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1. Voorwoord
Project Wildeman is een muziektheatergezelschap van vier eigenzinnige performers die muziek,
gesproken woord en beweging combineren. Strakke woordsalvo’s en maniakale rondedansen
worden moeiteloos afgewisseld met soundscapes en rake poëtische oneliners. Kernwoorden
hierbij zijn ritme, klank, herhaling en fysieke uitputting. Project Wildeman creëert een taal voor
de zintuigen. Een taal die ademt, trilt en schreeuwt.
Project Wildeman is steeds bezig om de grens tussen werkelijkheid en theater ter discussie te
stellen. “Wij willen zíjn, niet spelen. Wij voelen ons geen volleerde acteurs, maar spelen vanuit
de diepgevoelde overtuiging dat er bij theater meer op het spel moet staan, zowel voor ons als
voor het publiek. Ons wapen hierbij is de overgave, zowel in de fysieke uitputtingsslagen die wij
ondergaan als in de kwetsbaarheid in ons contact met ons publiek. Alleen dan kunnen wij tot
een diepere kern komen.”

Project Wildeman startte het jaar in de wetenschap dat alleen het Amsterdams Fonds voor de
Kunst de vierjarige plannen kon ondersteunen. Het Fonds Podiumkunsten was aanvankelijk niet
in de gelegenheid de aanvraag te honoreren. Project Wildeman was onder ‘de zaaglijn’
geëindigd maar ontving uiteindelijk de bijdrage om de plannen voor 2017 te verwezenlijken.
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Project Wildeman heeft in 2017 de voorstelling ‘Happiness Unlimited’ ontwikkeld en gespeeld in
binnen- en buitenland. Hiernaast hebben zij een serie programma avonden georganiseerd en
uitgevoerd. Hier presenteerden zij voornamelijk voorstudies en ‘site-specific’ werk.
Internationaal kende Project Wildeman een enerverende samenwerking met de Neuköllner
Oper – Berlijn en is de basis gelegd voor een samenwerking met Mare Culturale Urbano Milano
– Milaan.
2017 was in vele opzichten een bijzonder jaar. Van tijd tot tijd tumultueus maar uiteindelijk zeer
leerzaam en vruchtbaar. In navolging van 2016 is Project Wildeman verder gegaan met het
verkennen van de grenzen van het genre muziektheater. Ook hebben zij de rol van het publiek
verder onderzocht. Project Wildeman heeft aanvankelijk het vierjarige stramien deels losgelaten
en uit deze plannen de thema’s genomen die het meest actueel waren. Te weten ‘Individu en
Groep’ en ‘Dromen en Waken’. De artistieke visie en signatuur zijn verder uitgediept en
ontwikkeld. Ook heeft Project Wildeman geïnvesteerd in het verbreden van het werkgebied en
het opbouwen van een publiek.

