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Proeftuin jeugdtheater en –dans door De Nieuwe Oost, Introdans, Oostpool, 
Sonnevanck, Kwatta, Schouwburg Nijmegen, Stadstheater Arnhem en Theater a/d Rijn.



   

lagomcollective.com



Het vertellen van nieuwe, actuele  verhalen is een belangrijk middel voor de ontwikkeling van identiteit bij 
kinderen. 

In de huidige samenleving staat de kwaliteit van verhalen onder druk. Dankzij mobiele telefoons en internet is 
er een grote hoeveelheid (des)informatie beschikbaar waarin jongeren en jeugd zich een weg banen, veelal 

binnen een sociale bubbel. 

Omdat er weinig grip is op de kwaliteit van de informatie die de jeugd tot zich neemt versplintert hun 
referentiekader en blijven zij zitten met vragen over belangrijke thema’s en de ontwikkeling van hun identitieit.  

Jeugdtheater en -dans vormt een verbinding met de actuele maatschappelijke vraagstukken. Oostpool, 
Sonnevanck, Introdans, De Nieuwe Oost en Kwatta, Stadstheater Arnhem, Schouwburg Nijmegen en Theater 

a/d Rijn hebben de krachten gebundeld om hun verantwoordelijk te nemen op dit urgente vraagstuk. 

URGENTIE
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'De raad adviseert de minister desalniettemin nadrukkelijk wel om samen met

de stedelijke cultuurregio’s en de fondsen de landkaart voor jeugdpodiumkunsten in Oost-Nederland goed te bezien, nu daar een 
BIS-instelling wegvalt. 

Samen met de provinciale en lokale overheden zou moeten worden bekeken hoe daar de komende jaren gebouwd kan worden aan

versteviging van de jeugdpodiumkunsten. Dit sluit ook aan bij de proeftuin

jeugddans en jeugdtheater in deze regio.'

Raad van Cultuur - Advies Jeugdpodiumkunsten (2020)
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Makers

Er is behoefte aan meer diversiteit in het aanbod van jeugdtheater en –dans en aan connectie tussen de nieuwe 

generatie makers en de bestaande infrastructuur.

De partners zien een groep post-emerging/ mid-career makers die zich bewust zijn van hun eigen identiteit en 

deze over kunnen brengen in het artistieke product. Zij staan op een punt in hun carrière waarin verbreding en 

vernieuwing belangrijk zijn voor de verdere ontwikkeling en zij staan klaar om door te stromen naar de 

bestaande infrastructuur en een duurzame en zelfstandige beroepspraktijk. 

Uitgedaagd om zich te verhouden tot nieuwe doelgroepen kunnen makers de jongere generatie helpen door 

een referentiekader te bieden, inzicht te geven, vragen te stellen en te beantwoorden en bewustwording te 

creëren. 

AANLEIDING
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Mogelijkmakers

De partners zien een tekort aan kwalitatief goede mogelijkmakers. Dit zijn mensen die de artistieke makers 

kunnen ondersteunen als zakelijk leider of creative producer. In een sector die steeds meer aangewezen is op 

het eigen ondernemende karakter geloven wij dat het goed begeleiden van deze mogelijkmakers na hun 

opleiding een belangrijke voedingsbron is van een gezonde en duurzame sector. 

Op dit moment bestaat er een gat tussen de opleidingen en de beroepspraktijk voor deze mogelijkmakers, waar 

geen volwaardige trajecten voor bestaan om dit te overbruggen. Doordat er in de regio na de opleiding geen 

structurele begeleiding is, gaat veel zakelijk talent uit Oost-Nederland voor het werkveld verloren. 

AANLEIDING
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Er liggen momenteel substantiële kansen op het gebied van jeugdtheater- en dans in het Oosten van het land. 

