VRIJWILLIGERS
Activiteiten: online vrijwilligerscafés, Quiz’M Bingonight,
Vrijwilligers BBQ en de Vrijwilligers Kerst Experience.

AANPASSEN IN CORONATIJD
> Livestreamen van shows en conferenties
> Van stilte naar leven in de zaal met ‘Testen voor Toegang’
> Seated shows voor maximaal 100 bezoekers
> Virtuele placering bij binnenkomst
> Drankjes bestellen vanaf je zitplaats
> Werken met coronatoegangsbewijzen voor bezoekers
> 51 evenementen, 25 livestreams, 10 verhuringen

POPPODIUM

GEBOUW-T

MARKETING
> Veel verplaatsingen. 90% van de bezoekers hield hun kaartje.
> Tijdens lockdowns Inzetten op zichtbaarheid door livestreams,
vrijwillige verhalen en herkenbare content.
> ‘We mogen weer!’ branding bij heropening.

JAARVERSLAG 2021
SAMENVATTING

> Ingezet op vergrootte zichtbaarheid, offline en online.

SPONSOREN, BUSINESS CLUB
EN VRIENDEN

10 JAAR GEBOUW-T

Rabobank is onze
hoofdsponsor sinds de
. Ze zijn
oprichting in
bovendien naamgever van
onze zaal. Rabobank klanten
krijgen op geselecteerde
shows korting.
CURIO is een belangrijke
stakeholder, partner en huurder
van Gebouw-T. Studenten lopen
live mee tijdens producties en
kunnen hier afstuderen.

> 7.000 nieuwsbrief abonnees. 110.609 website
sessies, 66.000 gebruikers

De Gebouw-T Business Club
biedt het bedrijfsleven een
unieke mogelijkheid om
informeel te netwerken onder
het genot van muziek.
80 bedrijven zijn actief.
Vrienden van T zijn
onze ambassadeurs en
exclusiviteit in de vorm van
voorrang bij voorverkoop en
korting op concertkaartjes.

In januari 2021 bestond Gebouw-T 10 jaar. Een jubileum dat we
(nog) niet live met onze bezoekers, partners, vrijwilligers en
collega’s konden vieren maar waar we desondanks wel een
manier voor hebben gevonden om hier stil bij te staan.
> ‘T Verhaal - een documentaire over 10 jaar Gebouw-T.
Met medewerking van o.a. de initiatiefgroep, oudburgemeester Polman, voormalig wethouder van
Eekelen en bekende en minder bekende koppen
uit 10 jaar poppodium Gebouw-T.
> Jubileummagazine voor alle vrienden, (oud-) vrijwilligers,
partners en sponsoren met de mooiste verhalen.
> Podcast reeks 10 jaar T
> 10 jaar T-shirt
> En wat nog zou volgen in 2022:
Jett Rebel - 10 jaar T show samen met al ons publiek
10 jaar T vrijwilligersfeest voor onze (oud-)vrijwilligers

FINANCIËN
In 2021 is het exploitatieresultaat nihil t.o.v. van een batig saldo van
€83.059 in 2020. Totale exploitatie bedraagt €1.146.951. Nihil resultaat
komt door ontvangen steunmaatregelen t.b.v. COVID-19: landelijk
€367.584 door TOGS, TVL, NOW, Podiumstartregeling (Fonds
Podiumkunsten) en €63.164 door Corona Noodfonds gemeente. Het
werkkapitaal is gestegen naar €75.000. De bestemmingsreserve
continuïteit bedraagt €148.000.

Bij de samenstelling van dit beknopte jaarverslag is uiterste zorgvuldigheid betracht.
De redactie kan geen verantwoordelijkheid nemen voor eventuele onjuistheden

BEZOEKERS IN COVID-TIJD
LIVE SHOWS

5.532 BEZOEKERS
(4.779 BETAALD)

LIVESTREAMS
13.928 KIJKERS

PROGRAMMA
LIVESTREAMS

TEAM EN VRIJWILLIGERS
Team:
(BUas, CURIO, Avans)
en 6 PET/AV studenten in dienst.
actieve vrijwilligers (eventcoördinatoren,
fotografen, barpersoneel, garderobe, kassa,
hospitality, PR en Raad van Toezicht)
De vrijwilligers vertegenwoordigen de
volgende maatschappelijke waarde:
Raad van Toezicht, PR team,
Comité van Aanbeveling:

HIGHLIGHTS
T-STRIJD
De 10e editie van T-Strijd vond tijdens de voorrondes volledig
online plaats. Talent uit de regio werkte samen met ons
technisch team aan een eigen livestream. De finale was live met
als winnaars: Mazzy en Floyd & The Barbers.

