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1. Doelstelling
In januari 2016 werd Stichting Moskou opgericht door Lilou Dekker nadat zij afstudeerde
aan de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie met als doel:
- het produceren van theatervoorstellingen, al dan niet voor locatietheater
- het bijdragen aan bewerkingen en/of het moderniseren en/of vertalen van bestaand
repertoire
- het produceren van projecten voor een intermediair platform
- het enthousiasmeren van het publiek door belangwekkend repertoire te delen via
theatervoorstellingen en projecten voor andere intermediaire platforms of mediaplatforms.
De stichting heeft zich in bovenstaande zin vooral ontwikkeld tot een platform en
organisatie waarin Lilou Dekker zich in samenwerking met anderen als theatermaker,
schrijver en acteur ontwikkelt in haar kunstenaarschap. Zij initieerde en maakte in de
afgelopen jaren in samenwerking met wisselende ensembles vijf theatervoorstellingen.

2. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van Stichting Moskou is in het afgelopen jaar onveranderd. De samenwerking
met de bestuursleden en de betrokkenheid van hen is eer verrijking gebleken voor het
gezelschap.
Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter
Gustaaf Peek is schrijver. Hij studeerde Engelse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit
Leiden. Na zijn studie richtte hij zich in eerste instantie op het schrijven van poëzie en in
2006 verscheen zijn debuutroman Armin. In 2015 won Peek een Gouden Kalf en Zilveren
Krulstaart voor zijn scenario voor de Nederlandse speelfilm Gluckauf. Op het Brussels
Film Festival won hij voor dit scenario de Best Screenplay Award. Naast zijn werk als
schrijver zat hij in 2016 ook in de commissie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst.
Secretaris
Alexandra Broeder studeerde in 2003 af als theatermaker aan de Toneelacademie
Maastricht. Zij neemt haar publiek mee in een vaak schemerachtige unieke wereld, die
zich niet zelden in een geheel eigen dimensie lijkt af te spelen. Vaak zijn de spelers
kinderen of jongeren, die het volwassen publiek deze sinistere, onwennige wereld binnen
leiden. Lilou Dekker is door Alexandra Broeder het theatervak in gerold. Als 11 jarige
speelde ze voor het eerst mee in een voorstelling van Alexandra en tot haar 16e speelde
ze in 6 van haar voorstellingen. Alexandra heeft Lilou haar liefde voor het theater
meegeven en is daarmee een hele mooie toevoeging aan het bestuur van haar stichting.
Penningmeester
Daisy Benz studeerde communicatie en deed de afgelopen jaren voor verschillende
gezelschappen en festivals de PR. Ze is artistiek leider van het festival Why Not! en
daarnaast al jaren interim marketeer bij Cultuurhuis de Brakke Grond.

3. Activiteiten verslag
3.1 Patricia
In 2020 werden de plannen voor de voorstelling de Schuld van de schrijver gemaakt.
Deze plannen zijn ontstaan na het maken van Circus Reve. Waar Circus Reve over het
werk en leven van Gerard Reve ging moest De schuld van de schrijver gaan over het
intrigerende leven en werk van de Amerikaanse thrillerschrijver Patricia Highsmith.
Arie Storm zou de voorstelling weer schrijven en Marijke Schermer zou deze weer
regisseren.Voor deze voorstelling werden meerdere aanvragen ingediend. Die helaas
werden afgewezen. Eind 2020 werd besloten de voorstelling nieuw leven in te blazen en
om de voorstelling een nauwe samenwerking te laten zijn tussen schrijver Arie Storm en
maker Lilou Dekker waarin hun discussie over de controversiële thematiek rondom
Highsmith een rol zou spelen.
Begin 2021 begon er een mailwisseling en ontwikkelde het plan zich verder onder de
nieuwe naam Patricia. Er werden nieuwe aanvragen ingediend. Maar ook deze keer
zonder succes.
Er is besloten om de plannen voor deze voorstelling voorlopig te laten rusten omdat er
vanuit de fondsen nog geen interesse was, maar ook omdat duidelijk werd dat de stichting
met haar andere plannen een nieuwe weg in sloeg. Onder andere door de makers met wie
de plannen werden gesmeed voor de voorstelling Samenkomst in positieve sfeer