2. Activiteiten en bereik
Project Wildeman heeft in de lente en zomer van 2017 de voorstelling Happiness Unlimited
ontwikkeld en uitgevoerd. Happiness Unlimited werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met
de Neuköllner Oper – Berlijn. Deze samenwerking werd mede mogelijk gemaakt door
ondersteuning uit het Fast Forward programma van het Fonds Podiumkunsten ‘Talent in een
internationale context’.
Project Wildeman heeft de voorstelling Happiness Unlimited in het totaal 45 keer gespeeld. En
bereikte daarmee circa 1868 bezoekers. De voorstelling was te zien in Berlijn en Milaan en in
Nederland op festivals als Karavaan, Over het IJ en Landjuweel.
Wat hierbij opviel was dat ieder festival een eigen en karakteristiek publiek bedient.
Generaliserend zouden we kunnen zeggen dat het publiek van Karavaan vrij conservatief was en
het publiek van Landjuweel enorm spiritueel. Op Over het IJ ontving Project Wildeman vooral
meer ingewijde theaterbezoekers en fans. Verder hebben zij ook gemerkt dat de speellocatie
van invloed is op de bezoekcijfers. Zo was de speellocatie in Alkmaar (Karavaan), het voormalige
VSM laboratorium, zeer afgelegen en lastig bereikbaar. De speellocatie in Amsterdam, de
voormalige Draka fabriek, had vanwege haar monumentale status juist een enorm aanzuigende
werking.
Naast ‘Happiness Unlimited’ heeft Project Wildeman ook een serie ‘Programma avonden’
georganiseerd en uitgevoerd. Doel van deze avonden was de verbinding te zoeken met de
omgeving, ruimte voor experiment te scheppen en nieuwe doelgroepen te bereiken. Project
Wildeman heeft 16 programma avonden georganiseerd en daarmee circa 642 bezoekers
bereikt.
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3. Happiness Unlimited
“Happiness Unlimited is een spannend muzikaal ritueel waarbij je je ogen tijdelijk aflegt. In een
vreemde Utopische droomfabriek onderzoekt Project Wildeman met het publiek waar het
individu eindigt en het collectief begint. Doordat je een deel van de voorstelling geblinddoekt
beleeft, worden alle andere zintuigen en ook de eigen verbeelding voortdurend geprikkeld. Als
introductie bij de voorstelling bereidt Zinnig Noord je alvast geestelijk voor met speelse en
verrassende perspectieven over slapen en waken.”
In totaal heeft Project Wildeman zeven weken gerepeteerd voor Happiness Unlimited. Daarvan
is één week gewerkt in Alkmaar, op de speellocatie. Twee weken is er gerepeteerd in Bildung Amsterdam Noord en vier weken is er gewerkt in Berlijn bij de Neuköllner Oper.
Het theatrale en muzikale materiaal voor de voorstelling werd ontwikkeld door Project
Wildeman. Zij zagen zich hierin gesteund door de Neuköllner Oper. De NKO heeft gezorgd voor
de artistieke begeleiding van het project. Dit kreeg onder andere vorm door de afvaardiging van
regisseur Olivia Schaaf, scenograaf Sarah-Katarina Karl en dramaturg Bernard Glocksin. De wens
om met een Duits team te werken kwam vanuit Project Wildeman en het maakproces voelde
op artistiek vlak gelijkwaardig.
Na de productie Heart of Darkness (2016) ontstond de wens het publiek een grotere rol te
geven in de voorstelling. Dit idee leefde niet alleen bij Project Wildeman maar ook in hoge mate
bij dramaturg Bernard Glocksin van Neuköllner Oper. Toen Bernard Project Wildeman
benaderde voor een samenwerking bestond er ook bij hem de nadrukkelijke wens ook het
publiek een rol te geven in de muzikale en theatrale performance. Omdat de Wildemannen
weinig ervaring hadden met publieksparticipatie is ervoor gekozen enkele experimenten met
het publiek te houden. Hier is in 2016 al mee gestart. In 2017 is hiermee verder gegaan.
Voordat Project Wildeman naar Berlijn afreisde zijn twee avonden (in Alkmaar en in
Amsterdam) gehouden waarin geëxperimenteerd werd met publieksparticipatie. De
belangrijkste vraag was steeds hoe het publiek daadwerkelijk een 'personage' kon worden in de
performance, of anders gezegd, hoe de toeschouwer afscheid kon nemen van het dagelijks
leven en volwaardig en gelijkwaardig deelnemer kon worden van het Wildeman ritueel.
Tijdens het maakproces werd duidelijk dat de thema’s 'dromen/waken' en ‘individu/groep’
centraal zouden staan. Het publiek zou als individu de voorstelling betreden en langzaam geleid
worden in zijn eigen droom. Gedurende het droomritueel zou het individu zich bewuster
worden van de mensen in zijn omgeving. Nadat de individuen aansluiting bij elkaar vonden
eindigden zij als groep om 'herboren' te ontwaken.
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Omdat bezoekers
niet direct de
dagelijkse realiteit
konden verlaten
om toe te treden
tot de
droomwereld, is
gekozen voor een
aanlooproute. Dit
vormde een
overgangsfase
waarin mensen
langzaam werden
begeleid naar hun
‘droom staat van
zijn’.
Tijdens het eerste experiment in Amsterdam zijn alle toeschouwers voor het eerst
geblinddoekt. Door het zicht te ontnemen worden alle andere zintuigen en de verbeelding van
het publiek voortdurend geprikkeld. De Wildemannen waren nu verantwoordelijk voor de
begeleiding van het publiek. Dit uitgangspunt is ook in de uiteindelijk voorstelling terecht
gekomen.
Omdat het publiek voornamelijk geblinddoekt was, en dus in grote mate afhankelijk was van de
Wildemannen, is gekozen om de geblinddoekte toeschouwers uiterst vriendelijk te begeleiden.
Dit om het vertrouwen tussen spelers en publiek zoveel mogelijk te waarborgen.
Zo werd het erg
gemakkelijk om hen
te leiden en te
sturen. Dit bracht
een interessante
nieuwe spanning
teweeg tussen
spelers en het
publiek. Een
spanning die ging
over vertrouwen,
maar ook over de
bereidheid je over
te geven aan het
verhaal van de
Wildemannen.
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Een andere belangrijke vraag tijdens het maakproces was of het publiek ook moest musiceren?
En hoe groot moest die rol zijn? Hier is in de beginfase van het maakproces veel mee
geëxperimenteerd; in welke mate het publiek hierbij moest worden begeleid of juist vrij moest
worden gelaten. Uiteindelijk is gekozen de muzikale inbreng van het publiek zo veel mogelijk te
beperken tot zang en dit te begeleiden. Dit bleek het beste te passen bij de aard van de
voorstelling.
Naast musiceren is Project Wildeman ook gaan kijken hoe zij het publiek kon 'verleiden' om te
gaan bewegen. Door de toeschouwers te blinddoeken werd het bewegen niet zozeer een
gemeenschappelijke activiteit maar veel meer een persoonlijke zoektocht. De toeschouwer
werd langzaam aangespoord te bewegen (door middel van tekst en muziek) maar zij waren niet
verplicht dit daadwerkelijk te doen. Ieder individu gaf zelf vorm aan deze uitnodiging.
De wens leefde om voorafgaand
aan het daadwerkelijke Wildeman
ritueel een inleiding te houden over
het thema dromen/waken. Jonatan
Bartling van Zinnig Noord is
gevraagd deze te verzorgen. In
Amsterdam en Alkmaar is
geëxperimenteerd met
verschillende vormen en is gekeken
hoe hier het beste invulling aan te
geven. De voorstellingen op
Karavaan en Over het IJ Festival de
werden dagelijks door Jonatan
ingeleid en afgesloten.
Project Wildeman wilde het ritueel graag besluiten met een gezamenlijk diner. Zo konden
ervaringen worden gedeeld en ontstond er ruimte om ‘zin te geven’ aan het ritueel. Insteek was
het eten inhoudelijk aan te laten sluiten bij de voorstelling en waar mogelijk zelfs te integreren.
Dit zodat ook smaak en geur sensaties deel zouden uitmaken van het ritueel. In Berlijn is hier
verder vorm aan gegeven in samenwerking met restaurant ‘Hofperle’ en tijdens Karavaan is dit
uitgewerkt in samenwerking met voedselkunstenaar Sylvia van der Wal (De Bakbrommer).
Op Karavaan bleek het inpassen van samenwerking Jonatan Bartling (Zinnig Noord) en Silvia van
der Wal (Bakbrommer) wat veel. Al was de inhoudelijke inbreng van Zinnig Noord en de
Bakbrommer goed, het maakte de voorstelling te langdurig.
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Met Happiness Unlimited heeft Project Wildeman de grens opgezocht tussen therapeutische
ervaring en theater. Dit werd door het merendeel van het publiek als erg bijzonder, inspirerend
en uniek ervaren terwijl er ook een deel was dat hier wat meer moeite mee had. Sommige
bezoekers ervaarden de voorstelling als dwingend en haakten vroegtijdig af. Voor andere
bezoekers was het een intense ervaring die zelfs tot nieuwe persoonlijke inzichten leidde.
De ervaringen en
reacties uit het
publiek bleken erg
'locatie afhankelijk'.
Zo waren de reacties
op het meer
spirituele
Landjuweel festival
in Ruigoord
euforisch terwijl het
meer conservatieve
festivalpubliek van
Karavaan veel
ingetogener
reageerde.

