
Emissie musical De Tocht verlengd
 
 
NPEX en musical De Tocht hebben in overleg besloten om de 
emissie voor het project te verlengen. Inmiddels is 12,4 van de 
benodigde 15 miljoen euro gedekt. Daarnaast ging de kaartverkoop 
van de musical vorige week bijzonder succesvol van start wat een 
bevestiging is van de behoefte van Nederland om deze 
oerhollandse megaproductie werkelijkheid te zien worden. We 
praten u graag bij over deze positieve ontwikkelingen. 
 
 
Nederland in de ban van de Elfstedentocht
Vorige week dinsdag 4 januari was het exact 25 jaar geleden dat de 
laatste Elfstedentocht verreden werd. In alle media werden prachtige 
beelden vertoond en Nederland dompelde zich onder in oerhollandse 
nostalgie. De NOS Elfstedenjournaals werden door miljoenen mensen 
bekeken en ook De Tocht kwam veelvuldig in de media voorbij:

 

Editie NL (RTL4) Denkend aan Holland (NPO1) 
https://vimeo.com/665390256 https://vimeo.com/665391309 
 
 
 

 

Tijd voor MAX (NPO1) Koffietijd (RTL 4) 
https://vimeo.com/662888788	 	 https://vimeo.com/662888342
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Binnen een week 600% meer tickets verkocht dan verwacht 
Diezelfde dinsdag ging ook de kaartverkoop van Musical De Tocht van 
start en ook daar liepen de cijfers hard op. Binnen een uur waren er 
tickets verkocht in alle 12 provincies en over de grens vonden in België 
de kaarten ook gretig aftrek. Inmiddels zijn er in totaal meer dan 20.000 
tickets verkocht. Een ongekend hoog aantal want de forecast op basis 
van bestaande benchmarks was dat er maximaal 3.000 kaarten 
verkocht zouden worden in de eerste week. Nederland loopt dus 
massaal warm voor deze winterse musical over het mooiste 
schaatsevenement ter wereld.

Friso Bouwgroep bouwt theater voor De Tocht
Maar er is meer goed nieuws. Vanwege de fysieke omvang van de 
voorstelling zal er een nieuw theater gebouwd worden in Leeuwarden. 
Het gebouw van 110 meter lang, 60 meter breed en 20 meter hoog 
wordt daarmee een van de grootste theaters van Nederland. Alle 
benodigde vergunningen waren al door de gemeente Leeuwarden 
afgegeven en inmiddels is er ook de bouwer definitief. Friso Bouwgroep 
uit elfstedenstad Sneek gaat het bijzondere theater bouwen dat de 
naam ‘Friso Theater’ zal gaan dragen. 

“Het is belangrijk dat we de Elfstedentocht levend houden en vanuit Friso 
Bouwgroep staan we schouder aan schouder met de organisatie van ‘De Tocht’ om 
dat waar te maken.”  - Henk Dedden, Directeur Friso Bouwgroep 
 
 

Visualisatie mogelijk ontwerp  
Friso Theater Leeuwarden



12,4 van de benodigde 15 miljoen is gedekt 
Ook de totale financiering van De Tocht is bijna bij de finish. In totaal is 
voor de realisatie van de totale productie (theater + musical) idealiter 16 
miljoen euro nodig en minimaal 15 miljoen euro. Toevalligerwijs een 
mooie metafoor met de minimale 15 centimeter ijsdikte die nodig is voor 
een echte elfstedentocht. 

Van deze minimaal benodigde 15 miljoen euro is inmiddels 12,4 miljoen 
euro gedekt. Het gaat dus nu nog om die laatste centimeters van 2,6 
miljoen euro en dan giet it oan. 

De Tocht heeft zich ten doel gesteld om deze laatste 17% van de 
financiering op te halen middels de uitgifte van obligaties en 
crowdfunding omdat de Elfstedentocht van heel Nederland is en ook 
daarom ook iedereen de mogelijkheid moet hebben om hierin te 
investeren. De Tocht wordt net als de echte Elfstedentocht gebouwd op 
vele schouders want ‘Samen maakt alles sterker’.


