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2020: een gespleten jaar
Met gepast optimisme ging PAARD het laatste jaar van het Kunstenplan 2017-2020 in. 2019 was met bijna
een kwart miljoen bezoekers afgesloten en de programmering die voor 2020 in de agenda stond oogde zowel
avontuurlijk als solide. Op 12 maart stond een uitverkocht concert van de Edwin Evers Band geprogrammeerd.
De band was al aan het opbouwen toen premier Rutte en minister Bruins in een persconferentie bekend maakten
dat per direct een aantal maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het Covid-19-virus ingingen,
waaronder sluiting van concertzalen.
Een verwarrende tijd brak aan, waarin de stemming in de culturele sector heen en weer slingerde tussen
onzekerheid, wanhoop, optimisme en strijdbaarheid.
De zorgvuldig opgebouwde agenda ging op de schop, waarbij zo veel mogelijk programma’s werden
verschoven naar een later tijdstip en enkele programma’s helemaal uit de planning werden gehaald.
Er was zorg over het zo goed mogelijk informeren van en binding houden met het publiek, maar de grootste
zorg lag bij de werknemers van PAARD, zowel de vaste krachten als de grote flexibele schil daar omheen,
alsmede de toeleveringsbedrijven.
In de loop van het jaar kwamen via rijk, gemeente en Fonds Podiumkunsten diverse algemene en specifiek
op de culturele sector gerichte steunmaatregelen op gang, waardoor PAARD zonder niet meer te repareren
kleerscheuren door het jaar kwam.
Vanaf de zomer (na versoepelingen van de maatregelen in de zin van het weer in beperkte mate toelaten van
publiek) veranderde de focus in het beleid. Vanaf dat moment probeerde PAARD zo veel mogelijk programma
juist wél te realiseren, onafhankelijk van hoeveel mensen er precies bij mochten zijn. Zelfs toen er weer algehele
lockdowns voor de culture sector werden afgekondigd bleef het programma door gaan in de vorm van
gestreamde events.
Ook in Corona-tijd bleven we trouw aan onze missie en doelstellingen.
Wij geloven namelijk dat de wereld een betere plek wordt als mensen samen mooie momenten delen, ook
wanneer dat eerder virtueel dan fysiek is. Wij geloven in de positieve kracht van popcultuur voor de samenleving,
geloven dat muziek en de cultuur die daarop focust mensen verbindt en samenbrengt, dat het de verbeelding
prikkelt en inspireert. Onze inclusiviteit zit hem zeker ook in het ‘samen beleven’ van onvergetelijke ervaringen en
dat presenteren wij zo optimaal mogelijk aan zoveel mogelijk mensen.
We geven ons publiek diepgaande en indringende ervaringen mee, ervaringen die mooi en bijzonder zijn
maar die ook regelmatig schuren. Zeker, er mag geflirt en genoten worden, maar er zit een ‘edge’ aan onze
programma’s. We zetten aan tot inspiratie en discours, maar zijn niet vies van entertainment. We laten mensen
de eerste stappen in hun professionele carrière zetten, niet alleen als musicus, maar bijvoorbeeld ook als
fotograaf, geluidstechnicus of evenementenorganisator.
We zijn een duidelijk Haagse organisatie en we voelen ons verbonden met de mentaliteit en de
eigenaardigheden van deze stad. PAARD omarmt de eigen ‘scene’ en biedt een veelvoud aan Haagse acts een
podium; voor veel van hen staat dat symbool voor een doorbraak of ultieme erkenning als Haagse topartiest.
PAARD wil een breed programma aanbieden voor een breed publiek. En daarbij kiezen we niet voor de grootste
gemene deler, maar eerder voor een opeenstapeling van speciale programma’s voor heel uiteenlopende
doelgroepen. Sommige laagdrempelig, sommige juist voor de ‘connaisseurs’ en in het samengaan van deze
invalshoeken ligt onze kracht.

