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29 september 2019 

 

Voortgangsrapportage en definitieve afrekening 

 

Algemeen verloop tot de première op 6 april 2019 

 

Na de ontvangst van de toezeggingen voor de financiële on-

dersteuning van onze jubileumshow “Het Zoutavontuur” ter ge-

legenheid van ons 50-jarig jubileum die was gepland in het 

voorjaar van 2019, is een start gemaakt met de daadwerkelijke 

voorbereidingen van de show, zoals de opzet van choreogra-

fieën, het laten maken van nieuwe arrangementen, decors, het 

instuderen van de partijen, het bestellen van de nieuwe kos-

tuums en het vermaken en verbeteren van oude kostuums, als-

mede de aanschaf van nieuw schoeisel. Uiteraard ook aan de 

vormgeving en de p.r. werd hard gewerkt. 

 

Flyer en poster 

 

Omdat enkele subsidieaanvragen werden afgewezen en omdat de gemeente Rotterdam  

een veel lager bedrag toekende dan waarom was gevraagd, konden wij rekenen op een 

totaal aan subsidies van € 20.497, terwijl de eigen inkomsten en eigen bijdrage werden 

vastgesteld op een bedrag van € 29.303. De totale begroting is daarmee in december 

2018 bijgesteld naar € 49.800 door te schrappen in de kosten die niet direct met de voor-

stellingen te maken hebben. Er kon ook een aanzienlijk bedrag worden afgeboekt op de 

kosten van het theater, omdat het Zuidpleintheater vanwege de bouw van het nieuwe the-

ater op diverse posten (veel) minder in rekening bracht dan in het verleden het geval was. 

De geplande try-out is gerealiseerd door de huur van een duurdere repetitieruimte met po-

dium, waar tevens meer repetities werden gehouden dan waren gepland. Tenslotte wer-

den het jubileumfeest en de viering met de leden versoberd. 

 

De begroting werd op dermate wijze aangepast dat de opzet en de doelstelling van de ju-

bileumshow in de artistieke kern geen wijziging behoefde. Bijstelling heeft daarom met 

name plaats gehad op basis van het aanpassen van de bijkomende kosten. Begin 2019 

werden nog twee sponsoren gevonden, een stichting en een particulier, waardoor meer 

ruimte ontstond om de doelstelling van de jubileumshow volledig te verwezenlijken, zodat 

nagenoeg volledig op de reserves van de vereniging in te teren. 
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Ondanks de vroege aanvang van de planning en de opstart van de “bouw” van de jubile-

umshow, bleek in de eerste maanden van 2019 dat er nog zeer veel moest gebeuren: 

zouden we het wel halen?  

Met daarbij de uitdaging van een Pools en Nederlands deel in de show, met geheel an-

dere choreografieën, muziek, de samenwerking met andere dansgroepen.  

 

Daarnaast was een grote wens om een “professionele” hedendaagse foto- en filmpresen-

tatie op de achtergrond ter vervanging van stati-

sche decors, waarin zelfs in Rotterdam openomen 

filmopnames werden verwerkt. Dit is uiteindelijk 

verwezenlijkt, zij het p het laatste moment. Het ef-

fect was geweldig, zoals ook blijkt uit de reacties 

van het publiek, niet alleen mondeling, maar ook 

via de publieksenquête die het Zuidplein theater 

hield.               

    Frame uit presentatie tijdens première

   

Pas na het repetitieweekeinde eind januari 2019 kon worden begonnen om telkens op de-

len van de show te repeteren. Menigeen kon zich echter nog steeds geen voorstelling ma-

ken van het totaalbeeld en het verloop van de show. Er was een uitgebreid draaiboek, 

waarin het hele verhaal – inclusief alle teksten - is opgenomen, maar desondanks nam 

onder de uitvoerenden de onrust toe: wat zou het worden? 