Het bleek noodzakelijk om de voorstelling per locatie aan te passen. Dit heeft Project Wildeman
niet zozeer als een belemmering maar juist als artistiek uitdagend ervaren. Hierdoor is de groep
verder gegroeid in het ‘theater op locatie maken'.
Het maakproces werd gekarakteriseerd door veel overleg en denkwerk. De Wildemannen
ervaarden de verhouding tot het thema/concept soms als belemmerend in het maakproces.
Door het sterke conceptuele karakter was weinig ruimte voor improvisatie.
Happiness Unlimited heeft een enorme winst opgeleverd doordat door de grenzen van het
'Wildemanidioom' verder zijn verkend. Nog nooit heeft Project Wildeman een voorstelling
gemaakt waarin het ritueel en publieksparticipatie zo sterk verankerd waren. De voorstelling
was spannend en gelaagd. Het was voor Project Wildeman erg interessant om niet zozeer het
stralend middelpunt te vormen maar nu juist dienstbaar zijn aan de toeschouwer. Het was erg
interessant te experimenteren met kwetsbaarheid in plaats van de gebruikelijke rauwheid.
Muzikaal en poëtisch heeft het niet altijd even interessant materiaal opgeleverd. Ook miste de
voorstelling de nodige absurditeit en humor.
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Happiness Unlimited was een belangrijke en leerzame ervaring in artistieke ontwikkeling van
Project Wildeman. Wel is duidelijk geworden dat er voor de komende projecten een
verminderde behoefte bestaat om allerlei nieuwe artistieke paden te bewandelen. Er bestaat
veel meer drang om terug te keren naar de artistieke kern.
Concept, muziek, instrumentontwerp en spel: Project Wildeman
(Robin Block, Sven Hamerpagt, Milan Mes, Maarten Vinkenoog)
Tekst: Robin Block
Filosofische context: Jonatan Bartling – Zinnig Noord
Voedselkunstenaar: Sylvia van der Wal – De Bakbrommer
Eindregie: Olivia Schaaf
Dramaturgie: Bernhard Glocksin – Neuköllner Oper
Scenografie en kostuums: Sarah-Katharina Karl
Techniek (geluid): Ray Vaessen
Techniek (licht): Tim de Vries
Technische ondersteuning: Jacob Kuiper/ Holger Disselkoen (vrijwilligers)
Marketing & Publiciteit: Claire van der Hall – Claire PR
PR Beeld: Martijn van Riet
Fotografie: Moon Saris/ Jochem Jurgens
Video: Twentie Four/ Michiel Landeweerd – Landeweerd Producties
Financiële administratie: Kees Bond
Producent: Bjorn Jansen – Lijn6 Theaterproductie
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4. Programma Avonden
Mare Culturale Urbano Milano
Eind 2017 is Project Wildeman opnieuw naar Milaan afgereisd. Hier lieten zij zich nader
inspireren door de omgeving van Mare Culturale Milano. Dit in opmaat richting de 2018
productie ‘Deep Blue’. Project Wildeman heeft over een periode van acht dagen een
veelbelovend onderzoek gedaan naar een nieuw instrumentaal idioom en klankveld. Voorop
hierbij stond een versmelting van de nieuwste digitale, elektronische, muzikale (sample)
technieken -en instrumenten met traditionele, etnische analoge (percussie)instrumenten. Er
zijn spannende bevindingen gedaan. Zo ontwikkelden zij een muzikale stijl waarin toeval, het
‘maken in het moment’ en improvisatie op elkaar reageren. Het experiment voerde de
boventoon. Zij legden dingen niet vast, maar ontdekten al spelende een aantal ‘speerpunten’
en thema’s: ideeën in lijn, compositie, emotie, gevoel, timbre, performativiteit. Het verloop en
de volgorde van deze speerpunten spraken zij in globale lijn met elkaar af, zodat een frisse,
ongepolijste muzikale set vorm kon krijgen.
Tegelijkertijd werd een nadere verkenning gedaan naar het werk van de Italiaanse Futuristen. In
de jaren 20 van de vorige eeuw reageerden de Futuristen met hun karakteristieke klank poëzie
op de industriële revolutie. Project Wildeman heeft een aantal van deze werken gesampled en
in haar muzikale idioom verwerkt. De bevindingen van deze onderzoeksfase werden aan het
eind van de periode getoond en gedeeld met publiek.
Sexyland
Sexyland is een initiatief van bevriende kunstenaars (Eddy the Eagle museum). Hier kunnen
creatief ondernemers hun eigen avond initiëren en inrichten. Zo ook Project Wildeman. In
aanloop naar het evenement dat zij organiseerden heeft Project Wildeman een aantal artiesten
uitgenodigd die goed aansluiten bij het idioom. Project Wildeman wil talentvolle makers graag
onder de aandacht van haar publiek brengen en deelde daarom graag het podium. Dit
resulteerde in de volgende programmering:
Performance Guido Hoek - ArtEZ
Project Wildeman - Preview 'Deep Blue’
Ed Bahonie Live (www.edbahonie.com)
De avond werd een succes. Het doorlopen van vooraf afgesproken muzikale ‘speerpunten’ of
stadia leverde een boeiende, swingende live set op.
24h Noord
In de nacht van 28 naar 29 oktober vormde Project Wildeman de hoofd act op het evenement
‘Vanishing Ferry’ tijdens 24h Noord. Op het Amsterdamse IJ-veer voeren zij in het nachtelijk uur
door het Westelijk havengebied. De pont vertrok 03:00uur zomertijd en arriveerde 03:00
wintertijd weer op de opstapplek. Tijdens dit ‘verdwenen uur’ speelde Project Wildeman een
set die bezoekers per koptelefoon konden beluisteren. Het was een stormachtige nacht waarbij
de nachtelijke oevers van het IJ samen met de stad en het Westelijke havengebied een prachtig
bewegend decor vormden.
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Ruimtekoers Festival
Begin november werkte Project Wildeman zeven dagen op het Ruimtekoers festival in ArnhemZuid. Op de 7e verdieping van een voormalig kantoorpand hielden zij dagelijks een ‘Open
atelier’. In een openbare setting ontwikkelden zij een nieuwe performance. Hierbij zocht
Project Wildeman een duidelijke link met de omgeving ‘het geluid van Arnhem Zuid’.
Opnames van geluiden uit Arnhem-Zuid en korte gesprekken met bewoners vormden de basis
van een eigen klankwereld. Door middel van interviews gingen zij dieper in op de vraag hoe de
Arnhemmers zich verhouden tot technologie. Een thema dat de basis vormt van de komende
productie ‘Deep Blue’.
Het ‘Open atelier’ had een positieve invloed had op
het werkproces. Waar Project Wildeman in het
verleden tijdens het maakproces de neiging had
zich hermetisch af te sluiten van de buitenwereld,
was de repetitie nu open voor bewoners en
passanten. Waar bezoek eerder een storende
factor was, bleek het hier de uitgesproken kans
direct in te spelen op de situatie. “Je ontvangt
mensen, legt een beetje uit waar je mee bezig bent,
of kijkt gewoon wat er gebeurt. Je kunt eigenlijk
lopende zaken meteen uitproberen op een persoon
of publiek.” Die inzichten waren zeer leerzaam. Het
heeft herhaaldelijk nieuwe ideeën gebracht.

