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The Ruggeds zijn ooit begonnen als Rugged Solutions. Een crew met een grote honger in de underground 
Breakdance scene. Onze stichting draagt onze originele naam als een reminder aan onze beginjaren en 
waarom we doen wat we doen. De oprichting van deze stichting was het startpunt van onze ambities. Door 
de jaren heen zijn wij als dansgroep enorm gegroeid en veranderd. Onze stichting rent nu voor twee ele-
menten: The Ruggeds als internationaal top dansgezelschap en Rugged Studio, onze homebase en die van de 
regionale dansscene in Eindhoven. Deze aanvraag concentreert zich op de uitdagingen en kansen van onze 
activiteiten in de komende jaren en doet een beroep op Eindhoven om deze activiteiten te ondersteunen, om 
alles naar een hoger niveau te kunnen tillen.

Inleiding en terugblik
Stichting Rugged Solutions

Wij kennen elkaar sinds onze tienerjaren doordat de liefde voor breakdance ons verbond en Eindhoven daar 
de voedingsbodem voor gaf. In een gymzaal in de Achtste Barrier leerden we onze eerste moves van Jessy’s 
vader. Sinds het vormen van The Ruggeds hebben we aan bijna alle grote battles op deze wereld meegedaan 
en inmiddels kunnen wij ons scharen tot de wereldtop. Met een wereldtitel bij de Bboy Championships en 
een tweede plaats bij Battle Of The Year; 2 van de hoogst haalbare toernooien als crew, kunnen we met ver-
trouwen stellen dat we een van de meest actieve crews ter wereld zijn. Op jaarbasis performen we zeker zo’n 
30 à 40 keer per jaar in het buitenland waardoor we internationaal een enorm netwerk hebben opgebouwd. 
Dit netwerk bestaat uit bijvoorbeeld de grote internationale dansnetwerken als I Love This Dance, Prodance 
en World Bboy Classic, grote dance events zoals Red Bull BC One, Juste Debout, The Notorious IBE en The 
Dance, maar ook belangrijke theaters en festivals zoals Sadler’s Wells en Breakin’ Convention. We worden 
regelmatig gevraagd te dansen in reclames van grote merken en mee te werken met internationale artiesten 
als Rita Ora en Justin Bieber. We bewegen ons binnen de breakscene in de voorhoede, en door die positie 
beïnvloeden we de scene met nieuwe ideeën, invalshoeken en manieren om ons te uiten. We geven het stokje 
door in Rugged Studio, waar we samen met een nieuwe generatie toppers, bouwen aan een gouden toekomst 
in Eindhoven.
Onze persoonlijke benadering kenmerkt onze stijl. Iedereen is uniek, zo ook binnen onze groep. Wij 
zijn familie. Een familie die elkaar door en door kent en samen de meest bizarre rollercoasters heeft 
meegemaakt: samen heeft verloren en samen heeft gewonnen. 
Wij zijn Rugged: rauw, niet gepolijst. Ruwe randjes maken de persoonlijkheid. Wij hebben altijd gebattled 
niet om te winnen maar om de beste versie van onszelf te zijn. Bovenal zijn wij een crew, een familie en zijn 
we zo kleurrijk als de optelsom van ons allen.  We zijn The Ruggeds.

The Ruggeds
The Ruggeds 2003-2017
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Rond 2011 ontstond voor ons de behoefte naar meer ruimte, zodat er volledig geconcentreerd kon worden 
op de verdere ontwikkeling van onze kwaliteiten. We hadden een garage nodig, waar we ongestoord konden 
klooien en sleutelen om dat te vinden wat ons, ons maakt. Om de kosten van de eigen locatie te drukken 
werd er besloten om een masterclasss op te zetten voor getalenteerde dansers uit de regio. Deze masterclass 
waarin iedere 2 weken een andere lid van The Ruggeds lesgeeft loopt nog steeds en trekt talent ver buiten 
de regio zoals Maastricht, Rotterdam en Nijmegen. Mede door deze masterclass werd de foundation gelegd 
voor de visie van onze plek.

Rugged Studio wil het hart van de scene zijn in Eindhoven. Dé place to be voor de ontwikkeling van nieuw 
talent en het ondersteunen van de regionale top, met behoud van de culturele waarden van straatdans stijlen. 
Met name in Breakdance, Popping, HipHop en House.

