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SAMENVATTING

Het Nationale Toneel en de Koninklijke Schouwburg Den Haag hebben in december 2014
een externe opdracht verstrekt om de haalbaarheid van een fusie tussen beide organisaties
te onderzoeken. Uit dit onderzoek blijkt dat de inhoudelijke meerwaarde van een fusie wellicht
groter zal zijn als naast de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel ook Theater aan
het Spui daarin betrokken wordt. De besturen van de drie organisaties hebben daarom aan
Stephen Hodes (LAgroup) de opdracht gegeven de meerwaarde van een fusie tussen deze
drie partijen nader te onderzoeken. Dat onderzoek zal worden uitgevoerd in de periode tot juli
2015, daarna zullen de vervolgstappen bepaald worden.
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OVER HET NATIONALE TONEEL

Het Nationale Toneel is het stadsgezelschap van Den Haag en het grootste gezelschap van Nederland. We
vertellen de verhalen van onze tijd, voor mensen in onze tijd aan de hand van het klassieke en moderne
theaterrepertoire. We zijn te zien in de theaters in Nederland en daarbuiten, met voorstellingen voor
volwassenen en jeugd (NTjong). Toneel dat raakt, vermaakt en aanzet tot nadenken. Rondom de
voorstellingen verzorgen we educatieve projecten en Babel, het nieuwe politiek-maatschappelijke programma van
het Nationale Toneel.
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