Lokale/regionale/(inter)-nationale positionering
Ook in Corona-tijd was en is PAARD hét popcentrum van de Haagse regio en draagt het met zijn programma’s
bij aan de levendigheid van de stad en aan de emancipatie en zelfexpressie van substantiële groepen in de
samenleving. PAARD presenteert zich regionaal maar ook landelijk trots als grootste poppodium in de regio Zuid
Holland.
De Corona-beperkingen zorgden ervoor dat die voortrekkersrol tegen het licht moest worden gehouden. Daarbij
past het niet om geen programma aan te bieden. Er is dan ook naar gestreefd om in 2020 zo veel mogelijk
programma aan te bieden, zowel voor fysiek aanwezig publiek als voor publiek dat vanaf de eigen (thuis)locatie
on-line mee keek.
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In 2020 heeft PAARD 46 (eenmalige) streams uitgezonden die samen voor 107,5 uur streamplezier opleverden.
Een aantal van de streams was alleen door geregistreerde kaartkopers (in totaal 852) te bekijken, maar het
grootste gedeelte was gratis te zien volgens het ‘Pay What You Want’-principe: met een donatiebutton konden
kijkers een vrijwillige bijdragen doen. Er werd 311 keer een donatie gedaan, wat een totaalbedrag van
€ 1102,50 opleverde.
Het aantal gratis streams dat zonder registratie bekeken kon worden was vele malen groter dan de
geregistreerde en bedroeg zo’n 21.000, waarbij het 1-daagse Mondriaan Jazz-festival voor een uitschieter
zorgde met 5000 (deels internationale) streams. Opgemerkt dient te worden dat alleen kijkers die langer dan
een minuut keken zijn meegeteld en dat het aannemelijk is dat een groot deel van de kijkers niet in zijn of haar
eentje kijkt, maar met meerdere mensen tegelijk. Het potentiële bereik van bezoekers is dan ook enorm.
Tot de gezondheidscrisis uitbrak barstte PAARD uit zijn voegen. Er is geen reden aan te nemen dat wanneer we
terug keren naar het oude normaal dat anders zal zijn. We streven er nog altijd naar een extra zaal met een
capaciteit van 600 bezoekers op de Prinsegracht te realiseren en om de popprogrammering in de grote zaal
van Amare met een capaciteit van 2500 bezoekers te gaan verzorgen. Op 1 december 2020 tekenden PAARDdirecteur Majel Blonden en Amare-directeur Jan Zoet daartoe de officiële samenwerkingsovereenkomst. Het
zijn kansen die PAARD niet wil laten liggen om de groeiende stad Den Haag als (pop)muziekstad op de kaart te
houden.
Het programmeren van internationaal programma was in het grootste deel van 2020 niet mogelijk, maar ook
binnen het nationale programma gaan we zeker niet alleen voor de grootste gemene deler. Integendeel: onze
programma’s zijn uitermate divers en dat geldt ook voor het publiek. In onze programmering en publieksbereik
zoeken we doorlopend naar balans tussen regionale, nationale en internationale artiesten. Internationaal zijn
we misschien een kleine speler maar met festivals als Grauzone (dat in februari nog in fysieke vorm doorging)
en Mondriaan Jazz (dat online een groot internationaal publiek vond) trekken we juist veel publiek van over de
grens. Het online streamen van programma heeft als voordeel dat publiek in principe wereldwijd bereikt kan
worden. We zagen dan ook een sterkere landelijke en internationale aantrekkingskracht.
Met deze programmatische spreiding wordt succes behaald. De programma’s waarbij we in Corona-tijd beperkt
publiek mochten toe laten, waren eigenlijk zonder uitzondering uitverkocht. Veel programma’s werden als
double-bill uitgevoerd: artiesten speelden twee keer per avond voor twee verschillende publieksgroepen.
De communicatie met publiek verliep vooral online. Na een veelbelovende start in de eerste maanden leek een
stijging van het websitebezoek van 10 a 15 % voor 2020 in het verschiet te liggen. Direct na de lockdown in
maart kelderde het website-bezoek en herstelde zich maar mondjesmaat. Het totaal aantal unieke bezoekers
voor paard.nl in 2020 kwam op 831.000, een daling van 32% ten opzichte van de 1,2 miljoen websitebezoekers
die in 2019 getrokken werden.
Naast de Paardwebsite is Facebook voor PAARD een zeer belangrijk promotie- en communicatiekanaal. Ook
op Facebook ontwikkelden de cijfers zich niet positief. 2020 Begon met een stijgende trend, die vanaf maart
omboog naar een lichte daling en in december eindigde op 57,483 volgers, een groei van 0,5% ten opzicht
van een jaar eerder. Het totale bereik (organisch en betaald) van alle Paard berichten op Facebook kelderde
en nam met 59% af tot 7.300.000, hetgeen (logischerwijs) is te verklaren door de enorme daling in het aantal
evenementen alsmede door de daling van de daaraan gekoppelde advertentie-uitgaven tot € 17.770, een
daling van bijna 90%.
Ten tijde van de lockdowns zette Paard in op meer zichtbaarheid op Instagram met Instagram-specifieke content;
dit resulteerde in een groei van ruim 10 % naar 11.000 actieve volgers op dit platform.
Een poppodium is in onze ogen meer dan een gebouw. We zijn ook expertisecentrum en aanjager van
popcultuur binnen en buiten de stad. Binnen Den Haag is PAARD een voortrekker in het nachtleven, werken we
met vele culturele partners samen en creëren we zo een breed aanbod van avond- en nachtprogrammering,
festivals en andere evenementen, zowel in ons eigen pand als daarbuiten.
Als grote broer van de Haagse popmuziek hebben we onze helpende handen uitgestoken en (streaming)
programma’s uitgevoerd voor Musicon, PIP, Popradar (De Haagse Popnacht), Popronde en het Popdistrict.
Ook voor nachtelijk partners als Litt Events (Mama Africa), New Wave City en Vunzige Deuntjes hebben wij
goedbekeken programma’s gefaciliteerd.
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Tussen 21 april en 3 juli richtte PAARD in de foyer een pop-up store in waar een grote collectie CD’s, vinyl en
merchandise van Haagse bands en coffee-to-go werd verkocht. Het succes van de verkoop was dermate groot
dat geregeld producten waren uitverkocht of moesten worden bijbesteld. In totaal werden 488 items verkocht.
We bleven op verschillende niveaus actieve bijdragen aan de Haagse muziekscene leveren: naast het aanbieden
van een binnen de omstandigheden zo uitgebreid, breed en veelzijdig mogelijk popaanbod stimuleert Paard ook
jong talent op diverse manieren.
In Paardcafé treden normaal gesproken wekelijks meerdere jonge of gevorderde bands op. Op 27 februari 2020
presenteerden de programmeurs van PAARDCafé de beste zes regionale bands die gedurende het jaar extra
aandacht zouden gaan krijgen.
Dat is uiteraard slechts deels gelukt, maar toch wisten we bands
als Tousch (zie ook hierna) en The Great Communicators een
prominente plaats te geven in het PAARD-programma.
Eens per jaar brengt Paard een vinylsingle uit met daarop twee
veelbelovende Haagse acts. Deze twee acts ontvangen ook een jaar
lang ondersteuning van Paard die zij zelf mogen invullen om hun live
set naar een hoger niveau te tillen. In 2020 kozen we voor Tousch en
Tess Merlot voor deze release. De single-presentatie vond deels in de
laad-en los ruimte van PAARD plaats.

Firma Mes

Een vaste samenwerking met het General Urban Arts Platform
(GUAP) biedt geregeld een podium aan Hip Hop- en R&B-talent.
Binnen deze samenwerking worden de deelnemers ook op hun
zakelijke ontwikkeling gecoached. Dit programma hebben we in
2020 zowel fysiek als online kunnen voortzetten onder meer door
een samenwerking met ‘Meet The Urban Pro’, waarbij professionals
uit de scene tips geven aan beginnende artiesten.
Met de terugkerende samenwerking ‘Woorden Worden Zinnen’
wordt door nieuw talent poëzie, woordkunst en performance op een
uitnodigende manier in PAARD gebracht. In 2020 resulteerde dat in
een speciale editie in samenwerking met het Winternachten-festival,
alsmede een online-editie later in het jaar.