Het danslandschap heeft de laaste 5 jaar een verschuiving meegemaakt. Door de verschuivingen in genera-
ties zijn er nieuwe groepen gebruikers opgestaan. Waar voorheen de studio de plek van The Ruggeds was 
zal dit eigenaarschap zich meer en meer verschuiven naar de scene in zijn geheel. Rugged Studio wil THUIS 
zijn voor iedereen die hart heeft voor de scene in Eindhoven en omgeving. Een plek waar activiteiten zijn 
voor alle elementen van de scene, niet alleen voor leerlingen. Een ontmoetingsplek, opleidingsplaats en pro-
ductiehuis met een lange adem.

Rugged Studio

Rugged Studio
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Ambities en activiteiten

What’s next

We willen de komende jaren op verschillende vlakken bouwen aan ons internationaal profiel. We hopen via 
ons netwerk shows te realizeren bij de grootste straatdans podia ter wereld; Red Bull BC One, Juste Debout, 
Dance Delight en The Dance. Op commercieel vlak, zullen we te zien zijn bij Circus Gerschtanowitz op 
SBS6 en zijn we in gesprek met NBC, om als internationale act deel te nemen aan het tweede seizoen van 
het in Amerika zeer goed bekeken World of Dance. Door deze paden te bewandelen willen we ook bij het 
publiek in het buitenland een stevige voet aan de grond krijgen met onze voorstellingen.
 
In het theater willen we ook naar de next level. Wederom in samenwerking met het Parktheater starten we 
volgend jaar met de creatie van onze nieuwe voorstelling TIES (werktitel), die in maart 2019 in Eindhoven 
in première zal gaan. Verder staan voor 2018 onder andere een bezoek aan La Vilette in Parijs en een voor-
stelling bij Sadler’s Wells in London tijdens de 15e editie van Breakin’ Convention op de planning met ook 
hier de doelstelling om een grotere afzetmarkt voor onze voorstellingen te realizeren in het buitenland. 

Op het gebied van media hebben we ook ambities. De ontwikkeling van influencers en eigen content op 
internet zal ook in de komende jaren doorgroeien. We willen hierop inspelen door samenwerkingen aan te 
gaan met sterke productiepartijen zoals Eyeforce of het Eindhovense Rightbrained, zodat we niet alleen 
onderdeel zijn van programma’s en commercials, maar ook eigen content kunnen ontwikkelen voor onszelf, 
grotere partijen en merken. Denk hierbij aan een eigen mini serie op bijvoorbeeld Red Bull TV of Vice, of 
een serie online clips voor merken zoals Monster Products of PUMA.

We hebben het afgelopen jaar op verschillende vlakken weer stevige stappen gezet. Na onze reprise zul-
len we in Nederland 30 keer hebben mogen spelen met Adrenaline. We staan voor het eerst op de Neder-
landse Dans Dagen en Niek Traa is onlangs genomineerd voor de Giekses-Strijbis Podium Prijs. Ook bij 
battles houden we onze naam hoog, we zijn wederom Nederlands Kampioen geworden, waren uitgenodigd 
in Chongqing om tegen het All Star Team van China te battlen en wonnen Block Party in Boulder, USA. 
Rugged Studio word op dit moment uitgebreid en in een definitieve vorm gegoten voor een toekomst in 
het Urban Spots Center van Eindhoven, nu dat besloten is dat het SEU gebouw definitief behouden word. 
Inhoudelijk doen we het goed en liggen er genoeg plannen in het verschiet. 