De resultaten uit het ‘Open atelier’ werden iedere paar dagen gedeeld met een breder publiek
tijdens de ‘Toon momenten’. Tegen de achtergrond van de ‘Arnhem-Zuid-Skyline’ toonde
Project Wildeman de stand van zaken in een performance. Het was bijzonder hoe de omgeving
middels stemmensamples van de bewoners bij de performance werd betrokken. De
performance kreeg hierdoor een bijzondere en zelfs emotionele lading. Wat opviel is hoe deze
performance een vrijer, opener en grappiger karakter heeft gekregen. Project Wildeman zocht
een directe verbintenis met het publiek op een speelse manier, minder opgelegd en
dwangmatig zoals bij Happiness Unlimited. En vooral: minder heilig.
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Meer muzikale stukken wisselden,
soms vloeiend, soms heel abrupt,
af met meer lichamelijke
performance stukken. De
dramaturgie voelde goed aan. Het
streven is deze opzet ook aan te
houden tijdens ‘Deep Blue’ in
2018.

Tijdens het festival creëerde Project Wildeman een stageplek voor een leerling van ArtEZMuziektheater. Na enige aftasten bleek deze stagiaire goed mee te denken en nam ook steeds
vaker een initiatief. Vooral haar zangstem bleek een mooie toevoeging. De samenwerking was
aanvankelijk niet de meest voor de hand liggende maar gaf daardoor een bijzonder en
verfrissend perspectief op het werk van Project Wildeman.
Amsterdam Light Festival
De laatste programma avond van 2017 vond plaats tijdens het Amsterdam Light Festival.
Project Wildeman werd hiervoor benaderd door kunstenaar Victor Engbers die dit jaar een
lichtobject ‘Homeward Bound’ had gemaakt op het VOC schip ‘de Amsterdam’. Victor had de
avond bij Sexyland bijgewoond en gevraagd of Project Wildeman iets dergelijks kon creëren
rond zijn lichtobject. Een mooie kans om het werk op een fraaie locatie aan een heel ander
publiek te kunnen tonen.
De avond vond plaats in het
festivalhart van het Amsterdam
Light Festival en opende met een
‘Artist talk’ met kunstenaar Victor
Engbers. Dit ging over in de
performance. Project Wildeman
heeft het werk van Victor Engbers
kunnen incorporeren door net als
in Arnhem ter plekke interviews af
te nemen met het publiek. Project
Wildeman heeft een
absurdistisch-komische
performance kunnen doen, welke
wederom uitmondde in een
muzikaal feestje.
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Project Wildeman heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt het voltallige artistieke team van
de komende voorstelling ‘Deep Blue’ uit te nodigen. Hierdoor konden zij zich een goed beeld
vormen rond de taal en materie.
De samenwerking met kunstenaar Victor Engbers was zodanig prettig en inspirerend dat
Project Wildeman gaat proberen deze in de voorstelling ‘De Langste Nacht’ (2018/ 2019) voort
te zetten. Omdat de curatoren van het Amsterdam Light Festival erg enthousiast waren over de
samenwerking behoort het tot de mogelijkheden in 2018 terug te keren naar het festival.

5. Marketing
Om het werk onder de aandacht te brengen en een diepere relatie met het publiek aan te gaan
heeft Project Wildeman verschillende middelen ingezet. Naast de hieronder genoemde
middelen is ieder festival onder de loep genomen en is er gezocht naar unieke kenmerken en
kansen. Hierbij kan gedacht worden aan unieke speelplekken of bijzondere doelgroepen die
Project Wildeman bij het werk wist te betrekken.
Pers/ recensies
In Bijlage 2. ‘Overzicht van publicaties & mediawaarde’ een overzicht van alle publicaties. In
totaal is er een mediawaarde gegenereerd van minimaal €1.350.897 en een bereik van
minimaal 5.263.078 impressies.
Er zijn recensies verschenen in verschillende magazines en kranten waaronder de Volkskrant,

NRC, Theaterparadijs, 8weekly en Gonzo Circus. In de Duitse pers werd Happiness Unlimited
goed ontvangen. De Nederlandse perspremière op Karavaan viel wat tegen. Bij een belangrijk
deel van de recensenten viel het stuk niet in goede aarde. Project Wildeman kon zich deels
vinden in de kritieken. Met de kennis van nu kan worden geconcludeerd dat de voorstelling, het
droomritueel, destijds nog wat fragmentarisch en niet voldoende ingespeeld was.
De Volkskrant ***
“Soms is het of je ronddoolt in het spookhuis van je jeugd, dan weer in een esoterische darkroom
zonder seks. Ondertussen luister je naar de bedwelmende soundscape van Wildeman en flarden
tekst.”
NRC***
“Van fysieke performance stapt de groep over op ervaringstheater: geblinddoekt dwaalt de
bezoeker door een fabriek.”
8weekly****
“Op een grijze en verregende zomeravond schuifelt een groepje mensen, geblinddoekt en
gekleed in roze overall, over een verlaten industrieterrein in Amsterdam-Noord. Het zijn geen
gegijzelden die hun executie tegemoet lopen, maar het publiek van Project Wildeman op weg
naar hun nieuwe voorstelling Happiness Unlimited.”
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Instagram
Project Wildeman heeft in 2017 een Instagram pagina gelanceerd. Hier wordt voornamelijk
beeldmateriaal gepubliceerd. Dit materiaal werd veelal gelinkt met andere Social Media. Eind
december 2017 werd de Project Wildeman Instagram pagina door 195 accounts gevolgd.
Facebook
Het aantal likes op Facebook is in 2017 gestegen van 943 naar 1074, een stijging van 131 likes.

