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Het groenste theater in de regio 

Voorwoord 
 
Waar voor vele andere theaters het afgelopen jaar een hoofdrol was weggelegd 

voor de lockdowns lag dat voor ons anders. 

 

In het jaar 2021 konden we afscheid nemen van onze schaftwagen, ten prooi 
gevallen aan vandalisme en stormschade, en konden we in plaats daarvan een 

mooi en minder opvallend containertje plaatsen. ‘Hufterproof’, makkelijker in en 

uit te laden en de container zal in korte tijd door het groen vrijwel geheel aan het 
zicht zijn onttrokken. Het zware werk rond iedere voorstelling zal voor onze 

medewerkers zo gelukkig iets minder tijd in beslag nemen en lichter zijn. 

 
Bijzonder was het 90 jarige jubileum van de Leidse Hout, in 1932 is aangelegd. 

Het Openluchttheater was een onderdeel van de festiviteiten. In samenwerking 

met de Vrienden van de Leidse Hout organiseerden wij als afsluiting van de 

feestelijkheden een prachtig galaconcert, uitgevoerd door het Collegium 
Musicum. In de middag bracht het Alphens Kozakkenkoor met muziek en zang 

een mooie voorstelling en zorgde net als in de avond het geval was, voor een 

uitverkocht ‘huis’. 
 

Voor alle voorstellingen in ons theater betekende het voor de meeste musici hun 

eerste optreden na vaak lange tijd te hebben stilgezeten vanwege de 
Coronamaatregelen. Dat was aan het enthousiasme goed te merken. Zo konden 

we deze zomer genieten van Flamenco, kindertheater, klassiekers uit de opera, 

een harmonieorkest en een avondje ‘Sixties’. Alleen de eerste geplande 

voorstelling kon niet doorgaan en één keer gooide slecht weer roet in het eten 
maar gelukkig kon deze voorstelling worden verzet. Alle avonden en middagen 

waren uitverkocht en de laatste avond konden wij zelfs voor een aantal van 200 

toeschouwers open.  
 

Al met al moge duidelijk zijn dat het tussen twee lockdowns een zeer succesvol 

seizoen was waar wij als bestuur samen met de vaste groep medewerkers heel 

trots op zijn. Nog in 2021 begonnen de voorbereidingen voor het volgend seizoen 
en  kunnen wij nu al met optimisme uitkijken naar een minstens net zo geslaagd 

theaterseizoen in 2022 en wie weet …. nog mooier …. nog specialer …. en met 

nog meer publiek dat de weg naar het Openluchttheater weet te vinden.   
 

Jan van Zwieten 

Voorzitter 
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Het groenste theater in de regio 

Voorstellingen 
 
In 2021 zijn er zeven voorstellingen georganiseerd. 

 

• 17 juli – Kindervoorstelling 

Toneelvereniging Ploef brachten deze middag twee maal het stuk Ork, 

Snork en de verdwaalde prinses.  
Ork en Snork, twee vuilnisbeltbewoners, vinden iets raars op hun 

vuilnisbelt, een echte prinses….. 

 

   
 
 

• 17 juli – Flamenco avond 

Een wervelende avond met zangeres Erminia Cordoba, danseres Miki Vos 
en gitarist Jur Vermij. 

 

   
 

 

•  4 augustus – Ad Hoc Orkest 
Het symfonisch harmonieorkest bestond dit jaar uit zo’n 50 muzikanten 

(amateur en professioneel) onder leiding van dirigent Txemi Etxebarria en 

bracht een gevarieerd programma. 
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Het groenste theater in de regio 

• 14 augustus – Klassieke avond 

De krachtige stem van sopraan Naïr Gimenez begeleid door de virtuoze 
toetsen van accordeonist Nicolae Stiuca en violist Benjamin Konrad. Een 

avond vol klassiekers uit de wereld van de opera. 

 

   
 

 
• 12 september – Alphens Kozakkenkoor 

Onder leiding van dirigent Arkadi Gankin bracht het koor een keur aan 

Slavische liederen. 

