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#Zelfie @ Noorderparkfestival – voorstelling en programmering
AHK Theaterschool – trainingen
Bijlmerparktheater – voorstellingen
Caland Lyceum – educatie/workshops/voorstelling
Calvijn met Junior College – educatie/workshops
Camping Vliegerbos – workshops/voorstellingen
CSB (VO school) – workshops/voorstellingen
de Meervaart en Studio West – theaterlessen/educatie/voorstellingen
De Nieuwe HAVO/Bredero – educatie/workshops/voorstelling
De Pit – educatie/voorstelling previews
De Rietwijker – Theaterlessen en Voorstelling
Erasmuspark/Westwaarts festival – voorstellingen
Festival Theater na de Dam – voorstellingen
Fons Vitae Lyceum – voorstellingen
Frascati – voorstelling/educatie
Gerrit van der Veen – educatie/workshops
Havo de Hof (VO school) – workshops/educatie
Hervormd Lyceum Zuid – educatie/workshops/voorstelling
Hyperion Lyceum – educatie/workshops/voorstelling
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Nowhere – theaterlessen/educatie/voorstellingen
Op de Pont – voorstelling
Oostblok Open op locatie
Ostadetheater – eindvoorstellingen AHK stagiaires
Pieter Nieuweland College – theaterlessen/educatie
Podium Mozaiek – Ons hoofdkantoor en huispodium/audities/
voorstellingen
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01 Utrecht: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht – V, S
02 Utrecht: Stadsschouwburg Utrecht – V, E
03 Maastricht: Toneelschool Maastricht – S
04 Arnhem: ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten – V, S
05 Enschede: ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten – S
06 Zwolle: ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten – S
07 Hoofddorp: Pier K – V, E
08 Rotterdam: Theater Zuidplein – V, E
09 Rotterdam: SKVR – V, E
10 Rotterdam: MAAS Theater – V, E
11 Deventer: Havenwerk Festival – V, E
12 Hoorn: Alkwin College – V, E
13 Amsterdam: Hoofdkantoor DEGASTEN – V, E, S
14 Den Haag: Theater Dakota – V
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Deelnemers uit:
Noord Holland: Alkmaar, Purmerend,
Diemen, Heemskerk, De Rijp, Haarlem,
Amstelveen, Nibbixwoud, Oosthuizen,
Zwaag, Den Helder, Hoorn, Ijmuiden,
Landsmeer, Heerhugowaard, de Rijp, Koog
aan de Zaan, Zwaanshoek, Zaandam,
Zwanenburg, Uithoorn, Westzaan, Amsterdam, Hilversum
Utrecht: Amersfoort, De Meern, Utrecht,
Mijdrecht, Abcoude
Zuid Holland: Oud Beijerland, Hillegom,
Alphen aan de Rijn, Den Haag, Rotterdam,
Gorinchem
Flevoland: Almere, Lelystad
Groningen: Oude Pekela, Groningen
Noord Brabant: Nuenen, Den Bosch
Gelderland: Zevenaar
Overijssel: Ommen
Limburg: Wijlre

V VOORSTELLINGEN
E EDUCATIE/WORKSHOPS
S STAGIARS VAN EN DOORSTROOM NAAR KUNSTVAKONDERWIJS
DEELNEMERS UIT ONZE PRODUCTIE-, PERFORMANCE- EN
TRAININGSGROEPEN IN AMSTERDAM
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FACTS & FIGURES
Bereik jongeren en publiek van DEGASTEN 2012 t/m 2015:
Totaalbereik 2015:
12.379 personen

1.292 dmv het volgen van workshops en lessen 10.262 als toeschouwer, waaronder 90% jongeren.

Totaalbereik 2014:
12.351 personen

1.789 dmv het volgen van workshops en lessen (waaronder een groot scholenproject) 11.087 als toeschouwer, waaronder 90% jongeren.

Totaalbereik 2013:
8.848 personen

1.914 dmv het volgen van workshops en lessen (waaronder een groot scholenproject) 6.934 als toeschouwer, waaronder 90% jongeren.

Totaalbereik 2012:
(toenmalige naam:
Jong RAST):
4.030 personen

686 dmv het volgen van workshops en lessen 3.344 als toeschouwer, waaronder 90% jongeren.

DEGASTEN 2015 bestond uit:

45 freelance medewerkers
22 stagiaires
30 peer educators
120 projecten en workshops
44 voorstellingen en performances
Doorstroom percentage jongeren naar kunstvakonderwijs en het werkveld: 21,7 %

INLEIDING
In 2015 vierden wij met stichting DEGASTEN ons driejarig bestaan en met trots presenteren we dan ook
ons derde jaarverslag.
Na tien jaar lang te hebben gefungeerd als het talentontwikkelingstraject van theater RAST onder
de naam Jong RAST, werd het in 2013 tijd om zelfstandig te worden en een eigen weg in te slaan
met een nieuwe naam, logo én een unieke visie en werkwijze. DEGASTEN is een theatergezelschap,
maar fungeert ook als talentontwikkelingstraject voor álle jongeren in Amsterdam, waarbij het niet
uitmaakt welke sociale, culturele of religieuze achtergrond zij hebben. Hoe diverser hoe beter, want
dan kunnen wij de beste verhalen vertellen. De mix van deze jongeren, het tonen van hun multidisciplinaire talenten en veelzijdige verhalen én het bereiken van een nieuw publiek zien wij als de
kracht van DEGASTEN.
2015 was voor DEGASTEN een inspirerend en productief jaar. Sinds onze verzelfstandiging in 2013
hebben we onszelf goed op de kaart weten te zetten. Zo hebben we een strakkere visie en missie
ontwikkeld, stadsbreder gewerkt, op artistiek niveau een professionaliseringsslag gemaakt, ons netwerk uitgebouwd, zijn op zoek gegaan naar nieuwe ﬁnancieringsbronnen, zijn we samenwerkingsbanden met partners aangegaan en hebben de reeds bestaande samenwerkingen versterkt.
We hebben mooie (co)producties gemaakt, cultureel ondernomen én onze educatie en artistieke
stempel verstevigd. Het resultaat in 2015 liegt er niet om. In seizoen 2015-2016 hebben we 70 jongeren aangenomen verdeeld over 4 groepen, die (twee)wekelijks theaterlessen kregen en waar we
verschillende producties mee hebben gemaakt. Ook onze scholenprojecten en coproducties zijn
meegegroeid in kwaliteit en kwantiteit. In 2015 stroomde bijna 22% van onze jongeren door naar
het kunstvakonderwijs of het werkveld.
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DEGASTEN is uitgegroeid tot één van de grootste jongerentheater gezelschappen van Amsterdam.