3.2 Samenkomst in positieve sfeer.
Eind 2020 werden de eerste bedragen
toegezegd voor de voorstelling
Samenkomst in positieve sfeer. Een
project waarbij Randa Peters en Lilou
Dekker, na Lessen van een hert opnieuw
zouden samenwerken.
Zij zouden de voorstelling maken met
Joost de Haas en Willem Wits. Aan het
begin van het project, na de eerste lezing,
hebben ze moeten beslissen om vanwege
financiële redenen (minder subsidie
ontvangen dan gehoopt) en artistieke
redenen (andere kijk op de uiteindelijk
inhoud en vorm van de voorstelling) de
samenwerking met hen te beëindigen en
het plan te vervolgen met schrijver en
theatermaker Leon Brill.
Dit bleek een zeer prettige samenwerking
die heel vanzelfsprekend aanvoelde. Er
werd al schrijvend gerepeteerd en al
repeterend geschreven. De vorm had iets
weg van montagetheater. Teun Smits, een
collega en gemeenschappelijke vriend die
ook al bij de Moskou voorstelling Lessen
van een hert betrokken was, is aan het
eind van de repetitie periode nog twee
dagen langs geweest om mee te kijken. Hij
heeft geholpen de voorstelling tot zijn uiteindelijke vorm te brengen.
Wegens een tekort aan budget werd er gezocht naar gratis repetitieruimtes. Met succes.
Er werd gerepeteerd in eetcafe Festina Lente (dat wegens de lockdown gesloten was voor
bezoekers) en Het Felix Meritus (die een programma hadden waarbij ze jonge makers
ondersteunden).
Daarna werd er kosteloos gerepeteerd in Club Atelier. Na de eerste kennismaking met de
programmeur van deze club, werd er ook besloten op die locatie in premiere te gaan.
De eerste voorstellingen die gepland stonden in Club Atelier op 4,5 en 6 juni konden niet
doorgaan vanwege de corona-maatregelen. Uiteindelijk is de eerste voorstelling op 5 juni
verplaatst naar 11 juni en konden alle 5 de geplande voorstellingen plaatsvinden. Hierna
speelde de voorstelling nog in verschillende andere clubs die wegens de corona

maatregelen leeg stonden. Aan de hand hiervan kwamen er weer nieuwe
geïnteresseerden programmeurs waaronder de programmeurs van Theater Frascati en
Festival Karavaan.
Daarnaast waren er al een aantal theaters die de voorstelling Patricia hadden willen
programmeren. Omdat deze voorstelling niet door ging hebben wij een aantal
programmeurs gevraagd om deze datum in plaats van Patricia, Samenkomst in positieve
sfeer te prorgammeren. Zo ontstond uiteindelijk de onderstaande speellijst.

Club Atelier - Amsterdam
5 voorstellingen in juni
Club Smederij - Tilburg
25 juni 2021
Rotown - Rotterdam
2 juli 2021
Festival Karavaan - Alkmaar
7 voorstellingen op 6 en 7 augustus 2021
Showman’s Fair - Alkmaar
21 augustus 2021
Theater Frascati - Amsterdam
7 en 8 oktober 2021
Arto Theater - Schoonhoven
19 maart 2022
Walhalla - Rotterdam
30 april 2022
Ins Blau - Leiden
16 mei 2022
Corrosia - Almere
17 mei 2022
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BALANS per 31-12-2021
12/31/2021
euro

12/31/2020
euro

DEBET
ACTIVA
B. Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Te ontvangen subsidies
Omzetbelasting
Totaal der vorderingen

1.046
3.500
925
5.471

-

C. Liquide middelen
SNS rekening courant
1 totaal der liquide middelen

4.837
4.837

5.448
5.448

10.308

5.448

1.180

620

TOTAAL ACTIVA
CREDIT
PASSIVA
A. Eigen Vermogen

Algemene reserve
B. Kortlopende schulden
Te betalen kosten
Crediteuren
Vooruitontvangen subsidies
Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden

815
8.313

TOTAAL PASSIVA

9.128

4.500
329
4.829

10.308

5.448

VERLIES- EN WINSTREKENING
2021
euro

2020
euro

BATEN
Directe opbrengsten
.Publieksinkomsten binnenland
Totaal de directe inkomsten

7.848
7.848

-

Totaal opbrengsten

7.848

-

% eigeninkomsten

0%

0%

Bijdragen
Subsidies uit publieke middelen
Private Fondsen
Sponsoring en donaties
Totaal subsidies/bijdragen

(
(
(

11.000)
3.000)
14.000)

(

-)

Totaal der Baten

(

21.848)

(

-)

LASTEN
beheerlasten
beheerlasten: Personeelslasten
beheerlasten materiële lasten
Totaal beheerslasten

(
(
(

800)
1.038)
1.838)

(
(

426)
426)

activiteitenlasten
activiteitenlasten personeelslasten
activiteitenlasten materiële lasten
Totaal activiteitenlastenlasten

(
(
(

17.960)
1.490)
19.450)

(
(

57)
57)

Totaal der Lasten

(

21.288)

(

483)

Saldo uit gewone bedrijfsvoering

560

-483

bijzondere baten

Resultaat boekjaar

(

-)

(

-)

(

560)

(

(483)