 

   
 

 
• 12 september – Jubileum Leidse Hout 

Om de 90e verjaardag van de Leidse Hout luister bij te zetten speelde 

Collegium Musicum o.a. walsen van Johann Strauss en andere klassiekers. 
 

   

 

 

 

•  
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Het groenste theater in de regio 

• 25 september – Sixtiesavond 

De coverband Helter Shelter speelde songs van The Beatles en The Rolling 
Stones. 
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Het groenste theater in de regio 

Medewerkers 
 
Ook in 2021 konden we weer rekenen op onze club van circa 15 vrijwilligers, die 

zich in wisselende samenstelling naast de bestuursleden hebben ingezet om van 

de voorstellingen een succes te maken. De werkzaamheden varieerden van hulp 

bij de op- en afbouw van het theater, het begeleiden van bezoekersstromen tot 
het verzorgen van een hapje en een drankje in de pauze. 

 

In oktober hebben we afscheid genomen van Marjan Swagerman (en haar vriend 
Richard) die als lid van de programmaraad en vrijwilliger ons vele jaren lang 

heeft geholpen.  

 

     
 

Programmaraad 
 

De programmaraad stelt ieder najaar het programma voor het volgende jaar vast 
en contracteert de artiesten.  

De programmaraad bestaat naast het bestuur uit: 

• Annemieke Hoevers  

 

• Anneke Straathof  

 

Bestuur 
 

Het bestuur is in 2021 tien keer bij elkaar gekomen. Het bestuur heeft met de 
Corona-voorschriften in het achterhoofd getracht om het programma zo aan te 

passen dat er in september toch nog 4 voorstellingen konden worden gegeven. 

Zowel het publiek als de artiesten waren blij om in ons mooie theater te kunnen 
genieten van de voorstellingen. 

 

Het bestuur bestaat uit: 

• Jan van Zwieten 

Voorzitter 
 

• Janny Spies 

Secretaris 
  

• Ewald Faber 

Penningmeester 
 

• Ary van den Broek 

Algemene zaken

  



 
7 

Het groenste theater in de regio 

Subsidiënten 
 
Zonder onze subsidiënten zouden al deze voorstellingen niet mogelijk zijn. 

Hierbij willen wij hen dan ook hartelijk danken voor hun bijdragen. 

 

Onze subsidiënten zijn: 

 

• Gemeente Leiden 

 

 
 

 

• Ondernemersvereniging Boerhaavedistrict 
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Het groenste theater in de regio 

Jaarrekening 2021 per 31-12-2021 
 

Resultatenrekening     

     

INKOMSTEN    UITGAVEN   

Omschrijving    Omschrijving   

Subsidies 2021   Consumpties       1.496,70  

Gemeente Leiden     15.484,00   Materiaalkosten       1.801,79  

Ondernemersvereniging Boerhaavedistrict       4.000,00   Publiciteit       3.158,10  

Vrienden van de Leidse Hout       1.000,00   Productie         147,90  

Recettes       5.174,10   Stroom, audio & video       3.557,40  

Catering         973,36   Sanitair e.d.         849,20  

   Gages       7.337,74  

   Vergunningen           76,74  

   Bankkosten         142,65  

   Onvoorzien       6.325,94  

   Resultaat       1.737,30  

 Totaal   € 26.631,46    Totaal   € 26.631,46  

     

     

Balans     

     

Debet    Credit   

ING saldo     10.933,84   Openstaande posten                -    

Kas           44,00   Bestemmingsreserve       7.237,50  

   Eigen vermogen       3.740,34  

 Totaal   € 10.977,84    Totaal   € 10.977,84  
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Het groenste theater in de regio 

Algemene informatie 
 

Website https://oltleiden.nl 

E-mailadres info@oltleiden.nl 

Correspondentieadres Stichting Openluchttheater Leidse Hout 

p/a Azurietkade 23, 2332 LB Leiden 

 

KvK-nummer 67941168 

Bankrekening NL22 INGB 0007 6307 11 

Fiscaal nummer ANBI 8572 35 254 

 