We hebben veel tijd geïnvesteerd in het zichtbaar worden en blijven in Amsterdam en omgeving.
We hebben meer voorstellingen, coproducties en presentaties gemaakt dan voorgaande jaren en
bereikten in 2015 ruim 12.000 bezoekers en deelnemers. Dat is bijna 4.000 meer dan in 2013 en
bijna 8.000 meer dan in 2012 onder de naam Jong RAST.
Het team van DEGASTEN is stadsbreder gaan werken: ons kantoor is op de ﬁets. We zijn huisgezelschap van Podium Mozaiek (A’dam West) waar ons hoofdkantoor gevestigd is. We geven wekelijkse theaterlessen in Studio West (onderdeel van Meervaart: Studio) in Amsterdam Nieuw-West
en bij NOWHERE, in Amsterdam Oost. We hebben veel tijd geinvesteerd in projecten in Amsterdam Noord en zullen in 2017 ook met een groep in dit stadsdeel starten. Daarnaast hebben we
onze scholenprojecten en -workshops uitgebreid naar Amsterdam West, Nieuw-West, Oost, Zuid,
Noord, het Centrum en naar andere steden. Met een aantal stevige partners doen we steeds vaker
projecten buiten de stad.
Tot en met 2012 werd Jong RAST structureel geﬁnancierd binnen het Kunstenplan. Dit is in 2013
weggevallen, samen met alle andere structurele ﬁnanciering. Desondanks heeft DEGASTEN besloten een nieuwe stichting te worden en haar achterban, producties en werkwijze te verzilveren, in
Amsterdam en op landelijk niveau als talentontwikkelaar én op artistiek vlak. Dit vergt veel tijd,
energie en geduld, maar we zijn trots op het resultaat dat we hebben behaald in de eerste drie jaren.
De reden om door te gaan en zelfs te groeien in tijden van harde bezuinigingen, heeft te maken
met het feit dat we inmiddels een goede naam bij de jongeren en theaters hebben. Er tussenuit gaan
om vervolgens de draad op te pakken als er voldoende ﬁnanciële middelen zouden zijn, zou de
strop betekenen voor onze organisatie. We hebben de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan
het werven van jongeren van straat, via via, via scholen en andere instanties waar jongeren zitten
die niet of nauwelijks in contact komen met theater en andere podiumkunsten. Deze jongeren zijn
ons kapitaal. Zichtbaar blijven is de enige manier om onze werkwijze te bewerkstelligen.
DEGASTEN wordt gerund als creatief collectief, met daaromheen een groot aantal freelance docenten,
productie- en PR medewerkers, kunstenaars, technici, peer educators, vrijwilligers en partners.
Sinds 2014 is ons team versterkt met projectleider Christine de Jager. DEGASTEN is een platte organisatie waarin beslissingen gezamenlijk genomen worden. Om zo altijd de beste keus te maken
op artistiek, zakelijk én educatief gebied, up-to-date te blijven en beter aan te sluiten op het veranderende kunstlandschap. We hebben in 2015 mooie projecten en voorstellingen gemaakt met
bijzondere jongeren én partners, waarover u meer kunt lezen in dit jaarverslag.
We wensen u veel leesplezier,
Elike Roovers – artistiek leider en regie
Farnoosh Farnia – zakelijk leider en organisatie
Rutger Esajas – educatie, co-regie en organisatie
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1. DOELSTELLING EN
POSITIONERING
“DEGASTEN slaagt er al geruime tijd in om jongeren uit de schoolbanken en van de
straat te plukken, en ze mee te nemen in theaterproducties over actuele thema’s met
een fysieke energie, dynamiek en een power die de voorstellingen een internationale
allure geven met een onmiskenbaar Amsterdams accent.”
Bart Top, schrijver en adviseur met als thema’s kunst, media in diversiteit.
DEGASTEN is het jongeren theatercollectief van Amsterdam. Het is een plek waar nieuw thea-

tertalent de kans krijgt zichzelf uit te vinden en te ontwikkelen met diversiteit als uitgangspunt. Interdisciplinair theater wordt gefaciliteerd op een professioneel vlak.
De kracht van DEGASTEN is diversiteit. Dit geldt voor haar spelers, de verhalen, de mix van
disciplines én het publiek.
Veel spelers van DEGASTEN hebben een zeer diverse culturele achtergrond. Doel is om hen
kennis te laten maken met theater en ze bij voldoende talent door te laten stromen naar vervolgtrajecten, het kunstvakonderwijs of het (semi)professioneel werkveld. Het tweede doel is
om met deze jongeren professionele voorstellingen te maken. Om op deze manier het theaterlandschap kleurrijker en heterogener te maken en om zo nieuwe verhalen te vertellen. DEGASTEN heeft stucturele partners, waaronder Meervaart: Studio, Podium Mozaïek, Nowhere, VO
scholen uit Amsterdam West, Noord, Zuid, Oost en Nieuw-West, de AHK Theaterschool en
ROC van Amsterdam.
DEGASTEN heeft zich ontwikkeld tot een plek waar jongeren van verschillende culturele, sociale

en religieuze achtergronden zich gezamenlijk inzetten voor het maken van producties waarbij ze hun eigen verhaal terugzien op het podium. Door de interdisciplinaire voorstellingen
en werkwijze voelt een groot aantal jongeren zich aangesproken en melden zich bij DEGASTEN
als speler of lid of bezoeken onze voorstellingen. DEGASTEN speelt in op de tijdgeest van nu
waarin interdisciplinair theater populair is. Steeds meer worden theater, dans, muziek, mode,
poëzie, videokunst en andere kunstvormen gemixt. Dit is terug te zien in ﬁlms, tijdschriften,
videoclips, festivals en concerten. DEGASTEN maakt het jongerentheater interdisciplinair door
gebruik te maken van de talenten van de jongeren. Op deze manier kunnen de spelers proﬁjt
hebben van het interdisciplinair werken en denken tijdens vervolgopleidingen.
Deze werkwijze heeft haar vruchten afgeworpen: in de periode 2006-2015 stroomden in
ieder geval 106 jongeren van Jong RAST/DEGASTEN door naar de theateropleidingen in Nederland en België, naar het kunstvakonderwijs en als speler en maker bij andere theatergroepen.
Ook groeit het aantal speelbeurten van de productiegroep voorstelling in de theaters én
maken we steeds meer coproducties op locatie met partners. Dit is de verdienste van de
artistieke visie van Elike Roovers én het veelzijdige publieksbereik van DEGASTEN.
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HET PROFIEL VAN DEGASTEN
DEGASTEN bestaat uit twee onderdelen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn:

•
•

Jongeren theatergezelschap
Talentontwikkeling

DEGASTEN faciliteert in seizoen 2015-2016 vier actieve groepen. Twee daarvan vallen onder het

gezelschap:
De performancegroep: deze redelijk ervaren jongeren willen zowel acteren als creëren. Met
deze groep wordt cultureel ondernomen: door te praten met bedrijven wordt er gezamenlijk
gekeken waar vraag naar is. Hier wordt een opdracht voor bedacht die DEGASTEN aanbiedt aan
dit bedrijf. Zo worden er opdrachten binnengehaald die deze groep met het artistiek team van
DEGASTEN uitwerkt en uitvoert, om deze aankomende generatie spelers/makers op de veranderende wereld voor te bereiden.
De productiegroep: deze spelers die in oktober 2015 zijn begonnen met tweewekelijkse theaterlessen, werken toe naar een professionele voorstelling voor theaters en festivals. Deze voorstelling wordt geproduceerd door een professioneel team, bestaande uit een dramaturg, schrijver en licht-, muziek- en décorontwerpers. Bovendien hebben regisseurs Elike Roovers en
Rutger Esajas ruim twaalf jaar ervaring in het maken van jongerentheater voorstellingen. De
voorstelling van de productiegroep gaat op 14 oktober 2016 in première in Podium Mozaiek en
tourt langs verschillende theaters en festivals. Ook op middelbare scholen en het MBO wordt
de voorstelling gespeeld in combinatie met een educatief programma.
Doel: de heterogene wereld waarin jongeren leven ook zichtbaar te maken in het theater.
Quote van Robin uit een de repetitie voor ‘Life ain’t a picnic’ (2015):
“61 repetitiedagen,
550 repetitie uren,
550 uren maal 11 spelers is 5555 uren investering van ons in deze voorstelling!
Je kunt het helaas niet mee naar huis nemen.
Je mag er geen foto’s van maken.
Beste mensen, dit hebben we maar mooi met elkaar meegemaakt. Dat neemt niemand ons meer af”.

Daarnaast de Talentontwikkeling die bestaat uit 3 treden:
• Receptief: kijken naar onze voorstelling en pop-up presentaties.
• Actief: deelname aan onze (scholen) workshops en de wekelijkse trainingen (van kennismaken naar ontwikkelen) in onze trainingsgroepen Oost en West.
• Reﬂectief: Productiegroep/Performancegroep van ontwikkelen naar bekwamen ter
voorbereiding naar het (kunst)vakonderwijs en het professioneel circuit.
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MISSIE EN VISIE VAN DEGASTEN
“DEGASTEN betekent voor mij : Weten wat je wil doen, waarom je
het wil doen, hoe je het gaat doen en dan doen!”
Emmanuel Boafo, voormalig speler bij DEGASTEN /Jong RAST,
nu theaterstudent op toneelschool Maastricht en winnaar
Gouden Kalf in 2013

Jongeren van nu denken niet meer in één discipline. Steeds meer worden theater, dans, muziek,
mode, poëzie, videokunst en andere kunstvormen gemixt. DEGASTEN maakt het jongerentheater
meer interdisciplinair door gebruik te maken van de talenten en interesses van haar jongeren.

