaal. In de praktijk blijkt de uiteindelijke 
uren inzet, zeker in de festivalperiode zelf, vaak aanzienlijk hoger ligt dan het overeengekomen 
budget. Vanuit die ervaringen wordt geprobeerd voor een volgende editie een betere inschatting 
te maken, met dien verstande dat het vrijwel onmogelijk is om álle uren ten tijde van het festival 
in rekening te brengen. 

In 2020 werd het team gevormd door: 
Marc Eysink Smeets – directeur/bestuurder 
Wendy Moonen – artistieke leiding/programmering 
Stephan Grilis – productieleiding 
Niki van Rooij/Bureau Toffey – hoofd marketing 
Lea Willems/Bureau Toffey – contentmanager 
Sander Buijtels – secretariaat en vrienden 
Marijn van de Veer – ticketing 
Mariëlle van der Wardt – website beheer en ict 
Lysanne van Esch – programma productie 
Sandra Smits - zakelijke markt 
Ilse Aarts - Vrijwilligers coördinatie  
Pepijn Muller – Horeca coördinatie 
Lilian van Gool/Force Finance - Financiële administratie 
Soesja Pijlman – Circolo Verdieping 
Ivana  Tomasevīc – Circolo Educatie 

9. Toepassing Codes 

Cultural Governance 
De stichting Briantelli past de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur 2019 
toe. De jaarverslagen en jaarrekeningen worden op de website van de organisatie gepubliceerd.  
De wijze waarop de stichting in dit moeilijke jaar gewerkt heeft aan haar maatschappelijke doelen 
staan in dit jaarverslag 2020 beschreven. Met de belangrijkste financiers en stakeholders is 
geregeld overleg gevoerd over de impact van de corona-crisis op het al dan niet door gaan van 
het festival en gevolgen voor de artiesten en organisatie. (principe 1 en 2) 

Met de verslaglegging over 2020 worden de zittingstermijnen en nevenfuncties van RvT leden en 
directie op de site vermeld. Om belangenverstrengeling te voorkomen zijn afspraken gemaakt 
over transparantie ten aanzien van nevenfuncties en familiebanden. Er hebben zich nog geen 
gevallen van belangenverstrengelingen in de stichting voorgedaan. (principe 3) 
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De verhouding tussen bestuur en Raad van Toezicht staan beschreven in een directiestatuut. 
Eens per twee jaar wordt dit directiestatuut geactualiseerd naar aanleiding van de zelfevaluatie 
van de Raad van Toezicht en een voortgangsgesprek met de directeur/bestuurder. (principe 4) 

De directeur/bestuurder is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding in de organisatie. Middels 
een bestuursverslag per kwartaal houdt de directeur/bestuurder de toezicht houders op de 
hoogte van de ontwikkelingen in de volle breedheid van de organisatie. 
De stichting kent een uitgeschreven Administratieve Organisatie waarin rollen, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden staan beschreven. In 2021 is de risico-beheersing (in 
min-of-meer normale omstandigheden) een extra punt van aandacht. (principe 5 en 6) 

In 2020 is een actie- en stappenplan opgesteld om de uitwerking en toepassing van de 
verschillende codes door te voeren. Twee leden van de RvT hebben de taak en 
verantwoordelijkheid om de voortgang te monitoren en te agenderen. (samen met volgende 
paragrafen principe 6) 

Eind 2020 heeft de Raad van Toezicht een uitgebreide zelfevaluatie gehouden. Daarbij zijn alle 
principes van de Code Cultural Governance tegen het licht gehouden. De afgelopen jaren zijn veel 
stappen gezet om ons goed tot de code te verhouden. De evaluatie heeft geleid interne evaluatie 
gehouden tot een aantal bijstellingen in de vergaderorde en -voorbereidingen. 
Met de vernieuwde samenstelling van Raad van Toezicht is deze diverser geworden en verbreed 
wat betreft relevante netwerken.  De profielschetsen zijn accuraat. 
Tot 1 januari 2021 was een (vertrekkend) lid van de Raad van Toezicht als vertrouwenspersoon 
beschikbaar voor de organisatie. In 2021 wordt een externe vertrouwenspersoon geworven. Het 
uitwerken van een interne gedragscode is nog een punt van aandacht. 
 (principe 7 en 8) 