Huidige status

Niek Traa  genomineerd Gieskes-Strijbis Podiumprijs



Pag. 6

De belangrijkste uitdaging op de korte termijn voor ons ligt in het professionaliseren van onze organisatie. 
Op dit moment is het nog altijd lastig om te kunnen investeren in goede mensen, die onze activiteiten kun-
nen ondersteunen in de vorm van fondsenwerving, aquisitie van voorstellingen, sponsoring en marketing, 
terwijl dit essentieel is om een future-proof productiehuis te zijn. Deze paden leiden immers tot meer voor-
stellingen, een groter publiek en bereik, dus ook tot meer omzet en een kleinere afhankelijkheid van subsi-
diegelden. Daarnaast creeërt het aantrekken van de juiste mensen op deze posten meer ruimte en tijd voor 
het gezelschap om zich te kunnen focussen op de artistieke aspecten. Dat is immers waar we het beste in zijn 
en waar onze focus zou moeten liggen. Naast dat we ons zakelijk verder professionaliseren willen we ook 
op artistiek vlak blijven ontwikkelen. Een belangrijke stap daarin is om alle leden van The Ruggeds verder 
te ontwikkelen in hun rollen buiten het danserschap. Niek als artistiek leider, Roy als choreograaf en Jessy 
als componist zijn hier voorbeelden van. Daar waar we in sommige zaken dankzij onze unieke achtergrond 
uitblinken, zijn we ons ook bewust van de beperkingen van onze kennis. We willen actief op zoek naar aan-
vulling op ons kunnen en verrijking zoeken voor die artistieke ontwikkeling. Door ze te koppelen aan ervar-
ingsdeskundigen uit het veld en ze vaker in deze rollen werk te laten maken onder begeleiding of samen met 
deze mentoren, verbreden ze hun kennis.
Naast al onze theater ambities willen we relevant blijven in de breakscene en op hoog niveau blijven prest-
eren. Zo blijven we verbonden met onze roots, behouden we ons niveau en blijven we relevant in de scene. 
We dragen een voorbeeldfunctie voor de straatdans community en nog veel belangrijker: voor de aanko-
mende generatie uit de eigen regio. Voor die nieuwe generatie willen we trajecten opstarten die hun kan 
helpen om hun danserschap verder te ontwikkelen, zodat ze al in eerder stadium met hoog niveau battles, 
theater en evenementorganisatie in aanraking komen. Zo kunnen zij veel beter voorbereid aansluiting vinden 
bij de verschillende werkvelden, of in sommige gevallen uiteindelijk voor verjonging van de crew zorgen, 
als onderdeel van The Ruggeds.

Onze ambities
- Internationaal profiel vergroten via shows bij grote straatdans events en televisie appearances.
- Netwerk en speeldata in het buitenland vergroten, mede door bezoeken aan gerenommeerde festivals.
- Ontwikkeling van TIES en de daarop volgende tweede nationale tour, met een nog uitgebreidere speellijst.
- Creëren van hoogwaardige media output. Samenwerkingen met belangrijke media partners vergroten.
- Professionaliseren van de organisatie en The Ruggeds verder ontwikkelen buiten enkel het danserschap.
- De aankomende generatie toppers begeleiden in bij hun stappen richting de verschillende werkvelden.

Virgil ‘Skychief’ Dey in actie in Chongqing tegen China Allstars
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TIES

Een terugblik op Adrenaline

In 2017 kwam onze eerste theatershow Adrenaline uit. We hadden weinig tijd en nog minder geld om 
Adrenaline te maken. Daardoor hebben we veel van onszelf moeten investeren erin en hebben we een mini-
mum aan decor, techniek, geluid et cetera kunnen inzetten. Adrenaline is onze leerschool geweest. Zonder 
zijwieltjes zijn we het theater in gedoken. In het proces zijn we in iedere valkuil getrapt en tegen elke den-
kbare lamp aangelopen. Maar terugkijkend zijn we dankbaar dat we de vrijheid hebben gehad om al onze 
fouten te mogen maken. Nu we weten wat ons te wachten staat gaan we de volgende voorstelling eerder en 
beter voorbereiden, meer trainen, concreter schrijven. Een sterke hiërarchie opzetten en zodoende strakker 
en doelgerichter naar een eindproduct werken. 
We zijn allemaal heel trots op wat we samen hebben weten te neer te zetten. We wilden break op een andere 
manier aan het grote publiek laten zien en de lat hoger leggen voor de hiphop dansscene in Nederland. Veel 
van de zalen zaten vol, en het publiek was dolenthousiast. Een groot deel van het publiek zat niet eerder 
in een schouwburgstoel. Senf Theaterpartners was door Mons de Goede van het Parktheater overtuigd om 
Adrenaline te verkopen. Onze eerste avondvullende grote zaal voorstelling stond 30 keer in de theaters in 
Nederland. Door onze internationale contacten, hebben we Adrenaline ook al een aantal keer in het buiten-
land kunnen spelen, onder andere in London, San Francisco, New York, Luxemburg en Schotland. 
De Theaterkrant schreef een mooi verslag.

We zijn klaar voor een volgende stap. Een grote motivatie om onze volgende voorstelling TIES te maken 
is om iets te maken wat dichter bij huis komt dan Adrenaline. Daarnaast willen we onszelf overtreffen door 
een voorstelling te maken die aan alle kanten weer een upgrade is. We willen nu echt tijd en geld stoppen 
in het verder ontwikkelen van de knowhow en ervaring die we al hebben opgebouwd, zodat we niet alleen 
The Ruggeds naar een nieuw level kunnen tillen, maar ook de hiphopdansscene in Nederland een stap verder 
kunnen brengen.