PAARD speelt een actieve rol in de Haagse Nachtraad en zet zich zo
in voor het Haagse nachtleven. Juist de nachtgelegenheden zijn extra
getroffen door de Corona-maatregelen, waardoor het belang van
de nachtraad en de onder diens instigatie gekozen nachtburgemeester van nog meer belang zijn geworden. Dat
wordt ook vanuit de betrokken afdelingen binnen de Gemeente Den Haag zo gevoeld.
Het was daarom een bittere pil dat het streaming evenement ‘Samen Uit, Samen Thuis’, dat door Nachtraad
en Nachtburgemeester was georganiseerd en op 8 mei met inachtneming van alle geldende Corona-regels
zou plaats vinden op het allerlaatste moment door de Veiligheidsregio werd verboden. Het was de grootste
teleurstelling van 2020, die indicatief was voor de geringe beloning die de culturele sector gedurende het jaar
telkens kreeg voor het optimaal naleven van alle voorschriften.

Foto: Parcifal Werkman

Het PAARD-programma behelst meer dan muzikale optredens. Er is een uitgebreid spoken-word-deel (zie
hierna), er worden muziekfilms vertoond (‘In-edit On Tour’) en in september 2020 gingen we met theatergroep
Firma Mes in zee voor een serie voorstellingen van ‘De Gijzeling’.
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Reguliere activiteiten
Als er één woord niet van toepassing is op 2020 dan is het wel regulier. Tot medio maart kon er gesproken
worden van programma dat onder die term valt. Daarna volgde een periode waarin we dicht waren en onze
streaming faciliteiten op orde brachten. Vanaf 1 juni mocht er weer voor (beperkt) publiek worden opgetreden.
Vanaf dat moment is er geprobeerd zo veel mogelijk programma door te laten gaan. Het was teleurstellend dat
in het begin veel artiesten de kat uit de boom keken en liever wilden verschuiven qua datum dan voor de eerder
afgesproken gage voor een kleiner publiek te spelen. Toch bleven er genoeg mooie concerten over: Di-rect,
Roosbeef, Lewsberg, De Kift, Raw Roets, Dandana, Ntjam Rosie, DeWolff, Ms.Aba, Frank Boeijen, Smutfish en
Michelle David & The Gospel Sessions, om maar eens een selectie te noemen.
Concerten en festivals:
Binnen de concert-programmering wordt ingespeeld op het feit dat de jaaragenda van het PAARD een aantal
ankers kent in de vorm van terugkerende festivals.
In februari vond een uiterst succesvolle editie van Grauzone, een festival dat geïnspireerd is op en de
hedendaagse varianten toont van de underground- en DIY-cultuur van de jaren tachtig plaats met optredens van
onder meer Shame en Thurston Moore.
De samenwerking met avantgarde-festival
Rewire kon helaas niet doorgaan. De editie
van april 2020 werd een jaar verplaatst. In
oktober produceerde PAARD wel een avond
in het kader van Rewire x Korzo, waar
Greetje Bijma & Oceanic en Mark IJzerman
& Sebastien Robert optraden in de Grote
Zaal.
Het door PAARD georganiseerde Mondriaan
Jazz festival is voedingsbodem voor
het groeiende aandeel van jazz in de
concertprogrammering, waarbij zowel voor
festival als losse concerten met Projazz
wordt samengewerkt. Zo waren er concerten
van Ruben Hein met het NJJO, Marco
Santos en Eric Vloeimans.
Met Mondriaan Jazz organiseerden we
een volledig Nederlandse editie waarvan
het concept een aantal keer moest worden
aangepast, omdat de regelgeving in de
loop der tijd veranderde. Een editie met
twee publieksgroepen van 130 veranderde
in een concept met drie publieksgroepen
De Kift
van 30, waarna de uiteindelijke
uitvoering geheel zonder bezoekers moest
Foto: Parcifal Werkman
plaatsvinden. Het werd in samenwerking
met NPO Soul en Jazz en cross-posting
door buitenlandse collega-festivals een groot succes met maar liefst 5000 kijkers (die een substantieel deel van
het programma volgden) en een veelvoud daarvan aan views (mensen die kortere tijd keken).
Ongeveer even succesvol was het door het Haagse Antilounge-platenlabel georganiseerde project The Hague
Songbook, waarbij Haagse elektronische en jazz-muzikanten elkaars composities speelden. Ook dit online-event
had opvallend veel internationale kijkers, een nieuw aangeboorde publieksgroep.
Eind september deden we een deels gestreamde editie van United, een mini-festival rondom de Haagse/
Portugese drummer Marco Santos. Een soortgelijke opzet was er voor Herfstfest, een drum-festival georganiseerd
door Koen Herfst, een andere Haagse drummer.
Onze samenwerking met het Residentie Orkest kwam helaas zo goed als tot stilstand. Er vond slechts één
editie plaats met Erik Bosgraaf en Farid Sheek. De Corona-regels maakten het later in het jaar onmogelijk de
orkestleden op een veilige afstand van elkaar te laten plaats nemen in onze zaal.
Op gecomponeerd vlak ontstond wel een nieuwe samenwerking met Slagwerk Den Haag. Hiermee deden
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we een première van een audiovisueel project van Machinist, alsmede een avond rondom twintigste-eeuwse
Amerikaanse componisten.
In samenwerking met DMC, Korzo en HNT organiseerden we een nieuwe editie van Het Gnawa Festival met
onder meer een optreden van Kel Assouf in PAARD.
Grootstedelijke programma’s en nachtprogramma:
Zoals eerder gezegd: met name de nachtprogrammering kwam piepend en knarsend tot stilstand in 2020.
Het beperken en uiteindelijk aan banden leggen van de verkoop van drankjes en later in het jaar de lockdown
maakten het onmogelijk deze programma’s uit te voeren. Online varianten zijn lastig te realiseren omdat juist het
samenzijn met elkaar zo’n belangrijk onderdeel van deze programma’s is.
De creativiteit van partners als Litt Events, Vunzige Deuntjes, Kiss All Hipsters en New Wave City maakte het
echter toch mogelijk dat er gedurende een aantal avonden programma was, waarop thuis meegedanst kon
worden.
