Walter Ligthart algemeen directeur Theater
Rotterdam
Walter Ligthart, voormalig directievoorzitter van Het Nationale
Theater, treedt per direct aan als algemeen directeur van
Theater Rotterdam. Ligthart maakt deel uit van de directie van
Theater Rotterdam en is hiervan de voorzitter. Ellen Walraven
vervult de positie van artistiek directeur en Bert Determann de
positie van directeur bedrijfsvoering. Met het aantreden van
Ligthart zet Theater Rotterdam de volgende stap in de
doorontwikkeling van Theater Rotterdam.

Walter Ligthart leidde als voorzitter van de directie de fusie van Koninklijke Schouwburg,
Theater aan het Spui en het Nationale Toneel tot Het Nationale Theater en wist de nieuwe
theaterorganisatie op de kaart te zetten. In het culturele en maatschappelijke veld heeft Ligthart
zich bewezen als verbinder binnen de podiumkunsten. Als bestuurslid van de Nederlandse
Associatie Podiumkunsten (NAPK) is hij onder andere betrokken bij talentontwikkeling en het
vergroten van diversiteit binnen de sector.
Zowel de bestuurlijke ervaring van Walter Ligthart als diens reputatie in de sector zijn
van toegevoegde waarde voor Theater Rotterdam. Wij kijken uit naar zijn bijdrage in het verder
positioneren en versterken van Theater Rotterdam: organisatorisch, strategisch en
maatschappelijk.
Eerder was Ligthart zakelijk directeur van het Nationale Toneel, het gezelschap wat Ligthart
samen met Theu Boermans leidde. Voor 2010 was hij partner bij Twynstra Gudde en werkzaam
als adviseur en interim-manager in de culturele sector.

“Theater Rotterdam neemt een belangrijke positie in, midden in een
wereldstad, nieuwsgierig en met grote artistieke en maatschappelijke ambities.
Ik zie er erg naar uit om daar mee vorm aan te kunnen geven. Met een warm
hart en een koel hoofd.”
— Walter Ligthart

“De benoeming van Walter Ligthart tot algemeen directeur is een unieke kans
voor Theater Rotterdam. Gezien zijn achtergrond, competenties, expertise en
ervaring, kan hij een impuls geven aan de verdere organisatieontwikkeling,
zowel intern als extern. Als voorzitter van de directie van Het Nationale
Theater heeft hij op overtuigende wijze de fusie aldaar geleid. Met hem kan
Theater Rotterdam verder uitgroeien tot grootstedelijk stadstheater.”
— Jos Baeten, voorzitter van de raad van toezicht Theater Rotterdam

Korte biografie Walter Ligthart

Als partner bij Twynstra Gudde hield Ligthart zich ruim twintig jaar bezig met
organisatievraagstukken binnen de cultuur- en onderwijssector, zowel in de rol van adviseur als
van interim-manager. Zo was Ligthart interim-directeur bij Toneelgroep Oostpool en de
Schouwburg Deventer en werkte hij aan reorganisaties, verzelfstandigingen en fusies van
bibliotheken, musea en andere culturele instellingen.
In 2010 startte hij als zakelijk directeur (eerst ad interim) bij het Nationale Toneel, dat op 1
januari 2017 fuseerde met de Koninklijke Schouwburg en Theater aan het Spui tot Het
Nationale Theater.
Ligthart is voorzitter van de landelijke BIS-theatergezelschappen (grote gezelschappen),
bestuurslid van het NAPK (Nederlandse Associatie Podiumkunsten) en actief als toezichthouder
in verschillende kunstdisciplines. Hij schreef Leiderschap in turbulente tijden en publiceerde
over thema’s als diversiteit.
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OVER THEATER ROTTERDAM

We maken theater, presenteren theater en leiden de nieuwste generatie makers op. Thuis in Rotterdam en
op tournee door Nederland en Europa.
Theater Rotterdam staat voor grensverleggend, vaak interdisciplinair theater dat verschil, diversiteit en
veelvormigheid wil vieren. Niet opheffen of harmoniseren, maar zien, tonen en gebruiken. We brengen spelers,
journalisten, dansers, nieuwsgierigen, uitvinders, vertellers, choreografen en talenten samen om theater te

maken en echte ontmoetingen te realiseren. Om iets teweeg te brengen in het hoofd in het hart en in de stad.
De makers van Theater Rotterdam zijn:
Boogaerdt/VanderSchoot
Erik Whien
Wunderbaum
Johan Simons
Davy Pieters
Pieter Kramer
Marjolijn van Heemstra
Schwalbe
Urland
Alida Dors - Back Bone
Lotte van den Berg - Third Space
WArd/waRD - Ann Van den Broek
Theater Rotterdam is in 2017 ontstaan uit de fusie van Ro Theater, Rotterdamse Schouwburg, Productiehuis
Rotterdam.
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