TIES gaat over familie anno 2019. Doordat gezinnen steeds kleiner worden bouwen mensen diepgaande 
relaties op met andere mensen in hun omgeving. Wij mensen zijn groepsdieren, we verlangen naar een tribe 
met wie we ons leven willen delen. Sommige van die relaties zijn zo sterk, dat ze een extended family voor 
je worden. Deze onconventionele families zijn niet gebonden door een bloedband, maar komen tot stand op 
grond van gemeenschappelijke waarden en ervaringen. Het begrip familie wordt steeds verder opgerekt in 
onze tijd. Familie is tijdloos en de band van die tweede familie voelt net zo tijdloos en stevig als de onbreek-
bare aftakkingen in je stamboom. Zelfs als je elkaar nooit meer zou zien, draag je die banden altijd met je 
mee in alles wat je samen hebt meegemaakt. 

De volgende stap
Adrenaline
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Y’skid en Jessy ontwikkelen samen met Bink de muziek. Dit doen ze parallel aan het maakproces van de 
choreografie. Ze testen tijdens de repetities stukken muziek en nemen de feedback die ze van de groep 
daarop krijgen mee om weer verder te werken. 

Niek Traa werkt met Klim van de Laarschot (Spearhead) aan het artwork, decor en kostuums. Klim verzorgt 
al jaren de huisstijl van diverse evenementen (BIKI90, Fresku, Emoves, Amaro). Daarnaast heeft Klim er-
varing met het maken van decor voor o.a. Fresku, Solar en Emoves. Bovenal hebben we met veel tevreden-
heid samengewerkt met Klim bij Adrenaline.

Ido Koppenaal zal de uitvoering van het decorontwerp voor zijn rekening nemen. Hiernaast zal Ido ook het 
lichtontwerp maken (wederom in samenwerking met Niek) en de technische productie doen. Ido is al ruim 
15 jaar werkzaam als uitvoerend technicus, licht- en decorontwerper voor o.a. de eigen producties van het 
Parktheater, Fresku en de Amsterdam Klezmer band en we hebben naar veel tevredenheid met hem gewerkt 
bij Adrenaline.

Delphine Nguyen is verantwoordelijk voor de voorbereidende productie en het tourmanagement. Zij is van 
oorsprong ook danser dus is goed op de hoogte van de complexiteiten die bij een dansproductie komen 
kijken.
De dansers zullen verspreid over de periode januari 2018 tot de première in maart 2019 een totaal van 16 
weken vooronderzoek doen en trainen (naar o.a. rigging en slacklines), materiaal maken, repeteren en af-
monteren.

We zullen voor TIES een jaar van tevoren beginnen 
met het proces dat naar de voorstelling zal leiden. 
Dat houdt onder andere in dat we workshops zullen 
volgen met mensen die expert zijn in bijvoorbeeld 
rigging en slacklines. We zullen ook workshops 
volgen van andere dansmakers om inspiratie op te 
doen. Zo willen we bijvoorbeeld een week werken 
met Guy Weizman. We hebben de uitdaging om 
een lange lijn te schetsen met ons concept van een 
raamvertelling bestaande uit 8 verhalen, en een van 
de sterke punten van Guy is om van vele verhalen 
èèn overkoepelend verhaal te componeren.

Roy Overdijk, een van The Ruggeds, zal de cho-
reografie voor zijn rekening nemen. Hij heeft grote 
ambities in het maken van dans, wat ook tot uiting 
kwam tijdens de creatie van Adrenaline waar hij 
van ongekende waarde was. Roy kan snel ver-
banden leggen tussen het onderwerp en verschil-
lende concepten in dans. 

Floris van Delft zal de dramaturgie voor zijn re-
kening nemen. Floris heeft veel ervaring met het 
maken van autobiografische voorstellingen en het 
is waardevol een outside eye in te zetten. Het is 
belangrijk voor ons om zelf het artistieke proces in 
handen te hebben, maar het gevaar kan erin liggen 
dat je blik te ver naar binnen keert. Concept art work TIES
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Het SEU gebouw blijft definitief staan. Een enorm compliment voor onze community dat Trudo en de 
Gemeente Eindhoven onze activiteiten essentieel vinden voor Strijp-S. Daar waar we altijd in een onzekere 
situatie zaten, kunnen we nu investeren in de toekomst. Rugged Studio word op dit moment future-proof ge-
maakt met 2 grote dansstudios, nieuwe dansvloeren en een woonkamer voor ontmoetingen tussen de leden.