Vanaf 2018 heeft PAARD de programma-afdeling uitgebreid met een programmeur die specifiek het nieuwe
grootstedelijke geluid laat horen. PAARD bood ruimte aan lokale initiatieven, zoals de GUAP Night en urban
netwerkbijeenkomsten. Woorden Worden Zinnen, het platform voor woordkunst in de breedste zin van het
woord, kende in januari 2020 opnieuw een hoogtepunt in de samenwerking met het door Writers Unlimited
georganiseerde Winternachten festival met een uitverkocht programma in de kleine zaal met onder meer rapper
Sticks.
Locatieprogramma’s:
PAARD organiseert normaal gesproken zelf ook programma’s op locatie. Bij het festival Grauzone vond ook
programma plaats in Koorenhuis, Magazijn en The Grey Space.
Er vonden geen concerten plaats in het in de open lucht gelegen Zuiderparktheater. Vorig jaar werd al
geconstateerd dat de nadelen van locatieprogramma daar stevig worden gevoeld. De productiekosten zijn er
veel hoger en de (horeca)inkomsten veel lager dan in het eigen gebouw. Het leidde tot disproportioneel grote
verliezen, die alleen maar voorkomen kunnen worden wanneer PAARD volledig beheer van die locatie op
zich kan nemen. Helaas koos de Haagse gemeenteraad er na een open pitch (waarvoor ook PAARD een plan
indiende) voor om de exploitatie van het theater bij de huidige stichting te houden. Dat betekent dat PAARD
onder de huidige omstandigheden daar in de toekomst geen concerten meer kan organiseren.
Voor reguliere programmering gaat PAARD normaal gesproken uit van een dekkingsgraad van 100 % (recette
versus programmakosten). Programma‘s met veel bezoekers financieren zo intern minder goed bezochte
programma‘s. Toch is dat koorddansen, dat door poppodia als een tweede natuur wordt beoefend, soms niet
toereikend om inhoudelijk scherp te kunnen programmeren.
Bij een concert dat beter loopt dan verwacht gaat de meeropbrengst aan kaartverkoop (bijna helemaal of zelfs
geheel) naar artiest en agent. Bij een concert dat minder goed loopt dan verwacht blijft de garantiesom van de
artiest gewoon staan. PAARD blijft daarom op zoek naar aanvullende financieringsvormen om ook die kwetsbare
programmering in stand te kunnen houden. Met extra geld kunnen de risico‘s bij bepaalde artiesten of bij het
proberen te bereiken van nieuwe doelgroepen worden verzekerd. Het zorgt voor broodnodige dynamiek en de
mogelijkheid onderscheidend ten opzichte van andere podia te programmeren. Iedere programmeur maakt
immers zijn eigen afweging bij welke programma‘s hij wel of niet artistieke keuzes wil maken en waarbij de pure
bedrijfsmatige argumenten minder doorslaggevend zijn.
De capaciteitsbeperkingen in 2020 zorgden ervoor dat er op een andere manier naar de financiering van
programma’s moest worden gekeken. De steun die vanuit rijk, gemeente, Kickstart Cultuurfonds en Fonds
Podiumkunsten werd aangewend om zo veel mogelijk programma door te laten gaan.
Zoals gezegd was de bereidheid van artiesten om in kleinere setting op te treden niet altijd even groot. Het
gevolg is dat veel programma’s die in 2020 stonden gepland zijn verschoven naar 2021 of zelfs naar 2022.
Educatie:
Ook in 2020 waren de pijlers van het educatieprogramma in PAARD Rockster in de Beatstad en de JINC
Bliksemstages. Rockster in de Beatstad is de jaarlijkse schoolvoorstelling die PAARD neerzet in samenwerking met
Cultuurschakel en bandcoachingsorganisatie Ready To Play en die aansluit op het programma Cultuuronderwijs op
z’n Haags (COH).
Leerlingen uit de laatste twee groepen van het basisonderwijs en eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs
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komen naar het PAARD om te leren over de rijke geschiedenis van de Haagse popmuziek en om zelf te ervaren
hoe het is om op een echt podium voor echt publiek muziek te maken.
Bij de JINC Bliksemstages komen per editie een tiental leerlingen uit veelal achterstandssituaties op bezoek in het
PAARD waar ze een rondleiding krijgen met uitleg over wat er allemaal in het PAARD gebeurt en wat daarvoor
nodig is. Vervolgens krijgen alle leerlingen in kleinere groepjes workshops audio en licht.
Deze stages worden georganiseerd in samenwerking met de organisatie jINC, die er speciaal op gericht is
kinderen uit achterstandsituaties kennis te laten maken met een wereld buiten de hunne. In de eerste maanden
van het jaar vonden de JINC-stages gewoon doorgang, maar in de loop van het jaar waren we gedwongen ze
af te gelasten.
De oude bekende Kunstbende was in 2020 ook weer in het PAARD met de regionale selectieronde voor Zuid
Holland.
Daarnaast heeft PAARD in 2020 meer educatieprogramma voor volwassenen aangeboden.
De serie Haagsche Colleges, bijvoorbeeld, met gasten als Rob de Wijk (“De Nieuwe Wereld Orde”) en een
special rondom de Amerikaanse presidentsverkiezingen.
Behind The Music is een serie interviews rondom de carrière van bepaalde muzikanten, zoals Rinus Gerritsen
(Golden Earring) en Tim Akkerman.
Met Fun X werd een avond georganiseerd rondom de schuldenproblematiek van jongeren (“Debt Talks”).
Voor (aspirant)-muzikanten was er de reeks Meet The Urban Pros (wederom in samenwerking met
Cultuurschakel), een programma waar men, zoals de titel al doet vermoeden, professionals uit de urban scene
kan leren kennen door interviews en Q & A’s.
Aan het einde van het jaar nam PAARD in de kerstvakantie deel aan het project Inside Out, waarin programma’s
werden georganiseerd die de lockdown wat draaglijker voor jongeren moesten maken. Daarin kwam zowel
entertainment (Vunzige Deuntjes, Mama Afrika) als informatie (Inside Out Taks en Inspire To Move Up) aan bod.
Met NWO presenteerden wij een avond rondom De Nationale Wetenschapsagenda (welke issues zijn voor de
toekomst belangrijk om onderzoek naar te doen?).