RADIO OP DE T
Na wederom een afgelast Op De T Festival, werd Radio Op De T
in het leven geroepen. Een live radioshow (met video) met
optredens van o.a. The Vision of Johana, RommelHond en René
Vriens. Vaste afsluiter Waterput Swing verzorgde de afterparty.
De uitzending werd uitgezonden via ZuidWestTV en de kanalen
van Gebouw-T voor duizenden kijkers en luisteraars.

POPMONUMENT
Zevende editie welke voor de tweede keer volledig werd
aangepast aan de geldende COVID-maatregelen. Met 320
bezoekers was het festival uitverkocht. Ruben Block
(Triggerfinger) werd als grote headliner binnengehaald. Verder
stonden Sophie Straat, Ramkot, Kenny Anders, Pieter de Graaf en
Claire Adams op het programma. Speciaal voor het festival ging
techno-veteraan Jeroen Search een samenwerking aan met
choreograaf en danser Judith Clijsters. Snelle beats en dromige
sferen kwamen samen in de voormalige kerk, en nu theater, De
Maagd en werden begeleid met live-visuals van Visual Scumbagz.

Sandra van Nieuwland, HBA On Tour, Quiz’M, Leif De Leeuw Band, Mazzy
Nodigt Uit, in(t)erakt (Jeroen Search + Visual Scumbagz), T-Strijd voorrondes,
Popschool Live, Rijks Music Awards en Music Hub Brabant showcase.

SEATED SHOWS

EUT, S10, 80’s Onbeantwoord, Luwten, Kubilay Kaya, The Vices, Grollo:
tribute to Cuby & the Blizzards, Tommy Ebben, Rex Pharao, Erwin Java,
RHEA, FFOOSS, Amsterdam Klezmer Band, Made In Purple en High Hi.

DANSEN EN SPRINGEN!

Mintzkov, de showcase van de T-Strijd, Blaudzun, Vive La Fête, Flat Out,
Van Dik Hout en als hoogtepunt ons jaarlijks Made In Belgium Festival
met op het programma o.a. SONS, Flying Horseman en Admiral Freebee.

(PROGRAMMA)PARTNERS EN PROJECTEN

Music Hub Brabant (talentenplatform van provincie), Fijn Events, T-Sessie
(kwalitatief hoogstaande jamsessies op zondagen), FRIS, Bergs Blues
Festival, Quiz’M, 80’s Verantwoord, 40UP en PopMonument.

YOUNG CREATIONS
Het jongerenplatform van Gebouw-T. Na de pilot is het nu tijd
voor een frisse start, in een bijzondere periode weliswaar.
Eind 2020 ontving Young Creations vanuit Kunstloc Impulsgelden en VSBfonds twee mooie subsidiebijdragen. Ondanks
alle beperkingen zijn er al mooie projecten en samenwerkingen tot stand gekomen. De werving en selectie leverde maar
liefst 18 leden op. Verschillende bijeenkomsten hebben
plaatsgevonden: de kick-off en kennismaking met elkaar,
brainstorms ‘van idee naar concept’, diverse workshops,
en een rebranding van de visuele identiteit van het platform.
Dit alles op initiatief van de jongeren zelf, met begeleiding
door het team van Gebouw-T.
Het eerste publieksevenement was ‘Brand Los’, een feestconcept geboren uit de nood die jongeren voelen om weer
uit te kunnen gaan en te kunnen dansen. Top DJ’s (o.a.
Smèrrig Diskjochies) aangevuld met lokaal DJ-talent.
De naam Brand Los, om het gevoel van ontlading te weerspiegelen. Jammer genoeg kon het feest vanwege de lockdown in het najaar niet plaatsvinden.
In de lockdown werd met het team gewerkt aan diverse
masterclasses die begin 2022 zouden gaan plaatsvinden,
in een hybride vorm: via livestream en (wanneer dat kon)
met publiek. Onderwerpen worden: event marketing, het
organiseren van een evenement en influencer marketing.