Rugged Studio

Toekomstmuziek

Van New Blood tot OG’s 
New Blood moet geprikkeld worden met goede toegankelijke lessen, The Hungry Ones richting de extra 

activiteiten bewegen,om andere dansers te ontmoeten. Young Guns trajecten aanbieden om ooit de nieuwe 
Top Dogs te kunnen worden. Ruimte geven aan de Top Dogs om hun ding te kunnen doen. En als laatste 

activiteiten voor de OG’s, die dansen als passie en als vrijwilligers bijdragen aan Rugged Studio.

De activiteiten van The Ruggeds bij onze Studio zijn grotendeels verschoven van ontwikkeling naar produc-
eren. Waar voorheen veel gecreërd en getraind werd zonder specifiek einddoel, is nu vrijwel alles gekoppeld 
aan een eindactiviteit in het veld. Onze verdere ontwikkeling vind dan ook plaats tijdens ervaringen in het 
veld. 

Tegelijkertijd is er een nieuwe generatie dansers opgestaan die zich in de komende jaren van talent naar 
top zal ontwikkelen. Dit is een groep die reeds een enorme kennis van dans hebben, maar nog niet heb-
ben besloten in welk veld ze actief willen zijn. Deze groep is gebaat bij een nieuwe stroom aan activiteiten, 
waarin ze leren om hun dans in een specifiek veld te gaan implementeren. Deze activiteiten zullen een com-
binatie zijn van theorie en praktijkervaring. Zo verbinden we de nieuwe generatie aan de bestaande uitvoer-
ende generatie en zorgen we voor een enorme stroom kennisoverdracht.

Rugged Studio
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Vanaf 2018 willen we ontwikkelingstrajecten opzetten voor lokaal talent in verschillende paden: Battles, 
Theater, Events & Video/Fotografie/Muziek/Design. Al deze trajecten starten intern in de studio, met kleine 
projecten en verantwoordelijkheden. Denk aan het opzetten van een battle voor leden, het leren produceren 
van een video, creatie van een korte showcase of voorbereiding op een nationale competitie. Met de gemo-
tiveerde talenten gaan we daarna een stap verder. Bijvoorbeeld door een theater traject op te zetten waarbij 
geïnteresseerde leden een kort stuk creëren. Door een gevestigde regisseur/choreograaf te koppelen aan een 
choreograaf uit eigen huis, worden op alle lagen van de productie talent ontwikkeld. De uitvoering zou daar-
na bijvoorbeeld plaats vinden tijdens de Urban Dans Dagen in het Parktheater. Op het gebied van events, 
zouden gemotiveerde deelnemers een werkbudget kunnen krijgen en onder begeleiding een batle concept 
van begin tot eind kunnen creeëren en uitvoeren. Het uiteindelijke doel is om via deze paden een beginnend 
C.V. op te bouwen voor de talenten en ze in contact te brengen met het werkveld. Samenwerkingen met 
andere partijen zoals bijv. Emoves, Parktheater, Dynamo en NBL zijn hier van essentieel belang om deze 
uitvoeringen een echte waarde te geven in het veld. Het is ook voordelig voor het event, ze krijgen immers 
een toestroom gepassioneerde talenten die van waarde kunnen zijn voor hun eigen activiteiten.

Talentontwikkeling

Variatie in het activiteitenaanbod

Omdat we alle lagen van de scene willen voeden en prikkelen, is het belangrijk om niet alleen commercieel 
te programmeren. Dus niet alleen de focus leggen op goed gevulde lessen voor de breedte, maar ook te 
programmeren voor de andere gebruikers. We willen ruimte openlaten voor groepen om de zaal te kunnen 
reserveren voor hun eigen projecten en creaties, masterclasses verzorgen met Europese top dansers. Maar 
ook voor open trainingen en specifieke trainingen in groepsverband. Hier kunnen de verschillende lagen 
van gebruikers elkaar ontmoeten. Verder vinden we het belangrijk om genoeg meet-momenten in te bouwen 
in de vorm van battles, jams en showcase events, waar de vorderingen gepresenteerd worden aan het pub-
liek en onze leden connecties kunnen maken met dansers van buiten Rugged Studio. Met deze activiteiten 
houden we Rugged Studio ook de plek voor onze meest waardevolle leden, wat voor ongekende waarde is 
voor al onze activiteiten en nieuwe leerlingen. 