 

Op 22 maart 2019 stond de try-out, tevens de grote generale repetitie, gepland en pas de 

twee repetities daarvoor werden de diverse delen aan elkaar gekoppeld. Het uitgenodigde 

kritische publiek kreeg, net als de uitvoerenden, toen pas een idee van het totaalbeeld 

van de show, zij het met zeer veel op- en aanmerkingen. Een ding was wel bereikt: de to-

tale show was klaar in ruwe vorm, maar er was nog veel werk aan de winkel voor de pre-

mière over twee weken! De nog resterende 2 repetities en de doorloop op de dag van de 

première konden worden besteed aan de fijnafstemming.  
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Maken kostuums en hobbels in de aanloop en de show 

 

Na de toezeggingen voor de financiële ondersteuning 

door verschillende fondsen in september 2018 door 

werden de Oekraïense en Russische kostuums be-

steld. Met de maak van de Russische kostuums is al-

les goed en (net) op tijd in orde gekomen. De maak-

ster is voor twee maanden uit St. Persburg overgeko-

men om de honderden meters stof en band tot prach-

tige kostuums te maken.    

                Nieuw Russisch kostuum koor/ orkest  

 

In februari en maart 2019 verbleef zij bij één van de leden in huis dat gedurende deze tijd 

volledig in beslag werd genomen door naaimachines en stoffen.  

 

Met de nieuwe Oekraïense kostuums liep het wat minder goed. De bestelling met de ont-

werpen werd in september 2018 geplaatst bij een kostuummaker in Kharkiv en de eerste 

aanbetaling werd gedaan. De productieplanning was een maand of drie. Eind december 

kwam de mededeling dat de borduurmachine kapot was gegaan en er geen nieuwe be-

schikbaar was op korte termijn, terwijl er ook een personeelstekort zou zijn. De opleverda-

tum werd naar februari 2019 verplaatst. Uiteindelijk kwam eind februari een deel van de 

dames kostuums (rokken en schorten) en eind maart de geborduurde blouses en de boe-

ken voor de mannen. 

 

Omdat inmiddels duidelijk was geworden dat de kostuums verre van volledig zouden zijn, 

werd heel hard gewerkt aan een alternatief wat be-

treft de gilets, jassen en hoofdeksels (bloemenkran-

sen voor de dames en mutsen voor de heren) die 

niet op tijd zouden worden geleverd. Besloten werd 

om een combi-

natie te maken 

van de oude 

Oekraïense  

Oud Oekraïens kostuum 

 

kostuums (uit 1996) en van de nieuwe kostuums 

met platoks (hals-/hoofddoeken) op het hoofd ge-

bonden, om zo toch een nieuw beeld te geven.     Gedeeltelijk nieuw Oekraïens kostuum  
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De stof van de blouses was van slechte kwaliteit en de schorten en rokken waren niet 

conform de wensen uitgevoerd. Alles is na de première teruggestuurd om te verbeteren 

en pas in de loop van september 2019 werden de verbeterde kostuums en hoofddeksels 

afgeleverd. De eindafrekening kon derhalve pas eind september 2019 worden opge-

maakt. 

 

 

Verloop maken presentatie en decors 

 

In september 2018 werd een begin gemaakt met het idee voor de presentatie. In het thea-

ter Zuidplein is een 3 bij 4 meter groot doek waarop gepresenteerd kan worden. De opzet 

was dan ook om met behulp  van PowerPoint of een an-

der presentatieprogramma het verhaal mede te vertellen 

en de sfeer te scheppen die bij de verschillende nummer 

hoort. De reis van de 3 kozakken voert over en rond heel 

Eurazië dus was het idee om een kaart te presenteren 

met de beweging te voet te paard en per schip zichtbaar 

te maken.           Kaart met voetstappen 

 

Ook de reis per schip vanaf Rotterdam naar de “Zwarte Zee” die feitelijk de “Barentszzee” 

zou worden aan het begin van het tweede deel van de show kwam geweldig in beeld. 