MISSIE
DEGASTEN maakt samen met makers en spelers toonaangevende producties met een uitgespro-

ken signatuur, waarbij de spelers een afspiegeling zijn van de huidige maatschappij en dus uit
een heterogene groep bestaan. DEGASTEN scout en ontwikkelt talent en maakt met hen nieuwe
artistiek hoogwaardige producties binnen het bestaande theaterlandschap. Door middel van
toewijding en saamhorigheid wil DEGASTEN van sociaalmaatschappelijk belang zijn voor deze
jongeren, zodat zij artistiek inhoudelijk groeien, kunnen doorstromen naar het kunstvakonderwijs en bekend raken met het productieproces.

VISIE
Elike Roovers: “Voorstellingen van DEGASTEN zijn interdisciplinair, zodat er ruimte is voor
de spelers om een verhaal te vertellen op de manier waarop zij dat het beste kunnen
of in de discipline waarin ze willen groeien.”
DEGASTEN is een Amsterdams jongerentheatergezelschap dat werkt met grootstedelijke verhalen. DEGASTEN wil zoveel mogelijk jongeren de kans geven om hun talenten te ontwikkelen op

theatergebied door een diverse groep jongeren te begeleiden, uit alle wijken van Amsterdam
en alle lagen van de bevolking.
DEGASTEN vindt dat iedereen het recht heeft om kennis te nemen van kunst en cultuur. DEGASTEN
bereikt jongeren die doorgaans niet of nauwelijks met kunst en cultuur in aanraking komen.
DEGASTEN benadert interculturaliteit, stedelijkheid en identiteit niet als onderwerp, maar belichaamt het. Er wordt gewerkt vanuit de input die de jongeren geven; hun achtergrond en ervaringen, wat hen drijft en waaraan ze behoefte hebben. Omdat diversiteit een dynamisch gegeven is, staat DEGASTEN de uitdaging om henzelf telkens opnieuw te verhouden tot grootstedelijke
vraagstukken in ons werk, zowel organisatorisch, in de methodiek als artistiek-inhoudelijk.
Deze diversiteit in achtergronden levert net als in de buitenwereld ook spanningen op. De
onderlinge verschillen zorgen voor discussie en debat. DEGASTEN gaat dat niet uit de weg maar
geeft juist ruimte aan verschillende opvattingen over actuele thema’s.
Deze kijk op diversiteit vertaalt zich ook naar de voorstellingen; waar de één zich herkent in
een scène, kan de ander zich ongemakkelijk voelen. Het volgende moment kan de beleving
weer helemaal anders zijn. Dit gegeven gebruikt DEGASTEN bij het ontwikkelen van voorstellingen met een hoogwaardige artistieke signatuur.
Er wordt interdisciplinair gewerkt omdat disciplines niet los van elkaar worden zien.
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GELIJK WAARDIGHEID
Binnen de theatrale samenstelling die DEGASTEN heeft, wordt heterogeniteit en pluriformiteit
gezien als een vanzelfsprekendheid. Mensen van verschillende culturele, sociale en religieuze
achtergronden werken samen en doen gezamenlijke uitspraken. Het gaat over gelijkwaardigheid. DEGASTEN ziet dit niet als een utopie, maar als iets waar je hard voor moet werken. Dat is
de passie waarmee DEGASTEN werkt en die zij ook aan haar spelers wil meegeven. DEGASTEN heeft
een werkelijke interesse in wat er bij jongeren speelt, wat hen drijft en wat ze nodig hebben. Dit
is terug te zien in alle projecten en voorstellingen.

VAN MARCANTI TOT FRASCATI
Om deze visie waar te maken, opereert DEGASTEN in het spanningsveld ‘Van Marcanti tot
Frascati’. Dat betekent dat de voorstellingen die DEGASTEN maakt cultureel divers (pluriform)
zijn, om een breed scala aan publiek (waaronder jongeren) aan te spreken. De scholier op het
Marcanti college uit Amsterdam West moet zich kunnen herkennen in de voorstelling, evenals de reguliere theaterbezoeker van theater Frascati in Amsterdam Centrum. Het artistiek
team werkt in voorbereiding naar de avondvullende voorstellingen met deze voorwaarden.
Het docententeam werkt aansluitend vanuit hetzelfde referentiekader, tijdens het maken van
voorstellingen, het geven van lessen en workshops en tijdens het werven van nieuwe jongeren.

Scene uit ‘Life ain’t a picnic’ 2015

H O E D O E N W E D I T?
“DEGASTEN is voor mij het bewust worden van je lichaam en de confrontatie aan gaan.
Het samen werken, je uitlaatklep vertalen naar theater. Een familie die elkaar mag
haten maar ook niet zonder elkaar kan. De kennis van elkaar op doen, de spelende
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maker in jezelf ontwikkelen waardoor ik nu op de AHK Theaterschool zit.”
Adanma Okoro, zat 2 jaar in de productiegroep van DEGASTEN en stroomde door
naar AHK Theaterdocentenopleiding.

In het dagelijkse leven dienen jongeren zich te verhouden tot ideeën, wensen en regels van
volwassenen. Dat is immers waar jongeren zich op moeten voorbereiden: de volwassen
wereld.
DEGASTEN ziet het gedrag van jongeren als een afspiegeling van volwassenen, want zó anders
is de belevingswereld van jongeren en volwassenen niet. DEGASTEN maakt theater dat in de
samenleving staat. In de voorstellingen is te zien waar de belevingswereld van jongeren
en volwassenen hetzelfde is en waar het schuurt. De worsteling hierin is de legitimering.
‘Hoe ver kunnen we hierin gaan?’ Dat is waar DEGASTEN inhoudelijk en artistiek constant
mee bezig is.
De voorstellingen van DEGASTEN spreken een heterogene groep mensen aan door de brede
herkenbaarheid van de thema’s. Zij herkennen hun eigen gedrag, het gedrag dat ze hebben
gehad of herkennen in de mensen om zich heen.

2. EDUCATIE
“Het team van DEGASTEN stimuleert verbondenheid en samenwerking tussen leerlingen. De leerlingen voelden zich snel veilig bij de docenten wat de weg vrijmaakte om aan zelfvertrouwen te werken. De docenten moedigden leerlingen aan
om bijv. in je eentje voor de groep te gaan staan en iets over jezelf te vertellen.....
dat leverde hele mooie momenten op voor nu en voor later met mijn klas.”
Thijs Mulder, locatiemanager IMC Weekendschool Amsterdam West
DEGASTEN realiseert theaterprojecten op middelbare scholen in heel Amsterdam en is sinds

2013 stadsbreder en landelijker gaan werken. Ongeveer de helft van de projecten bestaat
uit reeksen van wekelijkse lessen van 2 lesuren, ongeveer anderhalf uur tijdens CKV-uren
of in lesuren van een brede-school-programma. Dat kunnen lessen zijn in algemene theatervaardigheden of lessen met een voor de jongeren relevant thema, afgesloten met een
presentatie.
De andere helft zijn kortlopende of eenmalige projecten, bijvoorbeeld tijdens een themaweek van een school of als ondersteuning van een door de school zelf uitgevoerd kunst- of
theaterproject. Deze monden vaak uit in grotere presentaties voor de school en soms voor
de ouders of er wordt toegewerkt naar een eindproduct, zoals een presentatie, korte ﬁlm
of spel.
Met de docenten op school wordt overlegd wat ze precies zoeken, waarna er samen met
de desbetreﬀende theaterdocenten van DEGASTEN een lesprogramma wordt opgezet. Daarbij
wordt ook regelmatig een component van een andere discipline in het programma opgenomen, zoals ﬁlm, comedy, schrijven of dans.
De lessen vinden vaak plaats op school en soms in het theater. In principe werken we met
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groepen tot 15 leerlingen. Dit betekent dat klassen vaak gesplitst worden in twee groepen
die apart les krijgen om zo iedereen aan bod te laten komen voor een gezonde groepsdynamiek.
DEGASTEN werkt bijna uitsluitend met docenten die een erkende HBO-theaterdocent oplei-