Cultureel ondernemerschap
PAARD behoort tot de grootste culturele instellingen van Den Haag. Onze verantwoordelijkheid voor het Haagse
cultuurbestel verplicht ons een professionele bedrijfsvoering te onderhouden en te zorgen voor een organisatie
die financieel en personeel incasseringsvermogen heeft. In onze financiering streven we onder normale
omstandigheden naar een gezonde mix van publieksinkomsten, subsidies en fondsen, verhuur en andere
financieringsbronnen.
Het streven is daarbij dat er een passende reserve is om risico’s af te dekken. PAARD verdient normaal gesproken
ruim 70% van de inkomsten zelf door middel van recettes en horeca-omzet, maar die zelfredzaamheid heeft als
nadeel dat onze inkomsten conjunctuur- en crisisgevoelig zijn. Dat kwam extra hard aan het licht bij de huidige
volksgezondheidscrisis.
Het grotendeels wegvallen van recette-inkomsten en horeca-omzet maakt het onmogelijk programma’s
kostendekkend te draaien. Voor bepaalde streamingprogramma’s kunnen wel tickets worden verkocht, maar
alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen die van vergelijkbaar niveau zijn als bij live-shows.
In de meeste gevallen blijkt het verstandiger streams gratis aan te bieden, waarbij publiek de mogelijkheid heeft
zelf te kiezen welk bedrag ze er in de vorm van een donatie voor over hebben.
Om de bedrijfsvoering en vooral de werkgelegenheid te kunnen continueren heeft PAARD bij een aantal
steunregelingen een aanvraag ingediend.
De grootste steun kwam vanuit het publiek. De actie ‘Bewaar je ticket, geniet later’ sloeg heel breed aan. Publiek
werd gevraagd bij verplaatsingen niet om een refund te vragen en de ticket dus niet te retourneren, maar vast
te houden tot een nieuw bevestigde datum of een ander evenement. Daar werd in groten getale gehoor aan
gegeven. 33 % van de ticketkopers koos voor een voucher in plaats van geld terug te vragen.
PAARD deed vroegtijdig een aanvraag in het kader van de NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging
Werkgelegenheid). Deze was bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen.
Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De regeling
was gebaseerd op het verlies aan omzet als gevolg van de Corona-maatregelen.
Bij de gemeente Den Haag werd korting op de huur aangevraagd, waarbij de gemeente in december 2020 liet
weten dat de huur van mei tot en met december werd kwijtgescholden.
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Het Ministerie van O, C en W kwam met een steunpakket voor cultuur, die via het Fonds Podiumkunsten bij de
podia terecht kwam, op voorwaarde dat het bedrag van het ministerie met hetzelfde bedrag door de gemeente
werd gehonoreerd. Uiteindelijk kwam PAARD daardoor in aanmerking voor steun van zowel FPK als gemeente.
Daarnaast deed PAARD een aanvraag in het kader van het Kickstart Cultuurfonds ten behoeve van het Coronabestendig maken van de organisatie. Met deze bijdrage werden routing voor bezoekers, afscherming van
medewerkers, inrichting van de zaal en extra personeelskosten gefinancierd.
Marketing:
Bij onze marketing- en p.r.-activiteiten werd altijd doorlopend het rendement van uitgaven gemonitord. Bij iedere
uitgave werd ingeschat wat het aan de kaartverkoop zou bijdragen en/of in welke mate de merkbekendheid van
PAARD hiervan profijt zou hebben. Deze inschatting werd onder meer mogelijk gemaakt doordat de marketing
voor een steeds groter gedeelte online gebeurde: resultaten zijn dan direct beschikbaar zijn en bijsturing is
mogelijk. Er kan gesteld worden dat de fysieke marketing-uitingen (print, posters) ondersteunend zijn geworden
aan de online-media.
Vanwege het wegvallen van directe recette-inkomsten waren de inspanningen in 2020 vooral gericht op het
zichtbaar houden van PAARD als merk en instituut.
Er werd meer aandacht besteed aan video en andere beelden: van teasers tot mini-docus over muzikanten.
Personeel:
De inspanningen van PAARD en de gedane steunaanvragen hadden als voornaamste doel het voorkomen
van gedwongen ontslagen. Daarbij zijn ook de oproepkrachten gedurende een periode van drie maanden
doorbetaald.
In het begin van de heropening in de zomer hebben we de programma’s gedraaid met de ploeg met vaste
contracten, waarbij zelfs de directeur bereid was als kaartjescontroleur op te treden.
Toen er wat meer zekerheid was over de te verwerven steun-inkomsten zijn we juist gaan proberen de freelancers
later in het jaar bij zo veel mogelijk producties in te zetten. Dat we deels over gingen op streaming producties
zorgde er ook voor dat voor de technische uitvoering meer personeel nodig was. PAARD is er dus midden in deze
crisis in geslaagd extra werkgelegenheid te creëren.
We prijzen ons gelukkig dat we voorafgaand aan de Corona-crisis niet aan de verleiding om vanwege de
volle PAARD-agenda extra personeel aan te nemen hebben toegegeven. De vele producties werden en worden
uitgevoerd door een relatief kleine kerngroep vast personeel die ondersteund wordt door de flexibele inzet van
freelancers. Op deze manier is een deel van de personeelskosten één op één gerelateerd aan de hoeveelheid en
de complexiteit van de programma’s. In drukke tijden wordt opgeschaald en in rustiger tijden wordt er minder
externe kracht ingehuurd. Met deze flexibele opzet is de personeelsinzet zo effectief en toekomstbestendig
mogelijk ingericht.
Publieksverbreding:
Het publiek van PAARD is maatschappelijk breed verdeeld. Binnen de grote verschillen in klasse-, afkomst of
andere kenmerken is er een kenmerk dat overkoepelend is: de rol die muziek speelt in iemands leven. Deze rol
is vaak leeftijd gerelateerd. Wij houden daarom vast aan de in eerdere jaren gedefinieerde leeftijd-gebaseerde
doelgroep-verdeling: de Nieuweling (16-22 jaar), de Ontdekker (23-28 jaar), de Selecteur (28-38 jaar) en de
Her-belever (38+).
Hoewel er binnen deze leeftijdsverdeling natuurlijk sprake is van tientallen (veranderlijke) subdoelgroepen die
genre-gerelateerd zijn, proberen wij qua programma en qua marketing voor al deze groepen aansprekend
programma te bieden.
Deze indeling wordt naar analogie van een Publieksanalyse-rapport van The Hague & Partners verder
gesegmenteerd naar: Stadse Alleseters, Elitaire Cultuurminnaars, Klassieke Kunstliefhebbers, Actieve Families,
Randstedelijke Gemakzoekers, Digitale Kijkers, Stedelijke Toekomstbouwers en Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters.
Met name de Stadse Alleseters (25,4 %), de Elitaire Cultuurminnaars (17,1 %), de Stedelijke Toekomstbouwers
(14,0 %) en de Actieve Families (12,9 %) vormen de bezoekers van PAARD.
Stadse Alleseters zijn 25-45 jaar, vaak zonder kinderen. Elitaire Cultuurminnaars zijn ouder dan 45 jaar en
veelal hoogopgeleid. Stedelijke Toekomstbouwers zijn tussen 18 en 50 jaar met veelal een niet-Nederlandse
migratieachtergrond. Actieve families zijn tussen 25 en 55 jaar met kinderen en een druk werkzaam leven.
Binnen Zuid-Holland exclusief Den Haag komen bezoekers vooral uit Rotterdam, Leidschendam-Voorburg en
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Leiden. Buiten Zuid-Holland trokken we vooral bezoekers uit Amsterdam, Utrecht en Haarlem.
Er liggen volgens het rapport voor PAARD kansen door samen te gaan werken met instellingen als De Nieuwe
Regentes en Dutch Don’t Dance Division.
Het publiek is de belangrijkste informatie- en inspiratiebron. Met feedback vanuit het publiek en vanaf de
werkvloer worden kansen en missers geïdentificeerd en er vindt door middel van enquêtes online kwantitatief
vergelijkend onderzoek plaats.
Normaal gesproken wordt twee keer per jaar een informele ontmoeting tussen de PAARD-beleidsmakers en de
PAARD-vriendenclub opgezet. In 2020 gebeurde dit door de beperkingen slechts één keer.
Er wordt doorlopend gezocht naar nieuwe mogelijkheden nieuwe (sub)-doelgroepen aan te trekken: de onlinemogelijkheden worden doorlopend verkend en nieuwe platforms als Tik-tok, audiopodcasts, videocast en livestreaming zijn in 2020 gebruikt.
Ook met vernieuwende programmering en marketing wordt gezocht naar nieuwe publieksgroepen en naar
manieren om bestaande groepen beter te bedienen. Het streaming gedeelte van de programmering was een
tot voor kort onontgonnen terrein, waarbij met name door de grenzeloze mogelijkheden veel nieuw publiek te
bereiken valt.
PAARD heeft geleerd dat de marketing van nachtprogramma’s een andere dynamiek kent dan concertpromotie.
In 2019 is daarom een marketing-medewerker aangetrokken die specifiek voor de dance-muziek wordt ingezet
en daarmee het nodige maatwerk voor de nachtpromotie biedt. In 2020 is deze medewerker zich ook juist gaan
toeleggen op het vinden van publiek voor de elektronische en experimentele programma’s. Omdat het Haagse
nachtleven een sterke lokale component heeft richt deze specifieke medewerker zich, naast de daadwerkelijke
promotie, ook op een netwerkfunctie en relatiemanagement die deze marketing nodig heeft.
Aanvullende financiering:
Naast publieksinkomsten, subsidies, fondsen, zakelijke verhuur en sponsoring vonden we ook aanvullende
financiering in de online donatiemogelijkheid bij de aanschaf van een tickets, de Paard Vriendenclub en een
nieuw opgezette Businessclub.
In 2020 werd er 2.105 keer een donatie gedaan tijdens het (online) kopen van een ticket. Bij elkaar leverde dit
€ 4.258 op, ongeveer de helft minder dan het voorgaande jaar. Ook deze daling is te verklaren door het feit
dat er veel minder evenementen en dus veel minder transactiemomenten waren. Zo’n 14 % van de kaartkopers
deed een donatie, een stijging van zo’n 9% ten opzichte van 2019. Het gemiddelde donatiebedrag bleef met
ongeveer 2 euro hetzelfde als voorgaande periodes.
Binnen de vriendenclub had het verloop en de aanwas van nieuwe leden een positief resultaat met een doorgroei
naar 104 leden, een stijging van 10% . Veel nieuwe leden gaven aan Paard te willen steunen in de moeilijke tijd.
De businessclub had in 2020 echt momentum moeten krijgen, maar de kracht ervan zal zich vanaf 2021
bewijzen.
Zakelijke verhuur:
Door de beperkende regelingen was er een maximum aan het aantal mogelijke zakelijke verhuring dat PAARD
in 2020 kon huisvesten. Uiteindelijk kwam de nadruk te liggen op gestreamde evenementen met sociaalmaatschappelijk relevantie en diversiteit.
Prijsdifferentiatie:
In 2020 kwam er een (tijdelijk) einde aan de populaire Early Bird korting van 5 euro korting op je ticket voor
de snelle beslissers. Bij de mindere capaciteiten zou dit betekenen dat we over bijna de hele linie de ticketprijs
zouden verlagen. Dat zou een beetje zijn doel voorbijschieten. Om überhaupt een plaatsje te bemachtigen moest
reeds een snelle beslissing worden genomen.
De deelname aan We Are Public (WAP) beviel ons zeer goed; zowel bij de liveprogrammering als bij de
gestreamde events is dat een partner waarmee nieuw publiek wordt aangeboord.
Ook in 2020 bood PAARD de Ooievaaspaskorting aan, die door de bijzonder omstandigheden helaas
nauwelijks gebruikt kon worden. Zoals eerder genoemd experimenteerde Paard met het prijsniveau van streams
en wij vonden – voor de meeste events - een optimum in het sympathieke Pay-What-You-Want principe waarin
een vrijwillige bijdrage gedaan kan worden.
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Koppeling, profilering en maatschappelijk draagvlak
in Den Haag