De huidige infrastructuur vraagt om een platform waarbij talentvolle en bewezen makers zich kunnen verbreden 

door aanbod te creëren in jeugdtheater en -dans. Er is behoefte aan een plek waar makers en mogelijkmakers 

zich verder kunnen ontwikkelen en verbreden. Nieuwe doelgroepen zullen hen hiertoe uitdagen. 

Conclusie

Op het beschreven snijvlak van identiteit, maatschappelijke relevantie en de verdere ontwikkeling van makers 

en mogelijkmakers is er binnen de huidige infrastructuur in het Oosten kans om bij te dragen door het opzetten 

van een proeftuin jeugdtheater en –dans. 

AANLEIDING
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Door de beschreven urgentie en aanleiding hebben Introdans, Oostpool, Sonnevanck, De Nieuwe Oost en Kwatta als 

producerende partners het initiatief genomen om dit te bewerkstelligen. Dit doen zij door middel van een platform dat 

gezamenlijk gedragen wordt met de presenterende partners; Stadstheater Arnhem, Schouwburg Nijmegen en Theater a/d Rijn.

Dit wordt een netwerkorganisatie bestaande uit een kleine organisatorische kern, die de verbindende schakel en versneller is 

tussen instellingen, kleine podia, grote podia, makers, schrijvers, mogelijkmakers, publiek en stakeholders. Zij opereert vanuit 

bestaande faciliteiten van de partners. Zo wordt het overgrote deel van de beschikbare middelen besteed aan de artistieke 

output, producties en publiek en niet naar stenen en overhead. 

CONCEPT
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Het netwerk van samenwerkingspartners is verantwoordelijk voor het faciliteren en begeleiden van de trajecten waarbij zij 

ruimte, kennis, techniek en netwerk delen met de makers en mogelijkmakers die aan het traject verbonden zijn. 

De partners zetten in op een lokaal netwerk voor het testen van de producties voor een publiek. Dit is een onderdeel van het 

maakproces. Hierna kan men doorstromen naar het landelijke stelsel. De makers en mogelijkmakers worden op persoonlijke 

wijze begeleid en uitgedaagd door de partners waarbij er veel aandacht is voor de kwaliteit, het creëren van inzichten, 

aansluiting met de partners, hun netwerk en de doelgroepen.

Om de producties een actueel verhaal te laten vertellen is een korte doorlooptijd en hoge intensiteit gewenst. Dit past het beste 

in de vorm van een residentie waarbij makers en mogelijkmakers in een korte periode fulltime aan het creëren zijn.

CONCEPT
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Door middel van verhalen een 

context bieden bij het vormen van 

de identiteit van jeugdige 

doelgroepen en zo doelgroepen, 

makers en mogelijkmakers verder 

brengen in hun ontwikkeling.

M
IS

SI
E
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Wij geloven dat door het met actuele 

verhalen creëren van meer dynamiek en 

interactie tussen generaties, het makkelijker 

wordt om open te staan voor de verhalen 

van de ander. Dit kan een leidraad zijn voor 

de persoonlijke ontwikkeling. 

Wij geloven dat dit alleen duurzaam kan 

worden gemaakt door veel aandacht te 

besteden aan het faciliteren van het 

creatieve process door middel van een 

goede en professionele dynamiek tussen 

makers en mogelijkmakers. 

VI
SI

E
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Vanuit een bestaand en breed netwerk 
talentvolle makers en mogelijkmakers 
selecteren die toe zijn aan de volgende stap 
in hun beroepspraktijk bij een traject in de 
proeftuin. 

De makers worden gekoppeld aan (een van 
de) partner(s), nieuwe doelgroepen en 
mogelijkmakers zodat er duurzame relaties 
ontstaan. Zo worden de partners verrijkt met 
een nieuwe generatie met actuele verhalen 
die zich, vanuit Oost-Nederland, nationaal 
kunnen laten gelden

Een goed netwerk en ondersteuning bieden 
door betrokken professionele partners op 
alle relevante aspecten en zorgen voor een 
goede verbinding met de sector.
ST
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De proeftuin is er op gericht post-emerging makers zich verder te laten ontplooien door werk te maken voor nieuwe doelgroepen. Zij hebben zich 

artistiek en productioneel al bewezen. Het verdiepen en verbreden van de eigen beroepspraktijk zijn belangrijke nieuwe variabelen om de verdere 

duurzame professionalisering te stimuleren. 