 

Het zoeken naar beelden met een licentie om te vertonen en die passen bij de verschil-

lende onderdelen in het programma had veel voeten in de aarde. Het liefst geen personen 

en moderne zaken op de beelden en de beelden moeten wat betreft de kleurstelling en 

uiterlijk bij elkaar passen en vooral ook passen in de tijd. Uiteindelijk is gebruik gemaakt 

van foto’s van schilderijen. Om een duidelijk/scherp beeld op een 3 bij 4 meter groot doek 

vraagt om heel veel pixels. Bij veel van de foto’s was dat niet het geval, zodat alle beelden 

tot een grootte van 6.000 bij 4.000 moesten worden bewerkt met speciale computerpro-

gramma’s. Eén van de leden beschikt over dergelijke programmatuur en daar zijn zeer 

veel uren in gestoken. 

 

Ook de namen van de dorpen en steden moesten fictief 

zijn en uiteindelijk zijn onder meer de namen “Trouwlus-

tig” (dorp waar een bruiloft is), “Volendans” (deel met 

Nederlandse dans) en “Ons dorp” (thuis) 

 

Alles bij elkaar was het effect was oogverblindend en 

kwamen vele complimenten over de presentatie! 
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De decors bleven 

tot een minimum 

beperkt tot een 

hek met potten, 

zoutzakken en 

een kar waarmee 

de kozakken hun 

reis maakten.  

Hek en kar                  Kampvuur 

 

En niet te vergeten een bijna echt lijkend kampvuur met flakkerend licht dat in de beide 

voorstellingen tot leuke reacties uit jet publiek leidde. 

 

 

De marathon 

 

Niet alleen het volledig in elkaar zetten van de show was een marathon, de marathon van 

Rotterdam stond in het weekeinde van de jubileumshow werd gepland (7 april) en het was 

tot dat moment onzeker of het en zo ja hoe theater Zuidplein bereikbaar zou zijn. Tot het 

laatste moment kon de gemeente daarover geen duidelijkheid geven, dan wel slechts het 

(doem)beeld dat he theater alleen me de metro bereikbaar zou zijn. Veel van onze bezoe-

kers komen van buiten Rotterdam, met alle zorgen van dien.  

 

Met routebeschrijvingen naar parkeerplaatsen buiten de stad in de nabijheid van parkeer-

gelegenheden in de buurt van een metrostation, werd geprobeerd om een zo goed moge-

lijke voorlichting aan de bezoekers te geven Achteraf viel het heel erg mee, omdat het 

Zuidplein en het theater, alsmede de parkeergarage bereikbaar bleef. 
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Verloop van de premières op 6 en 7 april 2019 

 

Na de laatste repetitie van 5 april is iedereen zeer vlot naar huis en naar bed gegaan, om 

uitgerust te beginnen aan twee zware dagen. Opperste aandacht en concentratie bleven 

noodzakelijk. Zou iedereen de teksten op tijd weten en de posities herinneren?  

 

Zonder nadere aan-

kondiging startte de 

presentatie vanaf 

de locatie van het 

theater Zuidplein en 

werd via het heelal 

ingezoomd naar de  

Start show       Stil uit gesprek opa - kleinzoon 

 

kop van Zuid bij Hotel New York, waar een opa aan zijn kleinzoon een verhaal vertelt over 

3 kozakken die op handelsreis waren, de weg kwijtraakten en zo ook in Nederland te-

rechtkwamen. De eerste conversaties en het introductie nummer startten vlekkeloos en 

iedereen bleek zijn opkomst, plaats, partij en tekst goed te herinneren. 