Programmatisch:
PAARD heeft als poppodium een leidende positie in de Haagse regio, behoort tot de acht grote poppodia
van Nederland en is een van de meest toegankelijke culturele instellingen van de stad. Wij presenteren ons
allereerst ook als Haags podium, waarin de bezoeker zichzelf en Den Haag herkent. Wij zien het als onze
verantwoordelijkheid een hoogstaand en gevarieerd aanbod in popmuziek te programmeren, passend bij de
regio Den Haag en dit te doen in een veelzijdig, goed geoutilleerd zalencomplex.
Deze rol betekent ook dat wij een taak hebben de lokale (pop)muziekcultuur te helpen floreren: het aloude
principe Support Your Local Scene is hierbij in alle facetten terug te vinden.
Een jaarlijks traject helpt bands een headline-show te ontwikkelen. In 2020 selecteerden wij de Haagse bands
Tousch en Tess Merlot voor deze mogelijkheid. We brachten op Record Store Day een 7-inch vinylsingle van deze
bands uit.
Het openstellen van onze podia voor jonge makers (GUAP, Ready To Play, Woorden Worden Zinnen) en
beginnende coproducenten zorgt ervoor dat nieuw talent ervaring op kan doen.
PAARD stelt haar zalen tegen kostprijs beschikbaar aan bands die zich productioneel willen voorbereiden op een
grote show of tour. Onder meer de bands Chef’special en Ava Nova maakten in 2020 van deze mogelijkheid
gebruik.
Maatschappelijk:
Paard zet zich actief in om de binding op maatschappelijk, zakelijk en sociaal draagvlak met de stad
te versterken. Vanuit de functie Strategie & Partnerships wordt hier specifiek op ingezet. Met het zakelijk
netwerkinitiatief New Best Friends wordt de zakelijke markt verkend en brengen we lokale start ups, gevestigde
bedrijven en overheidspartijen met elkaar in contact. In 2020 organiseerden we zo een editie van Fuck Up
Nights, waar ondernemers ter lering en vermaak inzicht geven in hun fouten uit het verleden. De avond werd
goed ontvangen en plan is opgevat om Fuck up Nights vaker in Paard terug te laten komen.
Bij zakelijke verhuur wordt zo veel mogelijk gekozen in zee te gaan met organisaties die zich met
maatschappelijk relevante thema’s bezighouden. Zo zijn er partners op het gebied van (inter)nationale politiek,
gezondheidszorg, wetenschap en duurzaamheid.
Duurzaamheid:
PAARD spant zichzelf in om de gehele bedrijfsvoering zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Alle Paardmerchandise die ontwikkeld werd, is gemaakt van organisch gecertificeerde materialen en bedrukt met
plantaardige en biologisch afbreekbare inkten. Daarnaast heeft alle merchandise een Fair Wear (FWF) certificatie
en/of Fair Trade certificatie. Wij richten ons op kwalitatief goede en duurzame merchandise, die een lange
gebruiksduur heeft.
Paard nam in 2020 met het Green Garden Festival zitting in de Haagse duurzaamheidskring, waarin wij met
Haagse collega festivals concrete stappen formuleren om te besparen op het gebied van gas-, elektra- en
waterverbruik. Daarnaast wordt er ingezet op minder afval, verantwoord inkopen en sociale bewustwording.
Binnen het PAARD-gebouw is waar mogelijk LED-verlichting geïnstalleerd. Onze drankglazen worden 100%
gerecycled, ons afval wordt gescheiden en ook bij de inkoop houden we waar mogelijk rekening met de
milieubelasting.
Paard nam al 100% groene stroom (windenergie) af, maar eind 2019 zijn wij geswitcht naar een zo mogelijk
nog Groenere stroomleverancier: Haagse Stroom van het OM-collectief. Dat is lokaal opgewekte 100% groene
stroom. Met OM is een partnership aangegaan waarbij Paard als groot podium een voorbeeldfunctie voor
consumenten heeft. Op het platte dak van het PAARD-gebouw zijn zonnecollectoren geïnstalleerd, die 40958
kWh per jaar opleveren, wat neerkomt op het totale stroomverbruik van 13,6 huishoudens.
Fair Practice:
In juni 2020 heeft minister Van Engelshoven een steunpakket voor de culturele sector aangekondigd om het
acuut wegvallen van de publieksinkomsten door de lockdown te compenseren. Hierbij heeft zij aangegeven
dat ze verwacht dat de steunmiddelen, waar mogelijk, ingezet worden om opdrachten te geven aan makers en
uitvoerenden zodat de grotere instellingen helpen de rest van de keten overeind te houden. Eind juli werd bekend
dat Paard op steun kon rekenen van het Fonds Podiumkunsten en dat dit gematcht zou worden door gemeente
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Den Haag. We zijn daarop onmiddelijk aan de slag gegaan met organiseren van optredens binnen de op dat
moment geldende coronabeperkingen. Omdat tussen het bevestigen van een boeking en het uitvoeren van een
optreden een periode van minimaal een maand en meestal nog meer zit, werden we snel ingehaald door een
hernieuwde aanscherping van de corona-maatregelen en de daarop volgende nieuwe lockdown. Veel artiesten
bleken de voorkeur te geven aan een nieuwe datum in plaats van een alternatief met minder bezoekers of via
stream-faciliteiten.
Desondanks zijn zoveel mogelijk activiteiten als streaming concert uitgezonden. Het echte trickle down-effect van
de ontvangen steun zal door de verplaatsingen pas goed zichtbaar worden in 2021 of, als de maatregelen nog
langer duren, in 2022.
Daarnaast was onze ambitie om de grote zaal naar buiten te verplaatsen middels concerten met 1100 bezoekers
op anderhalve meter onderlinge afstand in de buitenlucht. Vergunningstechnisch bleek dit in 2020 nog niet
mogelijk. We zetten erop in om dit zo snel mogelijk in 2021 te laten plaats vinden.

