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de programmering en de commerciële verhuringen weer hervat kunnen worden. Wij houden hierin 
rekening met verschillende scenario’s, zowel inhoudelijk als financieel. Het huidige theaterseizoen is als 
verloren bestempeld, dit is publiekelijk gecommuniceerd door Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Ingrid van Engelshoven. Er is een gerede kans dat we per september de programmering deels kunnen 
hervatten, in de ‘1,5 meter samenleving’, maar ook zwartere scenario’s sluiten we niet uit. 

Het contact met onze voornaamste subsidiënt, gemeente Arnhem, is goed. Er is door de gemeente middels een 
raadsbrief (d.d. 19 maart 2020) bevestigd dat de subsidie door zal lopen. De gemeente heeft verder 
aangegeven dat we niet aan de geldende prestatieafspraken zullen worden gehouden. De Rijksoverheid heeft 
een noodpakket ontwikkeld waarvoor we in aanmerking zullen komen, de Noodmaatregel Overbrugging voor 
Werkgelegenheid (NOW). De compensatie is gekoppeld aan het aandeel omzetverlies, waarbij subsidie als 
omzet wordt meegerekend. De NOW houdt voor Musis & Stadstheater dat we aanspraak kunnen maken op 
vergoeding van 22,5% van de loonsom, gekoppeld aan specifieke voorwaarden. Daarnaast is recent bekend 
geworden dat er extra middelen (€ 300 miljoen) zijn toegekend aan het ministerie van OCW. Mogelijk komt een 
klein deel, middels een matchingsregeling met de gemeente en provincie, ten goede aan Musis & Stadstheater. 

De reeds gekochte tickets (voor voorstellingen van 12 maart tot en met juni), blijven geldig indien de 
voorstellingen verzet worden naar een andere datum. Mocht een bezoeker op de nieuwe datum niet 
beschikbaar zijn, ontvangt hij een voucher waarmee hij tot en met juni 2021 tickets kan kopen in onze 
webshop. Bezoekers behouden daarnaast het recht het volledige bedrag gerestitueerd te krijgen. Indien dit 
massaal zou gebeuren, brengt dit de liquiditeitspositie niet in gevaar. 

Op dit moment laten de koepelorganisaties van de theaters en de producenten toetsen wat de juridische - en 
dus financiële - gevolgen zijn indien voorstellingen niet verplaatst kan worden. Zekerheidshalve is in de 
prognose een bedrag opgenomen voor claims.

Belangrijk te vermelden is dat liquiditeit van Musis & Stadstheater goed is. We beseffen dat de uiteindelijke 
financiële gevolgen van het coronavirus op ons theater nog onzeker zijn. De maatregelen die het Rijk ons 
opdraagt zullen bepalen in hoeverre en met welke capaciteit mate wij de programmering mogen hervatten. 
We hebben hiertoe een aantal inhoudelijke en financiële scenario’s opgesteld. In de verschillende scenario’s 
(exploitatieprognose en liquiditeitsprognoses) blijkt de continuïteit van de organisatie niet in gevaar. De 
geprognotiseerde verliezen kunnen we (met de kennis van nu) dragen en zijn redelijk acceptabel te noemen in 
vergelijking met andere theaters. We zijn alert op de maatregelen van de Rijksoverheid en kunnen snel 
schakelen om de verschillende scenario’s in gang te zetten. Na de persconferentie van het kabinet op 21 april 
2020 zullen we bepalen welk scenario we voor de korte en middellange termijn zullen uitrollen. 
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