De ‘Each One Teach One’ mentaliteit staat voor het doorgeven van je ervaring en kennis. Het is een belofte 
om je in de top altijd te bekommeren om de volgende generatie. Om niet te vergeten waar je vandaan komt. 
Degene aan de top bewaken de essentie van de cultuur en geven deze door. Op dit punt zijn we echt ondersc-
heidend van de doorsnee dansschool. Het doel van een commerciële dansschool is om volle lessen te heb-
ben. Vaak gaat dit ten koste van de kwaliteit. Je ziet dat deze scholen trendgevoelig zijn en weinig diepgang 
bieden. Er is enkel ruimte voor groepslessen met een duidelijke leerling/docent structuur. Zoals je ook niet 
voor eeuwig op de middelbare school kan blijven, verlaten deze leerlingen op een gegeven moment hun 
dansschool, waarmee alle opgebouwde kennis de plek verlaat. Binnen HipHop is iedereen welkom en moet 
je bereid zijn om een open mind te hebben, zodat je van andere invalshoeken kan leren. De leerstructuur 
binnen HipHop is hierdoor minder hiërarchisch van aard. Om die reden is het voor onze cultuur zo essentieël 
om naast lessen, genoeg activitieiten aan te bieden waar je elkaar kan ontmoeten in een vrije context. Hier-
mee verbinden we alle facetten van de scene aan elkaar. Je wil dat de top de breedte kan aansteken met hun 
passie. Je wil leaden by example. Daarnaast zijn activiteiten buiten een docent/leerling context essentieel om 
leerlingen uit hun hun passieve rol te laten groeien, ervaring op te laten doen en uiteindelijk een actievere rol 
in de scene aan te nemen. Uiteindelijk moet immers de toorts aan hun worden doorgegeven om hun deel van 
de ‘Each One Teach One’ belofte te vervullen.

‘Each one, teach one.’
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Binnen de BIS van EMOVES is er geen subsidie 
geoormerkt voor het produceren van voorstellingen
die nationaal en internationaal spelen. De samenwerk-
ing met het Parktheater is uniek
omdat het Parktheater zelf geen producties maakt. The 
Ruggeds zetten zich al vijf jaar in om het EMOVES 
festival te ondersteunen op het gebied van evenement-
en en artistieke input op het gebied van dans. Ze zijn 
het gezicht van EMOVES voor deze scene. The Rug-
geds zijn verantwoordelijk voor World Bboy Clas-
sic. Een van de belangrijkste Breakdance competities 
ter wereld. en het randprogramma masterclasses en 
seminars gericht op dans. Met Rugged Studio zorgen 
zij voor een nieuwe generatie talenten, creatives en 
organisatoren in Eindhoven en het EMOVES festival.

Aanvulling BIS

Aanvraag in relatie tot BIS

Sinds 2012 bestaat het Emoves festival. De gevestigde Eindhovense Urban Culture partijen organiseren 
gezamenlijk dit meerdaags festival. Met de toekenning van de BIS-status is zekerheid voor de nabije toe-
komst gecreëerd. CV EMOVES bestaat uit de leden Lumens (Dynamo), stichting Gebouw 52, Stichting 
Rugged Solutions (Rugged Studio/The Ruggeds), stichting Skateboard Events Eindhoven (AreaFiftyOne 
skatepark) en stichting BMX Freestyle (040 BMX Park). Elk lid van CV EMOVES zal hun eigen exploitatie 
blijven continueren en een aanvraag indienen bij Cultuur Eindhoven. CV EMOVES is geen vervanging of 
overkoepelende organisatie voor deze instellingen, enkel een toevoeging om gezamenlijk als samenwerk-
ingsverband sterker te staan en meer voor elkaar te kunnen krijgen voor onder andere het festival. Deze 
instellingen vormen als leden van de CV EMOVES het fundament en hun voortbestaan is van essentieel 
belang voor uitvoering van plannen van CV EMOVES. CV EMOVES is de enige BIS-instelling waarbij het 
fundament niet in de BIS ligt maar juist bij de leden van CV EMOVES die hun aanvragen doen in de PLUS 
regeling waardoor de BIS aanvraag van CV EMOVES juist complementair is op de aanvragen in de PLUS 
regeling. Mocht een van deze partijen wegvallen door een negatief advies en/of besluit bij aanvraag voor de 
PLUS regeling, kan het fundament voor CV EMOVES wegzakken.