Een strak inhoudelijk kader past hier niet bij en de partners zien dan ook geen meerwaarde in een sterke rol van een overkoepelend artistiek leider. 

Wel worden er kernwaarden gehanteerd. De artistieke begeleiders van de partners vragen de makers daarom na te denken over wat zij met hun 

werk de volgende generaties willen meegeven. De makers worden uitgedaagd om middels het maken van producties in cocreatie met de 

doelgroepen, zichzelf en de huidige wereld te verkennen met als doel inzichten te geven in hoe men zich tot deze huidige wereld kan verhouden

Kwaliteitswaarborging vindt plaats door grote en pro-actieve betrokkenheid van de partners. Zij functioneren als artistieke raadgever, bieden een plek 

in de organisatie en zijn het eerste kritische publiek. 

INHOUDELIJK KADER
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Betrokken partijen en personen



PRODUCERENDE PARTNERS

DE NIEUWE OOST INTRODANS
Dit interdisciplinaire productiehuis legt zich toe 

op het begeleiden van makers in de disciplines 

theater, dans, literatuur en popmuziek en vooral 

alle crossovers daartussen.

Het gezelschap is al sinds 1953 actief in 

Oost-Nederland en heeft in het kader van het 

educatiebeleid altijd werk gemaakt van theater 

voor jongeren.

Introdans heeft zowel een volwassenen ensemble 

als eentje voor jong publiek. Het gezelschap werd in 

1971 opgericht. Onder het motto ‘Iedereen kan 

dansen’ brengt Introdans Interactief diverse 

groepen in de samenleving in beweging.

OOSTPOOL



PRODUCERENDE PARTNERS

SONNEVANCK
Sinds 1990 maakt Sonnevanck muziektheater voor 

jongeren vanaf 4 jaar. Het gezelschap speelt in 

theaters en op scholen. Naast voorstellingen in de 

klas zelf ontvangt Sonnevanck ook menig 

schoolklas in een tot theater verbouwde 

vrachtwagen- trailer. 

Het gezelschap maakt sinds 1976 theater voor 

kinderen vanaf 4 jaar. Kwatta bespeelt het eigen 

theater, de schouwburgen in het land en is op 

scholen te vin- den in de klas en in een eigen 

theatertrailer. Ook in het buitenland maakt Kwatta 

menig speelbeurt. 

KWATTA



PRESENTERENDE PARTNERS

SCHOUWBURG NIJMEGEN STADSTHEATER ARNHEMTHEATER A/D RIJN



NETWERKPARTNERS

SCHAKEL 025 AKPO



  - Onafhankelijk, post-emerging of 

mid-career.

 - Weten wat een productie inhoudt. 

Zijn klaar om zich te verbreden en 

verdiepen door middel van onderzoek 

en presentaties. 

 - Worden geselecteerd en 

ondersteund door de partners

- Kunnen in cocreatie met de 

doelgroepen hedendaagse verhalen 

vertellen, waar zij zich mee kunnen 

identificeren.

MAKERS
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Thema’s

Versteviging beroepspraktijken

De makers verhouden zich tot nieuwe 

doelgroepen die een andere manier van 

werken vereist. 

Het biedt meer mogelijkheden en tegelijkertijd 

ook beperkingen die hen dwingen scherper te 

zijn op het eigen werk. 

Verbreding & vernieuwing

Makers wordt uitgedaagd om actuele en 

diverse verhalen te vertellen. Het werk van de 

makers vindt hierdoor een nieuw publiek. 

Door een intensieve samenwerking met de 

artistiek leiders van de partners wordt de 

kwaliteit gewaarborgd. 