Drie berichten kenden een groot bereik op facebook. Dit waren twee berichten voor Over het IJ
Festival en een voor Festival Karavaan. De berichten rond Over het IJ waren respectievelijk een
trailer van de voorstelling op 27 juli (11575 personen bereikt, waarvan 8428 via betaald) en 20
juli een bericht over een goede recensie (5250 personen bereikt, waarvan 4434 betaald). Het
bericht rondom Karavaan bevatte eveneens een trailer (6041 personen bereikt, waarvan 4597
betaald).
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Video views
In samenwerking met Twentie Four zijn er verschillende teasers gemaakt. Deze hadden
betrekking op het in beeld brengen van het maakproces, de voorstelling en de speellocaties.
Hiernaast is er in het kader van het Fast Forward programma een mini documentaire gemaakt
in Berlijn door Michiel Landeweerd – Landeweerd producties. Doordat de documentaire pas
eind 2017 is verschenen is deze tot dusver relatief weinig bekekenen.
Trailer Karavaan
Droomlab Happiness Unlimited
Happiness Unlimited
Happiness Unlimited @ Draka
Zinnig Noord Gedachtenexperiment
Fastforward Minidocu Berlijn

1472 views Facebook, 1776 Youtube
5,9k views Facebook
10k views
2,3k views
7,4 views
43 views Vimeo

Adwords
In aanloop naar Over Het IJ Festival heeft een Google Ad gelopen op theater- en Over het IJgerelateerde zoekopdrachten. Dit heeft geleid tot 20.930 views en 654 clicks.
Offline
Er heeft in Alkmaar 1 week een outdoor A0 campagne gelopen, in Amsterdam stond een
billboard, een outdoorcampagne van 2 weken en een indoorcampagne van 2 weken.
Doelgroep
Nadere bestudering van cijfers en resultaten heeft geleerd dat het grootste bereik ligt in de
omgeving Amsterdam. Het opbouwen van een publiek in andere delen van het land blijft ook
de komende jaren een aandachtspunt. Project Wildeman is populair onder vrouwen tussen 25
en 44 jaar oud. Bij mannen light de leeftijd iets hoger - tussen de 35 en 44 jaar.

Stichting Project Wildeman- Overtoom 510-3hg 1054 KK Amsterdam – KvK nr. 34325134.

17

6. Organisatie
Project Wildeman startte het jaar in de wetenschap dat alleen het Amsterdams Fonds voor de
Kunst de vierjarige plannen kon ondersteunen. Het Fonds Podiumkunsten was aanvankelijk niet
in de gelegenheid de aanvraag te honoreren. Project Wildeman was onder ‘de zaaglijn’
geëindigd maar ontving uiteindelijk een bijdrage om de plannen voor 2017 te verwezenlijken.
Dit betekende dat zij zich aanvankelijk in verminderde mate richtten op de lange lijnen maar
vooral focusten op Amsterdam, de lopende zaken en de komende productie ‘Happiness
Unlimited’. Met het wegvallen van de meerjarige activiteitensubsidie van het FPK ontstonden er
enkele gaten in de lange termijnplanning.
Eind 2016 werd afscheid genomen van zakelijk leider Roland Spekle. Begin 2017 werd een
sollicitatieprocedure ingezet waarbij Project Wildeman op zoek ging naar een zakelijk leider/
producent. Een functie waarin zowel het zakelijke als het organisatorische en praktische werden
verenigd. Deze rol wordt inmiddels vertolkt door Bjorn Jansen. Vanuit zijn bedrijf Lijn6
Theaterproductie verzorgd hij zowel de zakelijke leiding als de productieleiding. Tevens reist hij
mee langs de festivals om de tournee te begeleiden. Zijn ervaring op het gebied van
multidisciplinair werk, zijn avontuurlijke insteek en zijn internationale ervaring sluiten perfect
aan bij de ambities van Project Wildeman. De samenwerking verloopt soepel. Door
verschillende functies te combineren kan er adequater en efficiënter worden gehandeld.
Ongeveer in dezelfde periode werd marketeer Claire van der Hall – Claire PR aan het team
toegevoegd. Vanuit haar achtergrond uit de dance industrie heeft ze een verfrissende bijdrage
kunnen leveren en de gebaande paden verder doen verbreden. Ze is technisch zeer sterk en een
expert in het plaatsen van gerichte media-uitingen bij specifieke doelgroepen.
Naast deze nieuwe personen binnen de organisatie werkt Project Wildeman net als voorgaande
jaren samen met een aantal zeer kundige freelancers waaronder Martijn van Riet (Grafische
vormgeving) en Ray Vaessen (Techniek).
Eind 2016 kondigde Robin Block aan een sabbatical te willen inlassen. De afgelopen 12 jaar
heeft Robin (als oprichter van de groep) vol passie en bevlogenheid bijgedragen aan de
voorstellingen van Project Wildeman. In November 2017 verliet Robin de groep om een jaar
lang te werken aan eigen projecten en artistieke ontwikkeling. Zijn karakteristieke input wordt
gemist, maar tegelijk wordt hem de ruimte zichzelf te ontplooien van harte gegund. In
november 2018 zal Robin met frisse inspiratie terugkeren. Project Wildeman heeft deze
ontwikkeling omarmd en ziet het als een kans de groepsdynamiek te onderzoeken.
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In 2017 heeft Project
Wildeman de relatie met
ArtEZ weer opgepikt. Dit
resulteerde in een stage
plaats voor performer
Rosa van der Vlugt
tijdens het Ruimtekoers
festival en een bijdrage
van Guido Hoek aan de
programma avond in
Sexyland. Project
Wildeman heeft de
intentie de
samenwerking met
ArtEZ in de komende
jaren verder te
intensiveren.

Verder ziet Project Wildeman zich gesteund door organisaties als Paradiso en Old School
Amsterdam welke opslagruimte beschikbaar hebben gesteld voor decors en apparatuur.
Gezamenlijk is ingezet op het realiseren van artistieke concepten, het verbreden van het
speelcircuit & publieksgroepen, het versterken van de band met het publiek, het diversifiëren
van het financieringsmodel en een grotere zichtbaarheid in het buitenland.
Met de presentatie van het nieuwe regeerakkoord ontving Project Wildeman de blijde
boodschap dat het Fonds Podiumkunsten de meerjarige activiteitensubsidie kan voortzetten.
Dat is natuurlijk geweldig nieuws maar betekent ook een omslagpunt, dit vraagt een andere
energie en houding. Waar zij zich nu vooral focusten op Amsterdam, net gewend waren geraakt
aan de projectmatige wijze van werken en de agenda’s hiernaast vulden met andere
activiteiten, lag daar ineens de enorme verantwoordelijkheid om alle ambities en condities uit
de vierjarige FPK aanvraag te verwezenlijken. Een uitdaging die inmiddels met beide handen en
vol overgave is aangegrepen.
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7. Bestuur
Begin 2017 bestond stichtingsbestuur uit Jeroen Busscher (voorzitter), Talitha Stijnman
(penningmeester), Lode van Piggelen (secretaris) en Nico Schaafsma (algemeen bestuurslid)
In oktober 2017 heeft Project Wildeman afscheid genomen van voorzitter Jeroen Busscher.
Jeroen is opgevolgd door Nico Schaafsma. In dezelfde maand is het bestuur verrijkt met de
komst van Carly Renwarin. Carly is het jongste bestuurslid en werkzaam als hoofd marketing,
publiciteit & ticketing bij Paradiso. Het bestuur is in 2017 viermaal bijeengekomen namelijk op
29 maart, 7 juli, 4 oktober en op 7 december.