BIS aanvraag CV EMOVES in relatie aanvragen PLUS regeling

World Bboy Classic 2017 in de Effenaar 
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Verbinding & meerwaarde voor de stad Eindhoven
komen voor subsidie.
Met onze voorstellingen wordt voorzien aan de vraag van het Parktheater naar voorstellingen die interessant 
zijn voor een jonger theaterpubliek. Een segment waar in het theater een beperkt aanbod voor is. De Urban 
scene leeft in Eindhoven, met name onder jongeren. Een productie in het theater die deze groep Eindhove-
naren aanspreekt leidt tot een breder publieksbereik voor het Parktheater en een breder cultuuraanbod. Senf, 
ons boekingskantoor brengt ons theaterproduct in Nederland onder de aandacht en realiseert voor ons een 
nationale tour. Buiten Nederland werken we regelmatig met Breakin’ Convention, het grootste HipHop 
theaterfestival ter wereld. The Ruggeds zetten op theatervlak de Urban scene van Eindhoven internationaal 
en landelijk op de kaart. De ambitie van Eindhoven om Urban te ondersteunen en uit te dragen wat voor 
talent we hier in huis hebben, sluit daar naadloos op aan. We werken met Eindhovense dansers, designers, 

Wij hebben om TIES te kunnen ontwikkelen en The Ruggeds een stap verder te kunnen brengen subsidie 
nodig. Als de voorstelling eenmaal ontwikkeld is zullen we de uitvoeringskosten kunnen financieren uit de 
publieksinkomsten. Inmiddels is er bij het Fonds Podiumkunsten reeds een productiesubsidie aangevraagd. 
We vragen ook aan bij een aantal andere fondsen. Zo maken we dit jaar de stap naar Brabant C, na de onder-
steuning die we hebben ontvangen van BKKC voor Adrenaline. Ook door het Gieskes-Strijbis Fonds zijn 
wij uitgenodigd om een voorstel in te dienen. Daarnaast zullen we een aantal kleinere bijdrages vragen van 
onder andere VSB, Fonds21 en Prins Bernhard Cultuur Fonds.
We zullen Kevin de Randamie inhuren om sponsorwerving te doen. We worden als dansers reeds veelvuldig 
geboekt voor campagnes van bedrijven zoals Nike, Footlocker, Hennesy, GStar, Gopro, Monster Products en 
Red Bull. We denken met Kevin, een ervaren sponsormatchmaker voor o.a. Typhoon, dat netwerk en onze 
contacten om te kunnen zetten naar degelijke sponsordeals.
Verder doet het Parktheater een bijdrage ter hoogte van de huur van hun theaterzaal en doen wij een eigen 
bijdrage. De begrootte recette boven garantie is gebaseerd op een zaalbezetting van 70% wat onze ambitie 
is.
Een van de projecten binnen Rugged Studio, The Floor is Yours wordt reeds ondersteund door Stichting 
Leergeld. We zijn op dit moment aan het onderzoeken welke activiteiten in aanmerking zouden kunnen 

Financiering door andere fondsen

Adrenaline
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Publiekbereik en -ontwikkeling

muzikanten en videomakers en komen zo tot een Eindhovens export product. 
Het grootste gedeelte van onze marketingstrategie speelt zich online af. Daar begeeft ons publiek zich voor-
namelijk, en daar kunnen we ons goed(koop) kenbaar maken. Dit doen we door A) hoge kwaliteit video’s te 
maken en B) door benaderbaar, origineel en actief te zijn op social media.