Partners zien hierin de kans om nieuwe 

generatie makers aan zich te verbinden.

Actualiteit & diversiteit

Deze post-emerging makers worden 

gekoppeld aan mogelijkmakers, waardoor hun 

beroepspraktijk verstevigd en bestendigd 

wordt.

De makers en mogelijkmakers worden hiertoe 

begeleid vanuit de partners.



TRAJECT MAKERS

Selectie

Orientatie

Voorbereiding

Residentie 

Presentatie

Evaluatie

(Partnersprogramma’s)

Reis van de makers

Begin van het jaar

2 weken 

4 weken

2 weken

2 weken

2 weken

Concreet

Scouting en selectie makers, benadering en vastlegging

Doelgroep onderzoek, verkennende gesprekken

Team definitief maken, kennismaking, artistieke opdracht formuleren

Residentie, maken 

Presenteren voor de doelgroep

Evaluaren, reflective, persoonlijke ontwikkeling

Evt vervolg binnen programma van de partners
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TRAJECT MAKERS

Selectie

Orientatie

Voorbereiding

Residentie 

Presentatie

Evaluatie

(Partnersprogramma’s)

Aandeel partners

Begin van het jaar

2 weken 

4 weken

2 weken

2 weken

2 weken

Periode

Scouting en selectie makers

Beschikbaar stellen van kennis en netwerking

Artistieke begeleiding, uitstippelen traject en opdracht. 

Artistieke begeleiding, faciliteren, ruimte beschikbaar

Bieden podium voor presentatie

Kwaliteitsborging, Artistieke begeleiding, reflecteren op ontwikkeling

Evt vervolg binnen programma van de partners
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MOGELIJKMAKERS

 - Zakelijk leiders en creative 

producers.

 - Afgestudeerd.

 - Getalenteerd en gemotiveerd, 

worden geselecteerd en 

ondersteund door de partners.

M
O

G
ELIJKM

A
KERS



Ontwikkeling

Kennisdeling en workshops

Er worden bij elk traject mogelijkmakers 

gekoppeld aan de makers. Tijdens de 

productietijd is er voor de mogelijkmakers 

begeleiding vanuit de creative producer en 

producenten van de samenwerkende 

partners. 

Deze begeleiding is van een praktische en 

zakelijk aard.

Praktische ondersteuning

De ambities is om van de nieuwe generatie 

mogelijkmakers een select aantal talenten een 

traject aan te bieden bij een van de 

samenwerkende instellingen.

Aan de hand van de professionals van de 

instellingen kunnen de mogelijkmakers het gat 

tussen opleiding en beroepspraktijk 

overbruggen. 

Begeleide 
praktijktrajecten

Gedurende de looptijd van de samenwerking 

volgen de mogelijkmakers cursussen en 

workshops.

Deze samenwerking wordt verder uitgewerkt 

icm Schakel025



TRAJECT MOGELIJKMAKERS

Selectie

Orientatie

Voorbereiding

Residentie 

Presentatie

Evaluatie

(Partnersprogramma’s)

Ontwikkelingstraject

Begin van het jaar

2 weken 

4 weken

2 weken

2 weken

2 weken

Periode

Scouting en selectie makers, benadering en vastlegging

Orientatie op mogelijkheden, gesprekken met 

Team definitief maken, kennismaking, artistieke opdracht formuleren

Residentie, maken 

Presenteren voor de doelgroep

Evaluaren, reflective, persoonlijke ontwikkeling

Evt vervolg binnen programma van de partners
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TRAJECT MOGELIJKMAKERS

Selectie

Orientatie

Voorbereiding

Residentie 

Presentatie

Evaluatie

(Partnersprogramma’s)

Aandeel partners

Begin van het jaar

2 weken 

4 weken

2 weken

2 weken

2 weken

Concreet

Scouting en selectie mogelijkmakers, benadering en vastlegging

Opstellen ontwikkelingsplan, training, workshops, kennismaking team

Pre-productie, voorbereiding

Productie

Productie

Evaluaren, Herijking, doorontwikkelingsplan

Evt vervolg binnen organisatie partners
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Producties kennen een korte doorlooptijd maar hoge intensiteit waarbij het kernteam bestaat uit post-emerging makers en mogelijkmakers die hierbij de kans 

krijgen zich te verbreden en te vernieuwen.  Het team wordt samengesteld vanuit een programmaraad , het gezamenlijk overleg van de partners. 