8. Toelichting bestuur
Stichting Project Wildeman bestaat sinds 2008 en hanteert een bestuursmodel. In het
stichtingsbestuur hebben de volgende leden zitting:
Bestuur
N. Schaafsma
C.M. Stijnman – Van Santen
L.F. van Piggelen
C. Renwarin

functie
voorzitter
penningmeester
secretaris
algemeen bestuurslid

datum in functie
16 november 2016
10 februari 2014
7 december 2015
18 september 2017

De heer N. Schaafsma is onafhankelijk adviseur en werkzaam bij Operadagen Rotterdam als
hoofd externe betrekkingen. Hij is verder bestuurder en lid van raad van toezicht bij een aantal
culturele instellingen.
Mevrouw C.M. Stijnman – Van Santen is producent bij Paradiso Melkweg Productiehuis en
beleidsmedewerker bij Paradiso. Daarnaast heeft zij zitting in het bestuur van Stichting Film en
Dansorkest Max Tak en Penningmeester van stichting Largo.
De heer L.F van Piggelen is zelfstandige in de kunst en creatief producent bij Stichting
BLIKprojecten.
Mevrouw C Renwarin is hoofd marketing, publiciteit & ticketing bij Paradiso.
Bjorn Jansen en Sven Hamerpagt zijn gevolmachtigden vanuit het stichtingsbestuur.
De bestuurders van stichting Project Wildeman nemen de aanbevelingen uit de Governance
Code Cultuur ter harte, passend bij de schaal en doelstelling van de organisatie en conform de
statuten. Bij het zoeken naar nieuwe bestuursleden heeft de stichting ook aandacht voor de
Code Culturele Diversiteit.
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9. De balans - staat van baten & lasten.
Stichting Project Wildeman heeft ultimo 2017 een positief exploitatieresultaat van € 2.418,-.
Het resultaat is ten laste van de algemene reserve gebracht.
Het saldo van de algemene reserve is ultimo 2017 positief en bedraagt € 11.144,Het saldo van het bestemmingsfonds en de bestemmingsreserve is ultimo 2017 nihil.
Het is de verwachting dat het eigen vermogen ultimo 2018 ook positief zal zijn.
Er is door het Amsterdams Fonds voor de Kunst een structurele subsidietoekenning van
€59.500,- per jaar voor de jaren 2017 tot en met 2020. Bovendien heeft Fonds Podiumkunsten
voor de periode 2017-2020 een subsidiebedrag toegekend €130.000,- per jaar.
Ook is bij het Internationaliseringsprogramma 'Fast Forward' van het FPK een subsidie van
€72.000,- toegekend
Het bestuur gaat dientengevolge uit van continuïteit van de stichting.
Liquiditeit:
Current ratio
Solvabiliteit:
Eigen vermogen:

2017
107.439 = 11,80
9.107
11.144 = 10.25%
108.701
€ 11.144,-

2016
86.841 = 1,11
78.115
8.726
= 10%
86.841
€ 8.726,-

De solvabiliteitsratio is toegenomen van 10% naar 10,25 %.
Toelichting op gerealiseerde percentage eigen inkomsten
Het eigen inkomsten percentage van Stichting Project Wildeman in 2017 is 35,68%.
Dit is fors dan het door de overheid vastgestelde normpercentage van 25%.
Toelichting kwantitatieve gegevens
Na afloop van een prestatie mailt Bjorn Jansen (Zakelijk leider Project Wildeman) met de zalen,
podia’s, festivals etc. om de kwantitatieve gegevens op te vragen. Veelal worden de gegevens
automatisch toegestuurd aan Stichting Project Wildeman als overeengekomen in het contract.
Als er contracten zijn afgesloten over prestaties, wordt de informatie uit het contract ook
gebruikt ter vastlegging van de kwantitatieve gegevens meestal middels borderellen. Alle
kwantitatieve gegevens die toekomen aan de stichting worden elektronisch gearchiveerd in
mappen met vermelding van het referentienummer. Elke prestatie heeft een eigen
referentienummer (HUxxx of PAxxx).
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Vermelding vrijkaartenbeleid
Stichting Project Wildeman hanteert een gematigd vrijkaartenbeleid. De regeling is als volgt:
Voor de artiesten en medewerkers van een productie zijn twee vrijkaarten per persoon voor de
première beschikbaar.
Tijdens de tournee zijn per voorstelling vier companyseats te vergeven, mits het een
uitkoopsom betreft. Deze worden op basis van binnenkomst behandeld.
Zakelijke relaties van Project Wildeman, waaronder programmeurs en pers, krijgen door middel
van een uitnodiging één vrijkaart per productie, overige kaarten kunnen tegen reductie gekocht
worden. Subsidiegevers ontvangen twee vrijkaarten per fonds per productie. Met eventuele
sponsors worden productieafhankelijke afspraken gemaakt.
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20:00 HU001
20:00 HU002
20:00 HU003

20:00 HU004
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00

19:00 HU005
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00

20:00 HU006
20:00
20:00
20:00

20:00 HU007
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
16:00
20:00
17:00

15:00 HU008
20:00
15:00
20:00
15:00
20:00

19:30 HU009
19:30
21:00
17:00

20:00 PA001
03:00 PA002

14:00 PA003
14:00
14:00
20:00
14:00
16:00
14:00
14:00
14:00
20:00
01:00

20:00 PA004
20:00 PA005
20:00 PA006

17-03-17
23-03-17
07-04-17

03-05-17
04-05-17
10-05-17
11-05-17
18-05-17
19-05-17
20-05-17
21-05-17

24-05-17
25-05-17
26-05-17
27-05-17
01-06-17
02-06-17
03-06-17
04-06-17

28-06-17
30-06-17
01-07-17
02-07-17

13-07-17
14-07-17
15-07-17
16-07-17
17-07-17
18-07-17
19-07-17
20-07-17
21-07-17
22-07-17
22-07-17
23-07-17

03-08-17
03-08-17
04-08-17
04-08-17
05-08-17
05-08-17

06-09-17
07-09-17
08-09-17
09-09-17

03-10-17
29-10-17

16-11-17
17-11-17
18-11-17
18-11-17
19-11-17
19-11-17
22-11-17
23-11-17
24-11-17
24-11-17
25-11-17