1) Urban publiek binnen de core
Veel van deze mensen kennen ons van battles en social media. Wij willen ons gaan scharen tussen de Jabba-
wockeez en Les Twins, top dansgroepen van de wereld die bekend staan om hun avondvullende optredens. 
We zullen samenwerkingen aangaan met de grootste battle evenementen zoals De Red Bull BC One World 
Final in Amsterdam, Juste Debout in Parijs en Battle of the Year in Essen. Deze evenementen hebben een 
enorme internationale media output. Door hier showcases te laten zien in plaats van enkel deel te nemen aan 
battles zullen we laten zien dat we ons verbreed hebben en zal de hele hiphop community op de hoogte zijn 
dat ook The Ruggeds een avondvullende adembenemende show in de aanbieding hebben. Verder zullen we 
online kanalen gebruiken als Stance, ProDance, World Bboy Classic, Bboyworld en I love this dance.
2) Urban publiek buiten de core
Aansluiting bij ander publiek willen we bereiken door samen te werken met festivals en andere organisaties 
die niet direct gelinked worden aan theater of dans. Zo zullen we dit jaar iets presenteren tijdens de opening 
van de Dutch Design Week in Eindhoven.
Ook richten wij onze social media strategie erop in om deze mensen te bereiken. We maken sterk en hoog-
waardig filmmateriaal dat binnen drie seconden de kijker beetpakt. Door kwalitatief hoge content te maken 
die breder is dan alleen het b-boyism leren meer mensen die online actief zijn over ons. 
Uiteindelijk gaat het erom dat je een online publiek bouwt, en dat je dat publiek steeds blijft verbreden. Als 
wij alleen maar break videos zouden blijven delen dan houden we een heel enthousiast maar heel kleine 
niche publiek.
3) Regulier theater- en danspubliek 
Om dit publiek te bereiken zullen we iemand inschakelen die de meer reguliere mediakanalen goed kent, 
gedrukte pers, radio, televisie, online theater- en dansblogs. Voor deze doelgroep is de mainstream media 
waardevol, maar vooral ook in combinatie met de online strategie. Ook hier zullen we weer ons hoog-
waardige filmmateriaal inzetten. De kaarten die de publiciteitsafdeling van het theater verkoopt zijn mooi 
meegenomen, maar we gaan ervan uit dat we het merendeel zelf moeten doen. 
4) Professionals en semi-professionals
We willen graag ook publiek vinden bij dansprofessionals en dansstudenten. Hiervoor zullen wij de voor-
stelling bekend maken bij academies en dansscholen. Zoals ook Rugged Studio natuurlijk. Ook zullen we 
randprogrammering organiseren in de theaters voor en na de voorstelling zoals workshops maar ook battles 
en voorprogramma’s.

Rico ‘ Zoopreme’ Coker in de finale van The Notorious IBE 2017
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Ondernemerschap

Bij onze stichting word in de eerste instantie de richting bepaald door de leden van The Ruggeds. Het bestu-
ur controleert of de doelen die zijn gesteld realistisch zijn en of deze doelen worden gehaald. Er treedt op dit 
moment een nieuw bestuur aan om de grotere bedragen en gegroeide ambitie beter te kunnen begeleiden.

Mons de Goede heeft enorm veel kennis van gezelschappen en internationaal veel connecties in de theater 
wereld. Bram van Hoorn is financieel adviseur en zal ervoor zorgen dat de stichting altijd financieel gezond 
is. Tyrone van der Meer zal zijn netwerk inzetten om Rugged Studio aan landelijke projecten te koppelen en 
The Ruggeds naar het buitenland te krijgen. Niek Traa is artistiek leider en verantwoordelijk voor de creatie 
en realisatie van de verschillende projecten. Delphine Nguyen is onze nieuwe manager en neemt de taken 
m.b.t. de productie over. Op dit moment worden de artistieke werkzaamheden en productionele taken verder 
uitgesplitst, zodat we meer werk kunnen maken en dus ook onze omzet kunnen vergroten. Femke van den 
Broek is manager van Rugged Studio. Ze stuurt alle docenten aan en programmeert de activiteiten. 

Omzet word gehaald uit contributie, workshops & verhuur (Rugged Studio), commerciële opdrachten, spon-
soring en optredens (The Ruggeds). Evenementen, ontwikkelingstrajecten, open trainingen en masterclasses 
worden deels gefinancierd met publieke gelden om de prijzen voor deelname en bezoek laag te houden. 
Daarnaast werken we met vrijwilligers om zoveel mogelijk budget te kunnen besteden aan activiteiten. 

Een belangrijke doelstelling is om de afhankelijkheid en dus het percentage subsidie te verlagen. Dit wil-
len we bereiken door de eigen inkomsten te vergroten. Meer speeldata realizeren, een groter ledenbestand 
opbouwen, meer sponsoren betrekken en private gelden bereiken. Het is belangrijk om nu in aantocht van de 
grote projecten, genoeg bestedingsruimte te hebben om alle belangrijke posten goed uit te kunnen voeren en 
zoveel mogelijk rendement uit ieder project te halen. Een deel van de uren is vergoed, het andere deel moet 
behaald worden door goede resultaten. De investering van eigen uren is een standaard gegeven. Projecten 
worden pas uitgevoerd, zodra de financiering ervan rond is en waar nodig bijgeschaafd, zodat de continuiteit 
van de stichting nooit in gevaar komt.