Professionals

Gedurende de producties worden de makers en mogelijkmakers gekoppeld aan acteurs of dansers van de partners. Hiermee geven we de productie 

’body’ en zorgen we voor een professionele uitvoering van het verhaal dat de maker wil vertellen. Dit zorgt er voor dat de boodschap goed overeind 

blijft in de presentatie naar de doelgroep.

Specialist

Naast verbreding in doelgroepen juichen wij ook verbreding in het artistieke product toe. Dit kan goed gefaciliteerd worden door het stimuleren van 

samenwerkingen tussen makers en andere creatieven zoals regisseurs, schrijvers, dramaturgen, muzikanten, etc. Deze samenwerking vindt plaats 

bovenop de samenwerking met de dansers of acteurs van het gezelschap. 

Cross-over
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Praktische randvoorwaarden



OPZET ORGANISATIE

Het doel van de proeftuin is om een zelfstandige stichting te worden vanaf 2020 - 2021. Er is dan sprake van een kleine operationele 

kernorganisatie van twee personen die zich huisvest in beschikbare ruimtes van de partners. Dit zorgt voor lage overheadkosten en korte lijntjes 

met de samenwerkingspartners. Vanuit deze kleine creatieve basis kan een breed netwerk van specialisten en creatieven ingezet worden om de 

organisatie naar een hoogstaand, professioneel niveau te brengen.

De samenwerkende partners hebben als belangrijkste taken de kwaliteitsborging, het delen van netwerk en kennis en het huisvesten van de 

activiteiten. De samenwerkende partijen leggen dit vast door middel van een samenwerkingsovereenkomst die wordt gesloten voor de periode 

2021 – 2024. De samenwerkende instellingen nemen plaats in het bestuur van de stichting. 

Verantwoording wordt afgelegd op jaarlijkse basis door middel van de jaarrekening, evaluaties en op specifieke vragen van stakeholders.
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ZAKELIJK LEIDER

CREATIVE PRODUCER
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 - Spin in het web, onderhoudt de relatie met de 

partners

 - Verantwoordelijke dagelijkse gang van zaken

 - Heeft verstand van produceren, een artistieke 

mening en is technisch voldoende onderlegd.

 - Pragmatisme is ook creativiteit

 - Voorziet in faciliteiten en benodigdheden. 

 - Budgetverantwoordelijk per productie

 - Groot netwerk

 - Politiek sensitief, onderhoudt de relatie met de 

stakeholders.

 - Goed gevoel voor marketing en communicatie

 - Bewaken van kernwaardes, uitstraling, 

diversiteit en kwaliteit. 

 - Zorgt voor bereik bij stakeholders en doelgroep. 

 - Fungeert als intern opdrachtgever

 - Groot netwerk



12+ TOT 18 JAAR

2+ TOT 12 JAAR

DO
EL

G
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DOELGROEP

De doelgroepen zijn van 2 tot en met 18 jaar. Daarbinnen volgt een verdere specialisatie voor bijvoorbeeld 4+ of 14+. Voor 4+ maken 

vergt namelijk een heel ander vakmanschap dan voor 8+ maken. De makers verhouden zich tot de zeer verschillende leefwerelden en 

beleving van deze doelgroepen. Dit vereist onderzoek en toenadering. Dit kan bijvoorbeeld ook betekenen dat een presentatie niet 

plaatsvindt binnen een theater maar een locatie die beter past bij de belevingswereld zoals een skatepark, schoolplein, sportclub, etc.