Ook in deze bijzondere periode heeft PAARD de principes van fair practice en fair pay in het oog gehouden. Er
zijn geen ontslagen gevallen, de oproepers zijn de eerste 3 maanden van de lockdown doorbetaald, zodat zij tijd
hadden om ander werk te zoeken, zzp‘ers zijn en worden zoveel mogeljik ingezet. De personeelsleden worden
conform de CAO betaald, zzp‘ers krijgen een fatsoenlijk tarief aangeboden en artiesten worden betaald zoals
gebruikelijk, ondanks het ontbreken van publieksinkomsten.
Verder ondersteunen we lokale en regionale organisaties door het streamen van hun programma‘s en het gratis
ter beschikking stellen van onze faciliteiten en zoeken we de samenwerking met landelijke partners.
In 2020 heeft PAARD als werkgever de volgende inzet gepleegd:
Loonsom vast personeel (23,5 f.t.e.) : € 1.211.955; Oproepkrachten (5,8 f.t.e.): € 162.120;
ZZP-ers (exclusief artiesten): € 242.260
Om tijdens de lange thuiswerkperiode de interne communicatie en -binding levend te houden initieerde Paard
een wekelijkse nieuwsbrief voor de vaste medewerkers en de ZZPers.
Gedurende de lockdowns en beprekingen hield Paard vinger aan de pols bij de vaste medewerkers middels
maandelijkse Q&A-sessies. In deze sessies ging de directie in open gesprek met het personeel om zo vragen te
beantwoorden, behoeftes te inventariseren en onzekerheden bespreekbaar te maken.
Na een anoniem in te vullen enquête onder het personeel over de gevolgen van de lockdown en het
langdurig thuiswerken, zijn in najaar 2020 aan het gehele personeel vrijblijvend individuele coaching trajecten
aangeboden om zo beter met de impact van alle maatregelen om te kunnen gaan. Daarnaast zijn alle
thuiswerkplekken op kosten van Paard volgens de ARBO-normen ingericht.