ding hebben afgerond. Het docententeam bestaat uit ongeveer 25 docenten en 30 peer educators: dit zijn jongeren die het junior-workshopdocenten-traject bij ons hebben gevolgd en
die we nu inzetten om samen met een theaterdocent les te geven. Op deze manier voelen
de scholieren zich meer verbonden met wat de docenten vertellen, omdat de peer educator
niet veel ouder is dan zijzelf, en vaak dezelfde taal spreekt.
“DEGASTEN (toen nog jongRAST) was voor mij een plek waar ik mensen leerde kennen die toen buiten mijn kaders lagen. Ze confronteerde me met wie ik was en
maakte mijn wereld breder, opener en wijder. DEGASTEN/Jong Rast was ook de plek
waar ik mijn liefde voor (jongeren)theater leerde kennen, waar ik mocht uitproberen of lesgeven iets voor mij was en waar ik deel van een familie mag en mocht
zijn.”
Nico Tillie, zat tot 2009 bij Jong RAST, is doorgestroomd naar AHK Theaterdocentenopleiding en is nu docent en regisseur bij o.a. DEGASTEN.
DEGASTEN werkt steeds vaker met docenten die zelf vroeger bij Jong RAST hebben gespeeld,

bij ons het junior-workshopdocent-traject hebben gevolgd en door zijn gestroomd naar
een docentenopleiding. Als ze hun theaterdocenten opleiding hebben afgerond, worden ze
daarna aangenomen als docent bij DEGASTEN. Zij kennen DEGASTEN door en door en dragen
in alles onze visie op theaterles uit.
DEGASTEN streeft ernaar dat haar scholenprojecten nooit puur draaien om het ontwikkelen van sociale of talige vaardigheden, maar dat er altijd een artistieke component in zit
waarbij leerlingen voor het eindresultaat putten uit hun eigen achtergrond en ervaringen.
Uiteindelijk draaien alle scholenprojecten om de vragen: Wie ben ik? En wie ben jij?

De spelers (en tevens peer educators) van ‘Fair Play’. Foto: Curly & Straight
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In 2015 en 2016 doet DEGASTEN een nieuw educatieproject: in opdracht van de Anne Frank
Stichting wordt er een bijzondere scholenvoorstelling gemaakt, genaamd ‘Fair Play’ (www.
playfairplay.nl).
Deze voorstelling maakt onderdeel uit van de game Fair Play, en maakt de thema’s vooroordelen, groepsgedrag, discriminatie en de kracht van het woord bespreekbaar binnen
scholen en bij jongeren.
Deze voorstelling, die in 2016 zal touren langs VO scholen in Nederland, bevat ook lesmateriaal en workshops die deze thema’s behandelen.

3. ACTIVITEITEN DEGASTEN
2015
De activiteiten zijn onderverdeeld in educatie, projecten, voorstellingen en stagiairs.

EDUCATIE
IMC WEEKENDSCHOOL
12 januari, 15 februari en 12 april 8 docenten en 8 peer educators – 100 leerlingen
– met steun van Stadsdeel West
DEGASTEN verzorgt een lange leerlijn voor de leerlingen van de IMC Weekendschool West.
De 1e, 2e en 3e jaars krijgen workshops ‘presenteer jezelf’, en de alumni ontwikkelen
samen met onze theaterdocenten hun eigen workshops. De eerste lessen werden gegeven
op 12 januari, aan de 1e en 2e jaars leerlingen (10-12 jaar) van IMC West. Tegelijkertijd
gaven onze theaterdocenten les aan de 3e jaars leerlingen (12-13 jaar) van alle Amsterdamse IMC vestigingen. In februari en april werd er les gegeven aan de alumni en 1e
jaars leerlingen.

GERRIT VAN DER VEEN – WORKSHOPS
19 en 20 februari – In opdracht van Nowhere – 1 docent - 1 peer educator – 90 leerlingen
Rondom de thema ‘De stad’ gaf DEGASTEN 6 workshops aan 90 leerlingen rondom de
tentoonstelling ‘Look at me’ in het Tropenmuseum. Het doel was om de leerlingen verdieping te geven in de thema’s de stad en identiteit.

DE PIT PREVIEW DAG VOOR CKV DOCENTEN
1 juni – 14 spelers en peer educators – 100 bezoekers
Op de CKV docentendag van de Pit in het Spinoza Lyceum in Amsterdam Zuid speelde
de performancegroep van DEGASTEN een preview uit de nieuwe voorstelling ‘Fair Play’ die
wordt ontwikkeld i.s.m. de Anne Frank Stichting. Deze voorstelling werd gespeeld voor
CKV docenten uit heel Nederland, die op zoek zijn naar educatieve voorstellingen en
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workshops voor hun VO scholieren. Deze voorstelling is te boeken voor in 2016.

‘Fair Play’, gespeeld voor CKV docenten. Het publiek zat aan tafels waar de spelers op, onder en naast spelen.

STADSSCHOUWBURG AMSTERDAM PREVIEW DAG VOOR CKV DOCENTEN
12 juni – 14 spelers en peer educators – 120 bezoekers
Op de CKV docentendag van Stadsschouwburg Amsterdam (SSBA) speelde de performancegroep van DEGASTEN een preview uit de nieuwe voorstelling ‘Fair Play’ die wordt ontwikkeld i.s.m. de Anne Frank Stichting. Deze voorstelling werd gespeeld voor CKV docenten
uit heel Nederland, die op zoek zijn naar educatieve voorstellingen en workshops voor hun
VO scholieren.

INDIAN SUMMER MET DE NIEUWE HAVO NOORD
24, 25 en 26 augustus – 9 docenten – 9 peer educators – 107 leerlingen – 350 bezoekers
107 brugklas leerlingen kregen drie dagen workshops van DEGASTEN op locatie: in de Noorderparkkamer en in de tuin van de Tolhuistuin. Gedurende deze drie dagen werd er met deze
leerlingen gewerkt aan basisvaardigheden theater, elkaar leren kennen, elkaar vertrouwen en
het maken van een grootse locatiepresentatie in de tuin. Doelstelling van deze Indian Summer Camp is dat deze brugklas leerlingen in hun introductieweek van de middelbare school
zitten en elkaar nog moeten leren kennen: teambuilding!

Repetities in de Tolhuistuin met de Nieuwe Havo Noord, Indian Summercamp
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INDIAN SUMMER MET HYPERION LYCEUM
september – 8 docenten – 8 peer educators – 110 leerlingen – 510 bezoekers
110 brugklas leerlingen kregen drie dagen workshops van DEGASTEN op locatie: in de tuin van
de Tolhuistuin. Gedurende deze drie dagen werd er met deze leerlingen gewerkt aan basisvaardigheden theater, elkaar leren kennen, elkaar vertrouwen en het maken van een grootse
locatiepresentatie in de tuin. Doelstelling van deze Indian Summer Camp is dat deze brugklas leerlingen in hun introductieweek van de middelbare school zitten en elkaar nog moeten
leren kennen: teambuilding!

Warming up in de Tolhuistuin met Hyperion, Indian summercamp

KAMIKAZES VOOR AUDITIEDAG
September – 4 peer educators – 4 scholen – 400 leerlingen
Peer educators Tariq, Alkan, Robin en Jatou gaan langs VO scholen De Nieuwe Havo Noord,
Caland Lyceum, Hyperion en Calvijn met Junior College om in de klassen korte energieke
theaterworkshops te geven en de leerlingen persoonlijk uit te nodigen voor de auditiedag op
27 september. Op deze manier trekt DEGASTEN nieuwe jongeren naar de auditiedag, waaronder
ook jongeren die niet of nauwelijks kennis hebben van theater.

THEATERWORKSHOPS OP HAVO DE HOF
25 juni – in opdracht van Nowhere – één docent – één peer educator – 20 leerlingen
DEGASTEN geeft één middag theaterworkshops aan de 2e klas van Havo de Hof, een relatief
nieuwe school in Amsterdam Oost, waarin gewerkt wordt aan teambuilding en vertrouwen.
Er wordt een eindpresentatie gemaakt met de leerlingen genaamd ‘Schop een scene’.

