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Stichting Theaternetwerk Delft exploiteert sinds 2012 het Rietveld Theater en faciliteert daarmee 
het culturele veld. De stichting stelt het theater beschikbaar als ‘Doe-het-zelf theater’, wat 
betekent dat het theater voor en door het culturele veld gerund, gebruikt en geprogrammeerd 
wordt. Het theater draait geheel op vrijwilligers, er is niemand in loondienst. Het theater wordt 
geroemd om haar intieme setting. Met een vlakke vloer en 110 zitplaatsen is het ‘de kleine zaal’ 
die Delft voorheen altijd ontbeerde.  
Naast de grote zaal heeft het theater een gezellige foyer en een studio. De studio wordt 
voornamelijk gebruikt voor niet versterkte repetities, kantoor en een enkele vergadering. De foyer 
wordt buiten voorstellingen gebruikt als kantoor voor de organisatie en verhuurd voor activiteiten 
en vergaderingen. In de zaal vinden voorstellingen, repetities en workshops plaats.  

In 2019 is voornamelijk gefocust op een goede ontvangst van het publiek dat in grote getale naar 
de voorstellingen kwam. Een nieuw kassasysteem achter de bar werpt zijn vruchten af; er is meer 
zicht op de afname door klanten en helpt de (vrijwillige) barmedewerkers enorm in drukke 
periodes. 

Het theater werkt veel samen met winkeliers, sociale en culturele ondernemers, lokale 
evenementen en festivals. Traditiegetrouw vormde het theater het festivalhart van het Delft Fringe 
Festival en waren de eerste twee weken van juni drukbezocht en knalroze gekleurd. 

Het Rietveld Theater heeft in de eerste helft van 2019 goed gedraaid. Tot 1 september telden wij  

- in totaal 145 voorstellingen voor 12.122 bezoekers 
- waarvan 38 in een Rietveld Serie met totaal 2.394 bezoekers en  
- waarvan 107 van buiten af voor 9.728 bezoekers.  

Deze artiesten hebben zichzelf op de agenda gezet vanuit het doe-het-zelf-principe of werden 
geboekt vanuit een langdurige samenwerking met festivals, impresariaten of boekers als het 
Delft Fringe Festival, Theater de Veste, DOK Educatie, Impresariaat Willem en George Visser 
Productions,  maar ook via ‘vaste’ gebruikers als Withlof Theatersport en Tot Zover 

- Van de 107 externe voorstellingen, zijn er 33 als enkele ‘festivaldag’ geteld. Zo’n dag bestond 
echter uit meerdere optredens omdat het een festival of Open Dag met meerdere 
leerlingenpresentaties betrof. Het 12-daagse Delft Fringe Festival heeft bijvoorbeeld 46 
afzonderlijke voorstellingen in het Rietveld Theater geprogrammeerd, maar er zijn 12 
‘festivaldagen’ geteld.  

- Er vonden 68 activiteiten en repetities plaats, waaronder losse repetities door (professionele) 
theatergroepen en artiesten, (video)opnames voor muziek, politieke cafés, 
vrijwilligersbijeenkomsten, workshops, vergaderingen, presentaties, besloten feesten, 
afscheidborrels, kunstlabs, workshopdagen voor scholen en TaalZomer. 

- Wekelijks repeteren verschillenden vaste koren, muziek- en theatergroepen, zoals Blue Vocals, 
Withlof, De Lange Keizer, Tot Zover, My Clog Has Fleas, Ensemble Archipel, New Kids on the 
Block, Annette Kreijkamp en de Rietveld Productie. 

- Bezoekers en deelnemers aan activiteiten, repetities en vergaderingen zijn niet geteld, maar in 
de eerste helft van 2019 maakten dus ruim meer dan 13.000 bezoekers gebruik van het theater.  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2019 / tot 1 sept -  Rietveld Series - 
voorstellingen in verschillende genres
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2019 / tot 1 sept - Losse voorstellingen in 
verschillende genres
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Doe-het-zelf-concept



Rietveld Productie 2019 - Tussentijd 

In september 2019 viert de Rietveld Productie haar jubileum. Acht 
amateurspelers uit de regio zetten – o.l.v. regisseur Remco Melles 
– hun talenten in om van dit lustrum een mooie en spraak-
makende voorstelling te maken. 
De voorstelling TUSSENTIJD is een beeldende, abstracte 
voorstelling, die voortborduurt op dit thema. Het is opmerkelijk – 
zeker in deze tijd – hoeveel mensen hun ‘moments of fame’ nodig 
hebben. Door de huidige overvloed aan sociale media lijkt het of 
iedereen een “lijstje” om zijn/haar leven wil.  
Deze vijfde Rietveld Productie is een avontuurlijk groepsproces 
geworden met acht zeer ervaren spelers waarvan de jongste 20 en 
de oudste 72 is. Allemaal hebben ze diezelfde wens: gezien 
worden. Komt allen om deze wens, al of niet, in vervulling te zien 
gaan.  

Verwachte voorstellingen vanaf september: 
Er staan tenminste 52 voorstellingen gepland in het najaar van 2019, waarvan 22 onderdeel zijn 
van een Rietveld Serie als Highlights, Kus van Maanvis, Delft Vertelt, De vloer Op en Theater 
Overdag. In het Doe-het-zelf-concept waren begin september 30 voorstellingen geboekt, maar 
dat kan altijd nog meer worden.  

2019 - verwacht vanaf september


