
ID Theatre Company korte enquette

1.  

 

Aantal deelnemers: 126

12 (9.5%): Facebook

78 (61.9%): Instagram

13 (10.3%): Allebei

5 (4.0%): Geen van beiden

18 (14.3%): Ander

Antwoord(en) van het
extra veld:

- tiktok
- Youtube
- Youtube
- Snapchat
- En Snapchat ook
- Whatsapp
- Snapchat / Whatsapp/
Instagram/ YouTube
- Snapchat
- snapchat
- Whatsapp
- Pinterest
- Tik tok
- YouTube
- Tiktok
- snapchat en tiktok
- youtube
- Whatsapp
- Tiktok en instagram
 

 

Welk social platform gebruik je het meest?

Ander: 14.29%

Geen van beiden: 3.97%

Allebei: 10.32%

Facebook: 9.52%

Instagram: 61.90%



2.  

 

Aantal deelnemers: 124

42 (33.9%): Fotos

54 (43.5%): Videos

3 (2.4%): Geschreven tekst

8 (6.5%): Muziek

10 (8.1%): Vlogs

7 (5.6%): Ander

Antwoord(en) van het
extra veld:

- fotos en tekst
- video, muziek, vlog
- wel alles
- Bouwprojecten
- Memes
- Alles
- games
 

 

3.  

 

Aantal deelnemers: 123

35 (28.5%): ja

88 (71.5%): nee

 

 

Wat vind je het leukst om te bekijken?

Ander: 5.65%

Vlogs: 8.06%

Muziek: 6.45%

Geschreven tekst: 2.42%

Fotos: 33.87%

Videos: 43.55%

Werkt voor jou een evenement op facebook?

ja: 28.46%

nee: 71.54%



4.  

 

Aantal deelnemers: 123

81 (65.9%): Humor

30 (24.4%): Dat t
persoonlijk is

38 (30.9%): Kijkje achter
de schermen

18 (14.6%): Professionele
uitstraling

20 (16.3%): Duidelijke
informatie

7 (5.7%): Ander

Antwoord(en) van het
extra veld:

- Gewoon plaatjes kijken
- belangrijk, mooi
- Leuke, mooie,
interessante posts
- Intrasant in mijn richting
- Vissen
- Snap de vraag niet
- Gewoon mooie foto
 

 

Wat spreekt je het meeste aan in posts in het algemeen?

Humor

Dat t persoonlijk is

Kijkje achter de schermen

Professionele uitstraling

Duidelijke informatie

Ander
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5.  

 

Aantal deelnemers: 120

75 (62.5%): Interessant
onderwerp

52 (43.3%): Mooie beelden

41 (34.2%): Als er leuke
mensen in spelen

27 (22.5%): Dans

30 (25.0%): Muziek

13 (10.8%): Tekst

33 (27.5%): Als mensen die
ik ken ook gaan

10 (8.3%): Ander

Antwoord(en) van het
extra veld:

- Als mensen die ik ken
meedoen
- Ik kom m'n huis niet zo
vaak uit
- met school wel
- Musicals
- Ik heb daar geen tijd
voor
- ik hou niet van
theatervoorstellngen
- Kost geld
- ik hou niet van theater
- ?
- ik vind dat saai
 

 

6.  

 

Aantal deelnemers: 120

54 (45.0%): Dat ik samen
ben met leuke mensen

37 (30.8%): Veel over
gehoord/gezien

26 (21.7%): Waar het is
(locatie)

39 (32.5%): Wat het kost
(prijs)

76 (63.3%): Het onderwerp

17 (14.2%): Dat die ene
leuke persoon er in speelt
 

 

Wanneer zou je naar een theatervoorstelling gaan die je op social media voorbij ziet komen?

Interessant onderwerp

Mooie beelden

Als er leuke mensen in spelen

Dans

Muziek

Tekst

Als mensen die ik ken ook gaan

Ander

0 20 40 60 80

Wat is de belangrijkste reden om wel naar een voorstelling te gaan?

Dat ik samen ben met leuke mensen

Veel over gehoord/gezien

Waar het is (locatie)

Wat het kost (prijs)

Het onderwerp

Dat die ene leuke persoon er in speelt

0 20 40 60 80



7.  

 

Aantal deelnemers: 86

 

 

Over welk onderwerp zou je een voorstelling willen zien?

 Bekijk alle 51 vorige antwoorden

Mentale gezondheid, depressie, lgbt, migranten/verschillende culturen

Drugs

kickboksen

drank en drugs

Over dieren

Dinos of buuman en buuman

Humor en gezelligheid

Vissen

Dans met muziek

Toneel of dans

Homor en gezelligheid

Lion king

Kwetsbaarheid, deze generatie, eigenlijk alles, als het maar mooi verwoord en uitgebeeld is. Met mooie beelden,
tekst en beweging!

Over vriendschap

Iets leuks met humor

annie de musical want ik heb de films al gekeken en de musical lijkt me ook leuk.

Paarden

Voetbal

actie

Weet niet

Rugby

Geen idee

Iets met dieren

natuur

Niks

Dansen

Humor

Vriendschap//humor

Iets spannends

over voetbal dat ze gewoon allemaal trucjes laten zien enz.

games

Iets wat grappig is

Games

maakt mij niet uit want als ik met vrienden ben dan let ik toch niet op dus ja

Over de tweede wereld oorlog
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8.  

 

Aantal deelnemers: 119

51 (42.9%): ja

68 (57.1%): nee

 

 

Doe jij zelf iets met theater?

ja: 42.86%

nee: 57.14%
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