PIETER NIEUWELAND COLLEGE – WORKSHOPS IHKV DE ID - WEEK
13, 14, 15 en 16 oktober – In opdracht van Nowhere – 1 docent - 1 peer educator – 30
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leerlingen – 120 bezoekers
Rondom de thema ‘Wie ben je?’ maakten docenten van DEGASTEN binnen vier dagen korte
presentaties met de de 4e klas van het Pieter Nieuweland College, die werden gespeeld voor
andere klassen. Doel: jongeren bewust maken van hun talenten, ze theateroefeningen meegeven waarin ze zichzelf beter leren uiten, elkaar vertrouwen en samenwerken.

Presentatie ‘Wie ben je?’ – Pieter Nieuweland College

ROC ART & ENTERTAINMENT COLLEGE – WORKSHOPS
28 en 29 oktober – 55 studenten – 2 docenten – 2 peer educators
DEGASTEN geeft theaterworkshops aan tweedejaars MBO theaterstudenten over de werkwijze
van DEGASTEN en over de thema’s uit de voorstelling ‘Life ain’t a picnic.’ Daaropvolgend zijn
deze studenten naar de voorstelling geweest op 20 november in Frascati.

WORKSHOPS GERRIT VAN DER VEEN COLLEGE
11 en 12 november – in opdracht van Nowhere - 1 docent – 45 leerlingen
Leerlingen van het Gerrit van der Veen College krijgen twee dagen les over basisvaardigheden theater en samenwerken.

WEKELIJKSE THEATERLESSEN MUNDUS COLLEGE
5 november 2015 t/m 20 april 2016 – elke woensdag – ISK leerlingen
De internationale schakelklas van het Mundus College bestaat uit 12 leerlingen tussen de
12 en 18 jaar, die sinds kort in Nederland wonen. In deze klas is er een extra focus op taal.
Middels wekelijkse fysieke theaterlessen maken DEGASTEN presentaties van de verhalen en
talenten van deze jongeren. In april 2016 zal er een eindpresentatie plaats vinden in Podium
Mozaiek.

WORKSHOPS EN EINDPRESENTATIE NICOLAASLYCEUM – BRUGKLAS KUNSTKLAS
16 sept t/m 14 okt – 2 docenten – 27 leerlingen – 120 bezoekers
Twee theaterdocenten van DEGASTEN hebben binnen 5 weken een eindpresentatie gemaakt met
brugklasleerlingen van de kunstklas van het Nicolaaslyceum. Hier werd goed gekeken naar
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de talenten van de leerlingen, zodat deze zouden worden uitgewerkt in de eindpresentatie
voor de vrienden en familieleden van de leerlingen.

WORKSHOPS EN EINDPRESENTATIE NICOLAASLYCEUM – TWEEDE KLAS KUNSTKLAS
19 nov t/m 17 dec – 2 docenten – 25 leerlingen – 90 bezoekers
Twee theaterdocenten van DEGASTEN hebben binnen 5 weken een eindpresentatie gemaakt met
de tweede klas leerlingen van de kunstklas van het Nicolaaslyceum. Hier werd goed gekeken
naar de talenten van de leerlingen, zodat deze zouden worden uitgewerkt in de eindpresentatie voor de vrienden en familieleden van de leerlingen.

Tijdens de repetities in het Nicolaaslyceum

SCHOLENVOORSTELLING + WORKSHOPS ‘LIFE AIN’T A PICNIC’
De volgende scholen hebben de productiegroepvoorstelling ‘Life ain’t a picnic’ bijgewoond
en workshops gevolgd:
20 nov middag scholenvoorstelling in Frascati: 150 derde klas leerlingen van het Marcanti
College.
20 nov in Frascati:
• 30 leerlingen van ROC Art & Entertainment 2e en 3e klas + workshops
• 10 leerlingen van Fons Vitae Lyceum
16 dec Krakeling, 19.30 uur:
• Alkwin – 4 HAVO – 16 ll en workshop in Krakeling
• Nicolaas Lyceum - 2 klas HAVO – 31 ll
• Ignatius gymnasium – 1e klas – 32 ll – workshop in Krakeling
• Buitenveldert 2e klas MAVO – 59 ll en voorgesprekken op school
21 januari 2016, 19.30 uur in de Meervaart: 12 leerlingen van de internationale schakelklas
van het Mundus College uit Amsterdam West.
27 en 28 januari 2016, Pier K Hoofddorp: 218 derde klas leerlingen van het Herbert Visser
College + workshops in Pier K
27 mei 2016 op het Havenwerk festival in Deventer: 18 leerlingen van het Caland Lyceum uit
Amsterdam Nieuw-West + workshops op school
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PROJECTEN
FLASHMOB ‘WE ARE HERE’
31 januari – 22 jongeren – 300 bezoekers - op de pont naar Amsterdam Noord
De productiegroep doet i.s.m. de AHK theaterdocentenopleiding een ﬂashmob om aandacht
te vragen voor ‘We are here’, het initiatief dat vluchtelingen een gezicht geeft.

spelers van DEGASTEN tjdens de Flashmob ‘We are here’ i.s.m. AHK Theaterdocentenopleiding

AUDITIETRAINING DOOR GEORGE EN ERAN (THEATER RAST)
8 maart – 10 jongeren – in Podium Mozaiek
George Tobal en Eran Ben-Michael, uit het ensemble van theater RAST, beide afgestudeerd
aan de theateropleiding van de AHK theaterschool, gaven 10 jongeren van DEGASTEN training
in auditie doen op de theaterschool, om zo beter voorbereid de audities in te gaan.

THEATERCAFÉ: NEXT GENERATION IN THEATER DE MEERVAART
14 maart – 5 (oud) spelers van DEGASTEN – 60 bezoekers
Sheralynn Adriaansz, die is doorgestroomd vanuit DEGASTEN als junior programmeur van
de Meervaart, organiseert regelmatig korte optredens van opkomend theatertalent in het
foyer van de Meervaart. Scylla Piek, Leandro Ceder, Emmanuel Boafo, Djuna Couvee, Sidar
Toksoz en Souﬁane Moussouli (allen (oud) spelers bij DEGASTEN) traden op met hun eigen
performances.
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Programmering Meervaart Theatercafé 14 maart

VOORSTELLING DOOR 3E JAARS STUDENT THEATERDOCENTENOPLEIDING ISM DEGASTEN
IN HET OSTADETHEATER
19, 20, 21 maart, 4 spelers van DEGASTEN, 200 bezoekers – Voorstelling werd 3X gespeeld
Derdejaars student Nilay Ceber van de theaterdocentenopleiding AHK maakte voor haar
stage onder begeleiding van DEGASTEN de voorstelling ‘Liefs’ met o.a. spelers van DEGASTEN.

#ZELFIE - FESTIVAL VOOR JONGEREN
6 september – Noorderpark – o.a. 4 jongeren van DEGASTEN die dit mede organiseren –
4000 bezoekers

Optreden ‘Life ain’t a picnic’ op het #Zelfie festival in het Noorderpark

Sherwin Chaar, oud-speler van DEGASTEN en bewoner van Amsterdam Noord, vond dat er
in dit stadsdeel te weinig activiteiten zijn voor jongeren. Hier besloot hij verandering in te
brengen in samenwerking met Jong Noord en DEGASTEN. Door een projectteam en een jongerenredactie op te zetten met o.a. 4 andere jongeren van DEGASTEN, werd er in 2014 een
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nieuw jongerenfestival geboren in Amsterdam Noord: #Zelﬁe. In 2015 vond de tweede editie
plaats, nu nog meer ingeweven in de programmering van het Noorderparkfestival, door o.a.
te programmeren op het hoofdpodium. #Zelﬁe werd een onderdeel van het reeds bestaande
Noorderparkfestival en kreeg een eigen podium, programmering, ﬁnanciering van het stadsdeel én werkte samen met een groot aantal VO scholen en MBO’s uit Amsterdam Noord om
met een groep jongeren dit festival te bedenken en te bouwen. #Zelﬁe bestond uit een hele
dag muziek- dans en theaterprogrammering van en voor jongeren, een talentenjacht en verschillende workshops zoals dans en graﬃti. Het festival trok 4000 bezoekers die ook deze
jongerenprogrammering hebben bezocht.

Poster #Zelfie festival

OPTREDEN TIJDENS MAROC COMEDY FESTIVAL
18 oktober – theater de Meervaart – 2 (oud)spelers van DEGASTEN – 150 bezoekers
Souﬁane Moussouli en Alkan Coklu, beide meerdere jaren actief bij DEGASTEN, speelden korte
sketches op het Maroc Comedy Festival waar veel aandacht is voor jong talent.