16-12-17
19-12-17
23-12-17

Code

Tijd

Datum
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Programma Avond
Programma Avond
Programma Avond

Open Atelier
Open Atelier
Open Atelier
Programma Avond
Open Atelier
Programma Avond
Open Atelier
Open Atelier
Open Atelier
Programma Avond
Programma Avond

Programma Avond
Programma Avond

Happiness Unlimited
Happiness Unlimited
Happiness Unlimited
Happiness Unlimited

Happiness Unlimited
Happiness Unlimited
Happiness Unlimited
Happiness Unlimited
Happiness Unlimited
Happiness Unlimited

Happiness Unlimited
Happiness Unlimited
Happiness Unlimited
Happiness Unlimited
Happiness Unlimited
Happiness Unlimited
Happiness Unlimited
Happiness Unlimited
Happiness Unlimited
Happiness Unlimited
Happiness Unlimited
Happiness Unlimited

Happiness Unlimited
Happiness Unlimited
Happiness Unlimited
Happiness Unlimited

Happiness Unlimited
Happiness Unlimited
Happiness Unlimited
Happiness Unlimited
Happiness Unlimited
Happiness Unlimited
Happiness Unlimited
Happiness Unlimited

Happiness Unlimited
Happiness Unlimited
Happiness Unlimited
Happiness Unlimited
Happiness Unlimited
Happiness Unlimited
Happiness Unlimited
Happiness Unlimited

Happiness Unlimited
Happiness Unlimited
Happiness Unlimited

Naam productie

Speellijst Project Wildeman 2017

1
1
1

16
61

TOTAAL PROGRAMMA AVONDEN
TOTAAL

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Mare Culturale Urbano Milano
Old-School CD recording
Amsterdam Light Festival

Studio Halfvol - Ruimtekoers Festival
Studio Halfvol - Ruimtekoers Festival
Studio Halfvol - Ruimtekoers Festival
Studio Halfvol - Ruimtekoers Festival
Studio Halfvol - Ruimtekoers Festival
Studio Halfvol - Ruimtekoers Festival
Studio Halfvol - Ruimtekoers Festival
Studio Halfvol - Ruimtekoers Festival
Studio Halfvol - Ruimtekoers Festival
Studio Halfvol - Ruimtekoers Festival
Studio Halfvol - Ruimtekoers Festival

1
1

45

TOTAAL HAPPINESS UNLIMITED
Sociëteit Sexieland
Stichting I Love Noord / 24h Noord

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

Mare Culturale Urbano Milano
Old-School
Marine Terrein

Voormalig telecom kantoor
Voormalig telecom kantoor
Voormalig telecom kantoor
Voormalig telecom kantoor
Voormalig telecom kantoor
Voormalig telecom kantoor
Voormalig telecom kantoor
Voormalig telecom kantoor
Voormalig telecom kantoor
Voormalig telecom kantoor
Voormalig telecom kantoor

Sociëteit Sexieland
GVB Pont

Mare Culturale Urbano Milano
Mare Culturale Urbano Milano
Mare Culturale Urbano Milano
Mare Culturale Urbano Milano

Ruigoord
Ruigoord
Ruigoord
Ruigoord
Ruigoord
Ruigoord

Voormalige Draka terrein
Voormalige Draka terrein
Voormalige Draka terrein
Voormalige Draka terrein
Voormalige Draka terrein
Voormalige Draka terrein
Voormalige Draka terrein
Voormalige Draka terrein
Voormalige Draka terrein
Voormalige Draka terrein
Voormalige Draka terrein
Voormalige Draka terrein

Neukollner Oper
Neukollner Oper
Neukollner Oper
Neukollner Oper

Voormalige VSM Fabriek
Voormalige VSM Fabriek
Voormalige VSM Fabriek
Voormalige VSM Fabriek
Voormalige VSM Fabriek
Voormalige VSM Fabriek
Voormalige VSM Fabriek
Voormalige VSM Fabriek

Neukollner Oper
Neukollner Oper
Neukollner Oper
Neukollner Oper
Neukollner Oper
Neukollner Oper
Neukollner Oper
Neukollner Oper

Broedplaats Karavaan
Bildung
Broedplaats Karavaan

Aantal Naam zaal

Mare Culturale Urbano Milano
Mare Culturale Urbano Milano
Mare Culturale Urbano Milano
Mare Culturale Urbano Milano

Landjuweel
Landjuweel
Landjuweel
Landjuweel
Landjuweel
Landjuweel

Over het IJ Festival
Over het IJ Festival
Over het IJ Festival
Over het IJ Festival
Over het IJ Festival
Over het IJ Festival
Over het IJ Festival
Over het IJ Festival
Over het IJ Festival
Over het IJ Festival
Over het IJ Festival
Over het IJ Festival

Neukollner Oper
Neukollner Oper
Neukollner Oper
Neukollner Oper

Karavaan Festival
Karavaan Festival
Karavaan Festival
Karavaan Festival
Karavaan Festival
Karavaan Festival
Karavaan Festival
Karavaan Festival

Neukollner Oper
Neukollner Oper
Neukollner Oper
Neukollner Oper
Neukollner Oper
Neukollner Oper
Neukollner Oper
Neukollner Oper

Proeve Alkmaar Karavaan
Bildung
Proeve Alkmaar Karavaan

Naam podium of locatie

Milaan
Amsterdam
Amsterdam

Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Arnhem

Amsterdam
Amsterdam

Milaan
Milaan
Milaan
Milaan

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

Berlijn
Berlijn
Berlijn
Berlijn

Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar

Berlijn
Berlijn
Berlijn
Berlijn
Berlijn
Berlijn
Berlijn
Berlijn

Alkmaar
Amsterdam
Alkmaar

IT
NL
NL

NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL

NL
NL

IT
IT
IT
IT

NL
NL
NL
NL
NL
NL

NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL

D
D
D
D

NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL

D
D
D
D
D
D
D
D

NL
NL
NL

Regulier
Regulier
Regulier

Regulier
Regulier
Regulier
Regulier
Regulier
Regulier
Regulier
Regulier
Regulier
Regulier
Regulier

Regulier
Regulier

Regulier
Regulier
Regulier
Regulier

Regulier
Regulier
Regulier
Regulier
Regulier
Regulier

Try Out
Regulier
Regulier
Regulier
Regulier
Regulier
Regulier
Regulier
Regulier
Regulier
Regulier
Regulier

