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Inleiding
Het jaar 2020 werd voor stichting HCP gedomineerd door de Corona Crisis. Door de sluiting van het
theater konden veel activiteiten geen doorgang vinden. De crisis bracht echter op andere vlakken
juist weer mooie nieuwe mogelijkheden en kansen. Zo werd er een crowdfunding gerealiseerd, die
geld opbracht om een livestream op te zetten en gaf dat weer mogelijkheden voor nieuwe
activiteiten. In dit verslag een overzicht van de geplande en gerealiseerde activiteiten.
Hoornse Gasten
Op 11 januari is de eerste editie gerealiseerd van het project Hoornse Gasten. In deze aflevering een
gesprek van interviewster Marian Vleerlaag met architecte Liesbeth Apeldoorn. De tweede editie is
uitgesteld naar 27 september en met Livestream en beperkt live publiek gerealiseerd. In deze editie
ging Cees Franke in gesprek met de Hoornse modeontwerper Sepehr Magsoudi.
Bezoekers: 77 live, 21 online
De andere edities zijn door de corona crisis steeds verplaatst. Ze staan nu op de planning voor 2022.
Cultuurproeverij
Het Culturele seizoen is geopend met een kleine cultuurproeverij. Het programma is last minute
georganiseerd, omdat pas laat duidelijk werd wat de mogelijkheden waren. Er is hier nauw samen
gewerkt met Cultuur Hoorn, die de overal organisatie van het evenement voerde. In Theater Het
Pakhuis konden gaven vijf lokale artiesten een voorproefje van wat komend seizoen op de planning
staat:
Tjillskillz: Open Class (workshop)
Een interactieve workshop door de vakdocenten van TjillSkillz.
Glenn Libaut: Glenn meets Glenn (muziektheater)
Glenn Liebaut geeft een inkijkje in het leven en de muziek van Glenn Miller. Laat je verrassen door
deze korte komische muziektheater voorstelling voor jong en oud. Something old, something new,
something borrowed and something blue.
Christie - singer/ songwriter (muziek)
Het zal een combinatie zijn van eigen liedjes afkomstig van mijn debuutalbum Ontdekkingstocht,
losse singles en van mijn nieuwe project Onze Verhalen.
Dansonderneming: Hum²an (danstheater)
Hum²an is een nieuwe creatie van choreograaf Nanska van de Laar voor De Dansonderneming, waar
de beperkingen tijdens de lockdown de basis voor hebben gevormd. Hoe gaan we om met
beperkingen en welke ruimte schept die beperkingen. Zijn wij als mensen fysiek in staat op onze
eigen vierkante meter te leven, laten we ons begrenzen door ruimte en hoe verhoudt die ruimte zich
tegenover onze innerlijke ruimte. Hum²an staat voor die ruimtelijke zoektocht.
Door de Corona maatregelen konden er per activiteit maximaal 14 bezoekers in de zaal.
Bezoekers 41 live, 33 online
Crowdfunding
HCP heeft een succesvolle crowdfunding georganiseerd in samen werking met Voordekunst. Er is
uiteindelijk €6915,87 opgehaald. Dit bedrag is geïnvesteerd in de opbouw van livestream faciliteiten
voor Theater Het Pakhuis. Hiervoor zijn de internet aansluitingen verbeterd, is de internet snelheid
verhoogd, zijn materialen aangeschaft (kabels, monitors, 3 professionele camera’s geschikt voor
theater licht etc.) en zijn ervaren technici ingehuurd om de vrijwilligers te adviseren en ondersteunen
bij de opzet.

Scholing
Stichting HCP heeft een subsidie ontvangen van de gemeente voor scholing van vrijwilligers. IN 2020
zijn er diverse trainingen geïnitieerd. Maar de meesten moesten ook weer worden afgezegd door de
corona maatregelen. De cursus techniek van 10 weken is gestart in 2020 en zal eind 2021 eindelijk
kunnen worden afgerond.
De livestream cursus heeft plaatsgevonden met zeer beperkt aantal deelnemers (meer tegeljik was
niet mogelijk ivm maatregelen)
Cursussen voor gastenontvangst, een geplande ontruiming met de brandweer, cursus
geluidstechniek en verdieping lichttechniek zijn allemaal verplaatst naar volgend jaar.
Deelnemers techniek cursus: 14
Deelnemers cursus livestream: 4
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