Alkan en Soufiane tijdens het Maroc Comedy festival
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VOORSTELLINGEN
VOORSTELLING ‘KOOLTJES STELEN’ VOOR THEATER NA DE DAM
4 en 5 mei – ism Oostblok en Museum Perron Oost – 8 spelers – 140 bezoekers
In opdracht van festival ‘Theater na de Dam’ maakte de performancegroep van DEGASTEN de
voorstelling ‘Kooltjes Stelen’, gebaseerd op interviews van bewoners uit Amsterdam oost
die daar ook woonden tijdens de Tweede Wereldoorlog. De spelers van de performancegroep
hebben deze voorstelling van begin tot eind samen met begeleiders van DEGASTEN georganiseerd; van het zoeken van samenwerkingspartners tot PR, ﬁnanciering zoeken en het maken
en spelen van de voorstelling.

Voorstelling (boven) en krantenartikel ‘Kooltjes Stelen’, 4 en 5 mei

LOCATIEVOORSTELLING ‘POP UP PROTEST’ MET DE TRAININGSGROEPEN WEST EN OOST
24 mei en 31 mei, 40 spelers, 12 peer educators, 146 bezoekers
Binnen één weekend werd met de trainingsgroepen Oost en West van DEGASTEN een locatievoorstelling gemaakt op twee bijzondere locatie: het gehele gebouw van Nowhere (Amsterdam Oost) en in het Erasmuspark in Amsterdam West. Deze voorstelling bestaat uit vele
losse scenes, telkens gespeeld op andere locaties zoals kleine kamers, de tuin, in de bomen
in het park, een zeecontainer en in de zandbak van het park. De voorstelling is in totaal vijf
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keer gespeeld: op 24 mei in Nowhere (80 bezoekers) en drie keer op 31 mei in een (helaas
zeer regenachtige) Erasmuspark voor 66 bezoekers.

Scenes uit ‘Pop Up Protest’

DEGASTEN PREVIEW FAIR PLAY I.S.M. DE ANNE FRANK STICHTING
2 juli – Westwaarts festival – Erasmuspark – 20 jongeren – 250 bezoekers
DEGASTEN intwikkelt een nieuwe scholenvoorstelling in samenwerking met de Anne Frank
Stichting. Deze voorstelling, genaamd Fair Play, gaat in het voorjaar van 2016 in premiere
en speelt op VO scholen voor Nederland. In het Erasmuspark speelde DEGASTEN een preview
van 20 minuten.
DEGASTEN AUDITIEDAG
27 september – Podium Mozaiek - 120 auditanten en 20 vrijwilligers
De jaarlijkse auditiedag vond dit jaar plaats in Podium mozaiek. Alle auditanten kregen
gedurende 4 uur gratis theaterworkshops. In deze lessen werd aandacht besteed aan tekst,
beweging, samenwerking, lef, authenticiteit en improvisatie. Aan het eind van de middag
werd er een selectie van 70 jongeren gemaakt die werd aangenomen voor het nieuwe seizoen
van DEGASTEN, verdeeld over 4 groepen.

Groepsfoto trainingsgroep west en productiegroep tijdens de auditiedag. Foto: Roel Brekelmans
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DEGASTEN EN DE GASTEN VAN DEGASTEN FESTIVAL
21 november – Theater Frascati – 30 spelers – 82 bezoekers
DEGASTEN heeft voor het eerst een festival georganiseerd om naast de voorstelling ‘Life ain’t
a picnic’ ook jongeren te programmeren die bij DEGASTEN vandaan zijn gekomen, en nu eigen
projecten doen. Om op deze manier nieuw jong talent een podium te bieden.

flyer DEGASTEN en de gasten van DEGASTEN festival, Frascati
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PRESENTATIE AAN AFK DELEGATIE AMSTERDAM OOST
8 dec – 3 jongeren – 20 bezoekers – in Nowhere
De Cultuurverkenner Oost van het AFK organiseerde een tour langs een aantal culturele
organisaties in stadsdeel oost. Drie jongeren van DEGASTEN ontvingen deze delegatie in
Nowhere, en gingen met deze mensen in gesprek over DEGASTEN, talentontwikkeling en het
belang van theater voor en met jongeren.

DEELNAME EN INTERVIEWS TIJDENS HET CULTUUR IN BEELD CONGRES
14 december – in opdracht van Atana – 5 jongeren – 1200 bezoekers/deelnemers
Tijdens het congres Cultuur in Beeld in Den haag, hebben 5 jongeren van DEGASTEN presentaties gegeven aan en interviews gehouden met de bezoekers over het belang van de Code
Culturele Diversiteit.

Groepsfoto DEGASTEN en Atana tijdens het Cultuur in Beeld Congres

PRESENTATIES KERSTBAL
20 december – in Nowhere – 15 jongeren – 120 bezoekers
In samenwerking met Poetry Circle Nowhere en de huisband van Nowhere, maakte de trainingsgroep oost van DEGASTEN een muzikale eindpresentatie tijdens het Diner Culturel waarin
120 bezoekers dineerden en in kennismaakten met de disciplines dans, theater en poezie.

GUILLANO EN SUMARDI SPELEN BIJ ZEP THEATERPRODUCTIES
April – 2 oud-spelers van DEGASTEN doorgestoomd als acteur
Guillano Herdigein en Sumardi Buyne, beide oud-spelers van DEGASTEN, zijn doorgestroomd
naar theater ZEP, waar zij meespeelden in de voorstelling On-Ontdekt.
http://www.zep.nu/onontdekt/
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PRODUCTIEGROEP VOORSTELLING ‘LIFE AIN’T A PICNIC’
16 spelers, in totaal 24 voorstellingen in het najaar van 2015 en het voorjaar van 2016
- 3291 bezoekers.
Deze voorstelling ging op 23 oktober in premiere in Podium Mozaiek, en speelde in Amsterdam, Hoofddorp en Deventer, waaronder ook scholenvoorstellingen en festival previews. In
2016 wordt deze voorstelling nog 7 X gespeeld.

SPEELLIJST LIFE AIN’T A PICNIC + AANTAL BEZOEKERS
DATUM + LOCATIE

AANTAL BEZOEKERS

2 juli 15.00 u Westwaarts
2 juli 16.00 u Westwaarts
30 aug 15 – Uitmarkt Yellow Brick Road
6 sep 15 - Noorderparkfestival
6 sep 15 - #Zelﬁe/Noorderparkfestival
22 okt 15 – try-out Podium Mozaiek
23 okt 15 – premiere Podium Mozaiek
24 okt 15 – Podium Mozaiek
Vr 6 nov 15 – Oostblok Open
Za 7 nov 15 – Oostblok Open
Vr 13 nov 15 – Oostblok Open
Za 14 nov 15 – Oostblok Open
Vr 20 nov 15 – Frascati scholenvoorstelling 15u
Vr 20 nov 15 - Frascati
Za 21 nov - Frascati
Vr 27 nov 15 – Oostblok Open
Za 28 nov 15 – Oostblok Open
Wo 16 dec 15 - Krakeling
Za 16 jan 16 – AHK Open dag
Vr 21 jan 16 - Meervaart
Wo 27 jan 16 – Pier K scholenvoorstelling
Do 28 jan 16 – Pier K scholenvoorstelling
Vr 29 jan 16 - Bijlmerparktheater
Vr 27 mei 16 – try-out Havenwerk
Za 28 mei 16 - Havenwerk
AANTAL BEZOEKERS (EXCLUSIEF HAVENWERK):

200
300
400
400
430
13
115
66
75
50
45
35
155
140
80
60
75
170
100
78
120
98
86
Nog te spelen
Nog te spelen
3.291 BEZOEKERS
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poster ‘Life ain’t a picnic’

Scene uit ‘Life ain’t a picnic’ op locatie in leegstaande kerk tijdens Oostblok Open
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STAGIAIRS BIJ DEGASTEN
IN 2015 LIEPEN ER 22 STUDENTEN STAGE BIJ DEGASTEN:
ROC VAN AMSTERDAM, ART & ENTERTAINMENT COLLEGE, AFDELING THEATER (MBO):
•
•

•

Ziggy Knel (3e jaars) gaf theaterlessen op verschillende VO scholen en voerde voorgesprekken over de voorstelling ‘Life aint a picnic’
Robin Ebing, Kimberley Agyarko, Brahim Moujalis, Thijs Bouwman, Steven Dinkgreve,
Sander Koridon en Achraf Jadroun (2e en 3e jaars) zaten in de productiegroep (seizoen
2014/2015) en speelden in de voorstelling ‘Life ain’t a picnic’.
Quincy Boef, Chantal van der Wurf en Christian Corvalan Iturria (1e en 2e jaars) zitten
in trainingsgroep Oost (seizoen 2015/2016) en maken in mei 2016 een eindpresentatie op
locatie.