 

Na de Jiddische dans in Odessa halverwege het eerste deel  - tijdens dit nummer kleedde 

het koor zich om naar hun Poolse en Wit-Russische kostuums - zakte één van de dansers 

in coulissen in elkaar en hij bleek een hartstilstand te hebben. Dankzij het directe optre-

den van twee dames achter coulissen en de zeer snelle komst van de hulpdiensten is hij 

weer bijgekomen en een week later was hij alweer “de oude”. Uiteraard gaf dit achter de 

coulissen de nodige schrik, maar op het podium hebben de dirigent en het orkest niets 

daarvan gemerkt. Vanwege het afzetten van een deel van coulissen kwamen de kozak-

ken van de verkeerde kant op en begonnen, net van de schrik bekomen, met de tekst van 

een paar nummers verderop. Ook vergaten zij het kampvuur mee te nemen. Met een klein  

bruggetje over kou en vermoeidheid wist één van hen de anderen toch op het juiste spoor 

te krijgen en de show liep verder alsof er niets was gebeurd.  

 

In de pauze werden ook de orkestleden en dirigent ingelicht over het gebeurde en in een 

kort en breed overleg is besloten om “gewoon” verder te gaan, vooral omdat de persoon 

in kwestie weer bij kennis en aanspreekbaar naar het Maasstad ziekenhuis was gebracht. 

De voorzitter vertelde aan het begin van het tweede deel iets over de gebeurtenis en 

vooral dat alles goed was afgelopen. Er was immers een danser minder op het toneel. 

Zijn rol werd overgenomen door de choreografe. 
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Ondanks de ingrijpende gebeurtenis tijdens het eerste deel heeft iedereen zich zodanig 

“vermand” dat het tweede deel nagenoeg vlekkeloos is verlopen. 

 

Aan het eind van het eerste deel worden de ko-

zakken van elkaar gescheiden in de drukte van 

de “Volendans” en in de pauze gaat de achterge-

bleven kozak op zoek naar een schip om mee te 

varen naar de zwarte zee en naar zijn maatjes. 

Het publiek wordt in de pauze vermaakt met Ne-

derlandse muziek en dans en uiteraard hapjes 

en drankjes. Omdat het theater vrijwel was uit-

verkocht, duurde de pauze langer dan was ge-

pland en uiteindelijk eindigde de show dan ook pas na half elf, terwijl volgens afspraak het 

podium om 23:00 uur zou worden afgesloten op “straffe” van extra kosten. Uiteindelijk is 

het gelukt om het toneel voor die tijd vrij te maken. 

 

De uitvoering op zondag was voor Kalinka het meest belangrijk, want dat was de dag 

waarop de meeste oud-leden, vrienden en het “Ka-

linka-publiek” kwam. Ook was er een delegatie van de 

Oekraïense ambassade.  

 

Om 12 uur waren alle leden aanwezig en werd het 

geluid opnieuw ingesteld. De zaal en balkon waren 

vrijwel uitverkocht. Met de goed bezochte zaterdag 

zijn er tussen de 700 en 800 bezoekers geweest.  

 

De show verliep goed, ongeveer zoals op de zaterdag. De twee nog in leven zijn dames 

van het eerste uur, de twee Nadia’s, waren die dag ook aanwezig en werden na afloop in 

het zonnetje gezet met bloemen. Zij vertelden tijdens de receptie dat Kalinka is veranderd 

maar zeker niet ten slechte. Ook één van de oud-voorzitters meldde dat Kalinka er elke 

keer in slaagt om zichzelf te overtreffen.  

 

De delegatie van de Oekraïense ambassade was erg verrast door de show en vergeleek 

Kalinka met de professionals uit hun land, hoewel ze weten dat Kalinka een amateurclub 

is. Dit is een bijzonder compliment. Ook op Instagram en Facebook waren de reacties al-

leen maar positief en afkomstig van een breed publiek. In de publieksenquête die het the-

ater Zuidplein hield werd een publiekswaardering (bijgevoegd) van 8,9 (op een schaal van 

10) gegeven.          
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Definitieve kosten jubileumshow 

 

De begroting van juli 2018, die sloot op € 99.750, werd op 10 december 2018 naar bene-

den bijgesteld op € 49.800. Nu in september 2019 ook de kosten van de Oekraïense kos-

tuums werden afgewikkeld, kan de definitieve “balans” worden opgemaakt. 