Met dit initiatief brengen we deze doelgroepen aanraking met een nieuwe generatie makers en verhalen. Bovendien ervaren zij op 

jonge leeftijd de impact van theater en dans.
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STRATEGIE (nader uit te werken)

Influencers

Wij willen inzetten op het creëren van een 

relevant social media bereik onder de 

jeugd. Dit doen we door middel van een 

push strategie. Dit is een strategie die 

vaak gebruikt wordt door nieuwe spelers 

in de markt en is er op gericht door middel 

van een communicatie campagne een 

vraag te creëren bij de doelgroep die 

hiervoor nog niet bestond. 

Push marketing

Het zakelijke netwerk van stakeholders, 

instellingen, overheden, fondsen en relaties 

krijgen toegang tot een tweemaandelijks 

nieuwsbrief waarin zij worden geupdate over 

de gang van zaken. Zo zorgen we ervoor dat 

de basiscommunicatie met de partners op 

orde is en iedereen op de hoogte is van wat er 

speelt.

Zakelijk netwerk

Binnen de social media campagne willen 

we de makers en andere artiesten 

neerzetten als rolmodel en hen een 

voorbeeldfunctie laten vervullen. Zij 

worden in de communicatie neergezet als 

influencers maar in plaats van producten 

verkopen zij verhalen, inzichten en 

levenslessen. 



PLANNING

Gesprekken

Productie

Presentatie

Verslaglegging 

Planning

Evaluatie

Productie

Presentatie

Volgende stappen

Augustus, september

Augustus, begin september

Oktober

Oktober

November

December

Maart 2021

April 2021

Periode

Samenbrengen partners en stakeholders

Produceren eerste voorstelling, voorbereidingen

Presentatie Ruben CHi

Content eerste presentatie

Schrijven aanvragen en plannen

Aanscherpen plannen, verbeteren,

Produceren tweede voorstelling, voorbereidingen

Presentatie Mart van Berckel
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Meerjarenplanning

2021 – 2024

 - Onderzoeken, ontwikkelen en 

samenbrengen van partners en 

stakeholders (allereerst) in Oost-Nederland, 

 - Eerste trajecten produceren, eerste 

productie draaien. 

 - Doelgroep onderzoek en communicatieplan. 

2020

 - Borging in het landelijkse stelsel

> 2025

 - Oprichting Stichting

- Operationeel aan de slag, ervaring opdoen

-  Selectie makers en mogelijkmakers

- Uitbreiden en verbreden netwerk

 - Opstarten nieuwe projecten

 - Uitvoer communicatieplan, creeren bereik, 

volgens. Evalueren en aanpassen.



ZWAKKE PUNTEN

STERKE PUNTEN

SW
OT - Breed gedragen door sterk netwerk van 

samenwerkingspartners.

 - Lage overheadkosten door gebruik van 

bestaande voorzieningen.

 -Unieke benadering van doelgroepen door 

koppelen van generaties en communicatie.

 - Mogelijk onduidelijke identiteit door grote 

afhankelijkheid van partners.

 - Moeilijk meetbare meerwaarde zoals 

ontwikkeling identiteit jeugd.

 - Mogelijke beperking in 

presentatiemogelijkheden door 

beschikbaarheid podia.



BEDREIGINGEN

MOGELIJKHEDEN

SW
OT - Concrete vraag en aanleiding vanuit 

zowel makers, mogelijkmakers, partners, 

overheden en de raad van cultuur.

 - Structurele begeleiding van 

mogelijkmakers en de verdere doorstroom 

van post-emerging makers zijn beide 

lacunes in de huidige infrastructuur.

 - Alternatieve podia die dichtbij de 

leefwereld van de doelgroepen zitten.

 - Veel concurrentie voor de aandacht van 

de doelgroep door social media, 

afleidingen, sociale bubbel, etc.

 - Zeer onvoorspelbare kaders door de 

corona ontwikkelingen en eventuele 

maatschappelijke en economische 

gevolgen.
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