ROC VAN AMSTERDAM, ART & ENTERTAINMENT COLLEGE, AFDELING
MUZIEKVORMGEVING (MBO):
•

Karel Gerlach (3e jaars) deed onder begeleiding van co-regisseur Rutger Esajas en componist Gaby Damude de sounddesign en tourbegeleiding voor de voorstelling ‘Life ain’t
a picnic’.

AHK THEATERSCHOOL, THEATERDOCENTENOPLEIDING (HBO):
•
•

Mara van Nes (3e jaars) en Jilissa Wezer (2e jaars) gaven lessen op VO scholen als peer
educator en waren regie assistent voor de voorstelling ‘Life ain’t a picnic’.
Nilay Ceber, 3e jaars student Theaterdocent, maakte met oa jongeren van en artistieke
begeleiding van DEGASTEN haar voorstelling ‘Liefs’ in het Ostadetheater.

HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM, STUDIE COMMUNICATIE (HBO):
•

Gilmara Jakoba, Francin Drenthe en oud-DEGASTEN speler Pearl Boamah maakten voor
en met begeleiding van DEGASTEN een corporate movie over DEGASTEN (seizoen 2015/2016).

HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN UTRECHT (HBO):
•
•
•

Jordi Kwakkel, 2e jaars theaterdocent werd begeleid in het geven van 8 theaterlessen aan
de trainingsgroep west en de productiegroep in november en december.
Andrea Lewis, stagiair theatervormgeving maakte onderbegeleiding van theatervormgever Jasper van Roden het décor voor de voorstelling ‘Life ain’t a picnic’.
Eva de Wit, 3e jaars student aan de schrijversopleiding schreef onder begeleiding van
schrijver Anouk Saleming de teksten voor de voorstelling ‘Life ain’t a picnic’ (juni t/m
oktober)

ARTEZ ARNHEM, OPLEIDING THEATERDOCENT (HBO):
•

Remi Walsarie (3e jaars) loopt als theaterdocent wekelijks stage bij de trainingsgroep west
(seizoen 2015/2016) en maakt onder begeleiding van de theaterdocenten Rutger Esajas en
Linda Bosch een eindpresentatie op locatie in mei 2016.

27

4. DOORSTROOM VAN TALENT
In 2015 zijn er 13 jongeren doorgestroomd naar het kunstvakonderwijs of het (semi) professionele werkveld. Dat is 22% van de 70 jongeren die we in 2015 structureel les hebben gegeven:
Adanma Okoro en Jilissa Wezer (uit de productiegroep) zijn aangenomen bij de opleiding
Theaterdocent aan de AHK Theaterschool in Amsterdam.

Jilissa

Adanma

Marios Bellas is aangenomen bij de acteursopleiding aan de AHK Theaterschool in Amsterdam.

Marios

Florence Vos-Weeda (doorgestroomd van de trainingsgroep naar de productiegroep) kreeg
een vaste rol in de TV serie Spangas.

Florence
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Daan Horvers en Steven Groen zijn beide aangenomen bij DOX XL in Utrecht.

Steven

Daan

Sarah van Nes en Rosa van Kollem zijn doorgestroomd van de performancegroep naar Likeminds.

Sara

Rosa

Sheralynn Adriaansz (productiegroep en performancegroep) werd junior programmeur bij de
Meervaart en actrice bij een internationaal theaterproject gevestigd in Zuid Afrika.

Sheralynn

Shriejan Paudel, Soulaiman Abeddar en Adnan Atik speelden een rol in de speelﬁlm Re-take
(http://www.thebeach.nu/nl/page/359/re-take)

Shriejan

Adnan (l) en Soulaiman (r)
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Joey Ploch (trainingsgroep) kreeg een baan als castingdirector bij John Doornik castingbureau. Hij cast regelmatig jongeren van DEGASTEN voor verschillende rollen.

Joey

Momenteel doen er zeven spelers uit de productiegroep auditie op verschillende theaterscholen in Nederland. In het voorjaar van 2016 zullen zij uitslag krijgen.
Een groot aantal jongeren uit de productiegroep hebben zich via DEGASTEN ingeschreven bij
de castingbureaus Kemna Casting en Oi Mundo Casting en worden dikwijls gevraagd om
auditie te doen voor verschillende theater-, TV- en Filmproducties zoals SpangaS (NCRV,
Z@pp), De Utrechtse Spelen, Goede Tijden Slechte Tijden (RTL), NTR Kort, Achter Gesloten deuren (Net 5) en verschillende afstudeer- en TV ﬁlms.
Een bijzondere ontwikkeling is dat oud speler en theaterdocent van DEGASTEN Priscilla Vaudelle in 2013 haar eigen theatergroep is begonnen, genaamd Lost Project. Met een aantal
spelers afkomstig van jeugdtheaterschool zuidoost en oud-spelers van DEGASTEN / Jong RAST
maakt zij bijzondere locatievoorstellingen die dicht op de huid van de jongeren zitten.
Voor een volledige doorstroomlijst van de DEGASTEN jongeren 2006-2015, zie bijlage 1.
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5. SAMENWERKINGSPARTNERS
DEGASTEN hecht veel waarde aan samenwerking op artistiek, inhoudelijk, educatief én ﬁnancieel vlak. De lijst hieronder bevat de structurele partners van DEGASTEN. De partners bevin-

den zich in Amsterdam, tenzij anders vermeld.

PARTNERS VOOR DOORSTROOM EN UITWISSELING:
AHK THEATERSCHOOL
AHK is een belangrijke partner voor de jaarlijkse doorstroom van onze jongeren. Omgekeerd is DEGASTEN een interessante stageplek voor de AHK, voor studenten van de docentenopleiding theater en dans. Elike Roovers en Rutger Esajas zijn vaste begeleiders van de 3e
jaars studenten van de opleiding tot theaterdocent. De stagiairs werken met de jongeren van
DEGASTEN, of lopen “kijkstages” om het werkveld te verkennen. De AHK biedt ons regelmatig repetitieruimte of leent kostuums uit. Erik Willems, Peter van Roermund, Katja Hieminga en Elike Roovers werken zowel bij de AHK als bij DEGASTEN. Op die manier zitten we
dicht op elkaars werkpraktijk en kunnen we wederzijdse behoeftes makkelijk afstemmen.

ROC VAN AMSTERDAM / ART & ENTERTAINMENT COLLEGE MBO THEATER
Via het ROC komen er stagiaires en peer educators naar DEGASTEN. Omgekeerd stromen er
jongeren door van DEGASTEN naar het ROC. Korte lijnen omdat Rutger Esajas er ook werkt
als theaterdocent.

ARTEZ (ARNHEM, ENSCHEDE, ZWOLLE)
Studenten van de opleidingen tot theaterdocent en dansdocent lopen stage bij DEGASTEN.
Onze jongeren stromen door naar deze opleidingen en naar de acteursopleiding bij ArteZ.

HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN UTRECHT
Elike Roovers en Anouk Saleming geven les op de HKU bij de opleiding Writing For Performance en bij Theaterdocent. DEGASTEN is een stageplek voor studenten en onze jongeren
stromen door naar deze opleidingen.

DOX UTRECHT
Uitwisseling / doorsturen van jongeren naar elkaar. Er is onderling overleg om voor deze
jongeren de meeste geschikte groep te vinden.