 

Op basis van de hiervoor besproken kostenbegroting kan de eindafrekening worden uitge-

werkt. 

 

Kosten Jubileum 50 jaar     Begroot  Eindresultaat 

       

  Kleding      €    16.500     €    16.591    

  Schoeisel      €      1.200     €      1.454    

  Art leiding weekeinde      €      2.250     €      2.266    

  Repetitieweekeind      €      5.000     €      4.669    

  Arrangementen/choreografieën      €      5.300     €      3.759    

  Repetities/overleg/try-out      €      3.600     €    10.815    

  Theaterhuur en overige kosten optredens    €      4.500     €      4.484    

  Art leiding uitvoering(en)      €      1.750     €      1.583    

  Andere groepen en grime      €      2.000     €      1.588    

  Catering en nazit      €      2.000     €      1.935    

  Presentatie, decors, foyer, podium      €      3.200     €         767    

  Reclame en PR      €      1.500     €      2.499    

  Overige kosten      €      1.000     €         272  + 

Totaal kosten       €   49.800     €   52.655    

 

 

Tegenover deze kosten stonden de volgende inkomsten: 

 

Opbrengsten Jubileum 50 jaar      Begroot    Eindresultaat 

      

  Subsidie jubileum      €    20.497     €    23.100    

  Kaartverkoop      €    14.000     €    13.490    

  Sponsoring en reclame      €      3.000     €      1.582    

  Bijdragen repetitieweekeinde      €      2.000     €      2.321    

  Projectkoor      €             -     €         225    

  Overig      €             -     €         235  + 

Totaal ontvangen:      €   39.497    €  40.953    
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De toegezegde en grotendeels ontvangen fondsbijdragen kunnen als volgt worden gespe-

cificeerd: 

 

Fonds   Bedrag Bedrag Te ont-   

    toegezegd betaald vangen   

            

Prins Bernhard Cultuurfonds  €      1.497    €   1.497    

HMA-Schadeefonds  €      2.000    €   2.000    

St. Bevordering Volkskracht  €      2.000    €   2.000    

Gemeente Rotterdam  €      2.500   €      2.500     

Elise Mathilde fonds  €      2.500   €      2.500     

St. Marguérite Antoinette   €      2.603   €      2.603     

VSB-fonds    €    10.000   €    10.000   + 

Totaal    €  23.100   €   17.603  €  5.497    

 

De overige kleinere sponsoren (winkeliers, leden ed.) zijn niet nader gespecificeerd. 

 

De reeds ontvangen bedragen zijn op ons verzoek uitbetaald na het bijstellen van de be-

groting in december 2018. Het grootste deel van kosten moest immers bij vooruitbetaling 

dan wel voor de première zijn voldaan. 

 

Vanuit de reserves van de vereniging werd voor het realiseren van de jubileumshow een 

bedrag aan € 11.701 aangesproken. De volgende recapitulatie worden gegeven: 

 

Recapitulatie   Begroot  Eindresultaat 

       

Totaal inkomsten       €   39.497     €   40.953   

Totaal gemaakte kosten       €   49.800     €   52.655    

Resultaat       €   10.303-    €   11.701-   

Voorzieningen vorig seizoen      €      7.500     €      7.500    

Ten laste seizoen 2018-2019     €      2.803     €      4.201    

Resultaat na verrekening eigen bijdragen     €            0    €            0   
 

 

Het geheel overziende zijn wij uitermate tevreden over de totstandkoming, de uitvoering, 

de reacties en het financiële resultaat van de jubileumshow. Mede dankzij de ons gunstig 

gestemde fondsen hebben wij een moderne show op oude volksleest geschoeid kunnen 

realiseren volgens de artistieke planning. 

 

Het bestuur van Kalinka. 
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Foto-impressie van de kostuums en decors 

 

1e deel 

 

2e deel 
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