Regulier
Regulier
Regulier
Regulier

Regulier
Regulier
Regulier
Regulier
Regulier
Regulier
Regulier
Regulier

PREMIERE
Regulier
Regulier
Regulier
Regulier
Regulier
Regulier
Regulier

Try Out
Try Out
Try Out

23

2510

642

20
11
60

15
20
25
46
25
40
10
15
25
55
54

36
185

1868

31
24
38
29

32
40
40
40
40
40

34
80
91
61
51
77
80
93
88
51
81
72

15
17
13
12

20
26
36
15
37
36
39
24

28
28
27
24
26
22
24
28

80
42
36

1936

388

0
0
0

0
0
0
45
0
39
0
0
0
50
45

24
185

1548

31
24
38
29

0
0
0
0
0
0

0
80
89
59
46
74
73
85
86
51
78
69

15
17
13
12

19
16
33
14
35
36
38
23

28
28
27
24
26
22
24
28

80
42
36

Try-out, première
Aantal
Schooluitvoering of reguliere
Aantal
betalende
uitvoering
bezoekers bezoekers
Plaatsnaam Land PO of VO?

Bijlage 1. De Speellijst

17-05-2017 Online
19-05-2017 Online

24-05-2017 Online

26-05-2017 Online
26-05-2017 Online

26-05-2017 Online

26-05-2017 Radio 50min - 6 minuten €10.000,00
29-05-2017 Print
€3.925,00

29-05-2017 Print

29-05-2017 Online
29-05-2017 Print

29-05-2017 Online

29-05-2017 Online
31-05-2017 Print

01-06-2017 Print

07-06-2017 Print
01-07-2017 Print

04-07-2017 Print

11-07-2017 Print
10-07-2017 Online

17-07-2017 Print

12-07-2017 Print
18-07-2017 Online

19-07-2017 Online

20-07-2017 Online
21-07-2017 Online

21-07-2017 Newsletter

23-07-2017 Online

22-07-2017 Online

OSU Radio

Flessenpost uit Bergen
Theaterkrant

NRC

Radio 1 Nieuws en Co
NRC Next

Volkskrant

Volkskrant
NRC Handelsblad

Almere Zaken

Rodi
Alkmaars Nieuwsblad

Noord Hollands Dagblad

Stadsblad Echo
Uitkrant

Theaterparadijs

PS van de Week
I Love Noord

Volkskrant

De Echo
Overdose.am

8weekly

Gonzo Circus
Your Little Black Book

Overdose.am

Vers van de Drukpers

Dreamquest

€7,00

€41,00

€150,00

€31,00
€323,00

€31,00

€2.224,00
€150,00

€1.174,00

€490,00
€45,00

€25,00

€697,00
€4.100,00

€12.120,00

€22,00
€264,00

€24,00

€2.244,00
€3.925,00

€2.348,00

€10.466,00

€20,00
€27,00

€21,00

€8.300,00
€21,00

17-05-2017 Print

Telegraaf
Hoorngids

€33.202,00

€8.000,00

€12,00
€224,00

Media waarde

Telegraaf

10-5-2017 Online
11-5-2017 Online

03-05-2017 TV uitzending

Tagespiegel
Kultura Extra

NH Leeft

Medium

12-04-2017 Online
03-05-2017 Online

Datum

Miss Yvy
NH Leeft

Resultatenlijst

€104.417 Impressies

Publiciteit 2017
25-12-2017

Betreft:
Datum:

Media Waarde

Project Wildeman

Klant:

Link/titel

http://www.tagesspiegel.de/kultur/happiness-unlimited-an-der-neukoellner-oper-im-traum-des-lebens/19762702.html
http://www.kultura-extra.de/theater/spezial/performance_HappinessUnlimited_neukoellneroper.php

1500 http://www.missyvy.nl/events/happiness-unlimited/
http://www.nhnieuws.nl/gemist/tv/425/232787/-

500 https://hgoei.wordpress.com/2017/07/22/wildeman-over-het-ij/

http://www.versvandedrukpers.nl/2017/07/feestelijke-en-geslaagde-jubileumeditie.html

5000 http://us2.campaign-archive1.com/?e=f38f1ab794&u=addab56d40d19153961636cf6&id=1b81ae28dd

http://www.gonzocircus.com/sjamanen-op-hun-eigen-reis/
14000 http://www.yourlittleblackbook.me/nl/amsterdam-weekend-guide-voor-21-22-23-juli/

3500 http://8weekly.nl/recensie/geblinddoekt-verlaten-fabriek/

64635 Kwart eeuw theater op locatie
7000 http://www.overdose.am/2017/07/17/happiness-unlimited-an-exciting-trip-through-your-own-dreams/

265758 Over Het IJ

75520 Over Het IJ Festival
5000 https://www.ilovenoord.nl/2017/07/project-wildeman-presenteert-happiness-unlimited-op-over-het-ij-festival/

7000 https://theaterparadijs.nl/index.php/festival/2070-over-het-ij-festival-maakt-de-balans-op

55025 Avontuurlijk theater
60000 Toneel in fabrieken, zeecontainers en circustenten

100457 Dromen over de Toekomst

2500
46100 Startschot valt voor Karavaan Festival

http://almerezaken.nl/widgets/2182-azaken-live/nieuws/1414795-startschot-valt-voor-karavaan-festival

605500 http://www.volkskrant.nl/recensies/een-enerverend-miniconcert-op-stalen-rekken~a4497525/
154013 https://www.nrc.nl/nieuws/2017/05/26/blindemannetje-spelen-bij-project-wildeman-10221533-a1560542

265758 Een enerverend miniconcert op stalen rekken

2395000 http://www.nporadio1.nl/nieuws-en-co/uitzendingen/517125-2017-05-26
33355 Blindemannetje spelen bij Wildeman

154013 https://www.nrc.nl/nieuws/2017/05/26/blindemannetje-spelen-bij-project-wildeman-10221533-a1560542

http://www.flessenpostuitbergen.nl/artikel/rechts/4308
3500 https://www.theaterkrant.nl/recensie/happiness-unlimited/project-wildeman/

http://osuradio.nl/publiek-kookt-mee-aan-gezamenlijke-maaltijd-in-voormalig-vsm-fabriek/

469972 http://www.telegraaf.nl/reportage/28175573/___Het_is_een_verrukkelijke_speeltuin___.html
http://www.hoorngids.nl/nw-7951-7-3658970/nieuws/happiness_unlimited_theater_combineert_nieuwe_rituelen_met_een_gezamenlijk_diner.html?page=1

469972 Het is een verrukkelijke speeltuin'
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