Fair Practice 
In 2020 zijn de functies van alle ZZP-medewerkers tegen het licht gehouden en beschreven in een 
functieprofiel. Deze profielen zijn afgezet tegen functies in de CAO Nederlandse Podia en op 
basis daarvan zijn vergoedingen afgeleid door toepassing van de rekentool van de Kunstenbond. 
Deze operatie heeft geleid tot wat aanpassingen in de vergoedingen. 
In afstemming met partners in PLAN Brabant en de Circuscoalitie zijn de vergoedingen voor 
repetitiedagen en uitvoeringsdagen vastgesteld zodat er binnen het veld met gelijke normen 
wordt gewerkt. 
De afwikkeling van de overeenkomsten rond het festival 2020 heeft zich in goede samenspraak 
met de gezelschappen en met ieders instemming voltrokken. 
Bij het aangaan van nieuwe overeenkomsten in deze onzekere tijden worden direct afspraken 
gemaakt hoe om te gaan met vervallen optredens. Daartoe worden diverse fases bepaald waar 
delen van de fee aan gekoppeld zijn. Al bij het afsluiten van een overeenkomst betaalt het festival 
een deel van de uitkoop als garantie. 

Inclusie 
Rond voorgaande edities heeft Circolo al veel werk gemaakt van de toegankelijkheid van het 
festival, vooral voor mensen met fysieke of visuele beperkingen. Dat doen we in nauw overleg 
met het Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties. 
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Circus is  verder nog een behoorlijk ‘witte’ discipline. Hoewel de studenten aan de 
circusopleidingen van allerlei kanten van de wereld komen zijn er onder hen maar weinigen met 
een niet-westerse achtergrond. Het is een punt van aandacht ook voor deze opleidingen. Door 
meer aansluiting te zoeken bij urban- en gymnastische sporten worden andere doelgroepen 
aangesproken. 
Ook Circolo zoekt aansluiting met makers die voortkomen uit ‘urban’ circuits zoals de Ruggeds en 
Corpo Maquina. Door dergelijke groepen op het festival te presenteren en gezamenlijk hun 
achterbannen aan te spreken wordt het publiek voor Festival Circolo verbreed. 
De coronacrisis heeft vertraging opgeleverd in deze voorgenomen aanpak evenals in het 
samenstellen van een klankbordgroep om met ons mee te denken over het bereiken van 
gezinnen met een niet-Nederlandse achtergrond. 
Het is de bedoeling om een en ander in het voorjaar van 2021 weer op te pakken. 

10. Bestuurlijke voornemens 2021: 
Festival Circolo is met volle energie aan de slag om in oktober een nieuwe, liefst zo volwaardig 
mogelijke, festivaleditie neer te zeten in het Leijpark in Tilburg. Een groot deel van de 
programmering van 2020 is naar oktober ’21 doorgeschoven. 
We gaan aan de slag met de plannen zoals gepresenteerd in de meerjaren-aanvragen voor 
2021-2024. De eerste stappen in samenwerking met beeldende kunst instellingen en in de 
contacten met Brabantse urban-initiatieven zijn reeds gezet. 

Door de verplaatsing van het festival 2020 naar 2021 en de ontwikkeling dat meer makers 
circusvoorstellingen maken voor specifieke locaties, is de vraag opgekomen of de beoogde 
afwisseling van indoor en outdoor edities wel zo wenselijk is. We gaan nadenken over jaarlijkse 
een hybride vorm. 

In 2021 wordt met Camiel Corneille een tweejarig traject gestart in het kader van de Nieuwe 
Makersregeling van het FPK en met Piet van Dycke wordt begonnen aan een driejarig traject in 
het kader van PLAN Brabant. 

Met een post-corona-aanpak gaan we nieuwe partnerships ontwikkelen met het bedrijfsleven in 
Tilburg en omgeving. We bieden een bijzondere en veilige locatie voor zakelijke ontmoetingen.  

Verder zijn er geen belangrijke stellige bestuurlijke voornemens en geen tot dusver in 2021 
genomen belangrijke bestuurlijke besluiten welke in de jaarrekening 2020 dienen te worden 
opgenomen. 

Tilburg 10 maart 2021 

Marc Eysink Smeets 
directeur/bestuurder 
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