Diversiteit
PAARD omarmt diversiteit. We streven er naar een eerlijke en ondersteunende werkomgeving te bieden aan al
onze werknemers, ongeacht hun leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, handicap, ras, kleur,
nationaliteit, etnische en nationale afkomst, religie of aansluiting bij een politieke partij. PAARD wil met mensen
werken die de uiteenlopende aard van de samenleving weerspiegelen.
Binnen ons eigen personeelbestand heeft bijna een derde een migratieachtergrond, hetgeen geldt voor zowel
de hogere als de lagere functies. In onze Raad van Toezicht hebben de leden een brede maatschappelijke
achtergrond en zijn ze met name geselecteerd op hun competenties, op interesse in (pop)cultuur en
betrokkenheid bij de Haagse regio.
Hoewel PAARD al een zeer divers programma, publiek en personeel kent en met vele diverse partners werkt,
houden we een doorlopende focus op het bereiken van zo veel mogelijk uiteenlopende groepen mensen in de
samenleving.
Dat we veel, en ook veel kleine evenementen organiseren, geeft ons de mogelijkheid heel veel verschillende
doelgroepen te bedienen en dat komt onze diversiteit zonder meer ten goede.
PAARD heeft als grootste poppodium van de stad dan ook de taak om zoveel mogelijk verschillend publiek te
bedienen. Samenwerkingen met GUAP en met de urban-adviseur van CultuurSchakel leiden al jaren tot een
cultureel divers bereik qua organisatie, achterban, leeftijd, afkomst en opleidingsniveau.
De diversiteit binnen de programmering is het gehele jaar zichtbaar, maar komt het meest tot zijn recht op onze
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festivals: van Woorden Worden Zinnen x Winternachten tot Mondriaan Jazz, van Paard van Stal tot GnawaFestival. Diversiteit binnen de programmering wil echter niet zeggen dat het publiek van dergelijke programma’s
een afspiegeling hiervan is. Om dit te bewerkstelligen bundelen wij met de samenwerkingspartners de krachten
op het gebied van publiciteit en activeren van de achterban.
Dit is dan ook nog lang geen afgerond proces. Het biedt voldoende uitdagingen voor de komende jaren en
voldoende aanknopingspunten om deze uitdagingen met kans op succes tegemoet te treden.
Ook op dat gebied is 2020 een leerzaam jaar geweest. “Never waste a good crisis”, wordt er wel eens gezegd
en dat is precies wat PAARD in 2020 heeft gedaan. We hebben kansen gezien en gegrepen, we hebben nieuwe
uitingsvormen leren kennen en zien daarvoor heel veel potentieel in de toekomst.
Als team zijn we ondanks de fysieke afstand nog dichter naar elkaar gegroeid. Temidden van de vele ups &
downs lukt het ons om de motivatie van de werknemers positief te houden en zet iedereen zich voor de volle
100% in. Paard staat te popelen om weer full-force aan de slag te gaan!

Eerste heropening, zomer 2020
Foto: Wouter Vellekoop
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Paard FEITENBLAD 2020
Cijfers

2020

2019

2018

Totaal aantal bezoekers (incl. café en gasten)
67.379
245.784
251.103
Aantal bezoekers concerten
19.637
77.990
71.650
Aantal bezoekers online events
19.315		
Aantal bezoekers dance
12.423
49.123
46.513
Aantal bezoekers festivals
2.540
17.030
10.380
Aantal bezoekers Pophotspot
0
26.647
31.888
Aantal bezoekers commerciële verhuur
383
7.546
9.214
Gasten/diversen/pr kaarten
482
8.130
16.201
Aantal bezoekers op locatie
493
9.066
7.975
Aantal bezoekers Paard Café
12.106
50.252
57.282
				
			
Totaal aantal activiteiten (incl. café)
312
723
708
Aantal concerten grote en kleine zaal
116
219
184
Aantal online events
30		
Aantal dance optredens
23
97
94
Aantal festivals
2
21
14
Aantal commerciële verhuringen
15
31
37
Aantal concerten op locatie
1
46
55
Aantal concerten Paard Café
85
274
288
Literatuur/dans/theater/comedy/overig
40
35
36
				
			
Totaal uitgaven (X € 1000)
3.251
5.176
5.055
Waarvan programmakosten
1.100
3.096
3.026
Waarvan personeel en organisatie
1.732
1.608
1.559
Waarvan huisvesting
419
472
470
				
			
Totaal inkomsten (X € 1000)
2.718
5.123
5.139
Waarvan entree
737
2.250
2.298
Waarvan horeca (netto)
193
971
961
Waarvan fondsen/sponsoring en overig
303
433
435
Waarvan subsidie
1.479
1.464
1.437
Waarvan coronasteun				
			
Rentebaten
7
6
7
Deelneming
0
0
1
Exploitatieresultaat (voor BB en L)
-533
-53
84
				
			
Percentage subsidie (ex eenmalige bijdragen)
40
29
28
Percentage subsidie excl. huisvesting
30
19
19
				
			
Exploitatieresultaat zonder Coronasteun
-533		
Coronasteun
1.454		
Resultaat na Coronasteun
921		
Reserveringen coronaperiode (2021-2022)
1.004		
Verwacht resultaat coronaperiode
-84		
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