LIKEMINDS / FACTORY
Wederzijdse uitwisseling van jongeren. Sparringpartner voor inhoud en beleid.
Jaarlijks stromen jongeren van DEGASTEN door naar Factory of naar de nieuwe garde van
Likeminds, maar de omgekeerde route komt ook voor. Waar DEGASTEN spelers en theaterdocenten begeleidt en ook opereert in de fasen kennismaken en ontwikkelen, concentreert
Likeminds zich op de begeleiding van jonge makers op het gebied van bekwamen en excelleren. Bij DEGASTEN kunnen de jongeren vooral vlieguren maken, bij Likeminds/Factory
ontwikkelen ze in een kortere periode hun eigen productie.
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JEUGDTHEATERSCHOOL ZUIDOOST
JTSZO stuurt jongeren door naar DEGASTEN om vlieguren te maken als uitvoerend artiest.
Ook komen de JTSZO jongeren ieder jaar kijken naar onze productiegroepvoorstelling, en
houden we een voor- en nagesprek met ze. Omgekeerd volgen wij ook hun voorstellingen.
We delen een aantal theaterdocenten om op deze manier de jongeren beter te kunnen volgen en te zorgen dat ze op de juiste plek terechtkomen.

POLDERTHEATER
Zij bezoeken de jaarlijkse auditiedag van DEGASTEN om jongeren die bij ons niet worden
aangenomen, op de hoogte te brengen van het Poldertheater. Jaarlijks stappen er na deze
dag jongeren over.

PARTNERS VOOR FACILITEITEN EN BEMIDDELING
IN EDUCATIE
PODIUM MOZAÏEK
DEGASTEN is huisgezelschap, houdt hier kantoor en gaat vanaf 2017 met Podium Mozaïek een
educatiemedewerker en een productiemedewerker delen. DEGASTEN levert PM een gestage

aanvoer van nieuw en jong publiek. PM ondersteunt ons met repetitieruimte, en PR voor de
premières of locatieprojecten in de wijk.

MEERVAART: STUDIO, NOWHERE, DE RIETWIJKER
DEGASTEN werkt bij de jongerenproductiehuizen de Meervaart sinds 2003 en bij Nowhere

sinds 2012. In 2016 starten we een groep in Noord, waarschijnlijk in de Rietwijker in de
Banne, waar we al sinds 2013 in de zomerperiode repeteren met onze productiegroep.
DEGASTEN betaalt vanaf 2017 huur voor repetitieplekken in de Rietwijker, de Meervaart en
Nowhere, en krijgt van hen terug: PR en faciliteiten om te coproduceren voor locatiepresentaties in de wijk en voor onze voorstellingen. Daarnaast helpen zij actief in het werven
van nieuwe jongeren uit de wijk.

THEATER FRASCATI
Sinds 2011 speelt DEGASTEN in Frascati. In 2015 was de eerste editie van een jaarlijks, gezamenlijk festival: ‘DEGASTEN en de gasten van DEGASTEN’, met onder andere presentaties van
werk van ex-GASTEN die inmiddels in de praktijk werken, en een verdiepend debatprogramma.

JEUGDTHEATER DE KRAKELING
Is sinds 2010 een vaste speelplek met workshop vooraf en nagesprek.

JONG NOORD
Educatiepartner en bemiddelaar voor scholen in Noord. Partner voor het festival #Zelﬁe
dat geheel door jongeren van DEGASTEN wordt georganiseerd (sinds 2014) als onderdeel van
het Noorderparkfestival. Partner in het ontwikkelen van een nieuwe trainingsgroep van
DEGASTEN in Noord.
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IMC WEEKENDSCHOOL
DEGASTEN geeft les aan de drie jaargroepen van IMC. Ondanks dat de leerlingen van 10-12
jaar buiten onze focusdoelgroep vallen, zijn dit precies de jongeren waar DEGASTEN aﬃniteit

mee heeft: kinderen die niet of nauwelijks in contact komen met theater en samen met ons
hun talenten ontdekken. DEGASTEN concentreert zich op de leerlingen in het 3e jaar. Een
deel daarvan stroomt door naar onze auditiedag of gaat naar de jeugdtheaterschool van de
Meervaart, 4West.

DE PIT
Maakt het podiumkunstenaanbod zichtbaar voor Amsterdamse jongeren en op de theateradviesdag voor VO scholen. Jongeren van De Pit doen ook PR voor onze auditiedag en
voorstelling. Voorbeeld van gezamenlijke PR met jongeren van de Pit en DEGASTEN: https://
www.youtube.com/watch?v=FyqIjQTCOmQ

PIER K (HOOFDDORP):
Pier K is een groot cultureel centrum dat een aantal keer per jaar DEGASTEN inzet om theatervoorstellingen te spelen, workshops te geven aan-, of een presentatie te maken met VO
scholen uit Hoofddorp.

PARTNERS VOOR ARTISTIEKE ONTWIKKELING EN
KENNISDELING
SOLID GROUND MOVEMENT
Beide gezelschappen leggen het accent op ontwikkelen en bekwamen, maar SGM richt zich
op (urban) dans. We verwijzen jongeren door naar elkaar en maken regelmatig gezamenlijke eindpresentaties, zoals het jaarlijkse Kerstbal in Nowhere. Op deze manier kunnen de
jongeren wederzijds kennis maken met elkaars disciplines en gemakkelijker doorstromen
en samenwerken. Omdat de jongeren tegenwoordig niet meer denken in één discipline is
het onderlinge contact van belang. Ook is SGM een sparringpartner in inhoud en beleid.

DE TONEELMAKERIJ
De Toneelmakerij gaat met een aantal gezelschappen samenwerken die zich richten op
makers met een cultureel diverse en stedelijke signatuur. Acteurs afkomstig uit onze talentontwikkelingsprogramma’s kunnen wellicht bij de Toneelmakerij een volgende stap zetten. In de wijkvoorstellingen gaat De Toneelmakerij als volwaardige coproducent meedoen,
net als in de nieuw op te richten jeugdtheaterwerkplaats. Daarnaast is de Toneelmakerij
bezig met het oprichten van een schrijversopleiding voor jongeren met een multiculturele
achtergrond. DEGASTEN zal de Toneelmakerij ondersteunen in het ontwikkelen van dit curriculum en jongeren naar hen doorverwijzen. In 2019 gaat de Toneelmakerij een groot locatiefestival organiseren in Amsterdam Nieuw-West. DEGASTEN programmeert mee en maakt
een locatievoorstelling, om zo zoveel mogelijk jongeren en nieuw publiek te bereiken.

THEATER ZUIDPLEIN EN SKVR IN ROTTERDAM
In opdracht van Theater Zuidplein en de SKVR zal DEGASTEN een nieuw talentontwikkelingstraject opzetten in Rotterdam, dat samen zal gaan met het al bestaande Young Stage (http://
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www.skvr.nl/youngstage). Het plan is dat vanaf najaar 2017 DEGASTEN en SKVR jaarlijks een
gezamenlijke performancegroep starten, die zal bestaan uit 4 Rotterdamse en 4 Amsterdamse jongeren. Zij krijgen theaterlessen van de docenten van DEGASTEN en gezamenlijk
wordt er een schoolvoorstelling gemaakt met maatschappelijk belangrijke thema’s. Deze
voorstelling zal door SKVR uitgezet worden bij minimaal 30 VO scholen in Rotterdam en
door DEGASTEN op VO scholen in Amsterdam. Theater Zuidplein biedt repetitieruimte, zoekt
ﬁnanciering en produceert deze voorstelling. Young Stage wordt het jongerenhuisgezelschap van Zuidplein. Zuidplein zal onze docenten en regisseur Elike Roovers ﬁnancieren
om dit traject op te zetten en een voorstelling te maken.
Behalve wat extra inkomsten voor optredens van onze performancegroep konden we de
ﬁnanciën van dit project nog niet opnemen in de begroting. Daarvoor zijn de plannen nog
niet ver genoeg uitgewerkt. De ﬁnanciering en het ﬁnanciële risico ligt voorlopig ook bij
Theater Zuidplein.

GEORGE EN ERAN
George Tobal en Eran Ben-Michaël spelen exclusieve try-outs voor DEGASTEN waarin zij
feedback vragen van onze jongeren. Zij maken herkenbaar werk voor onze deelnemers.
Hun maatschappelijke geëngageerdheid inspireert het artistieke team. George en Eran
geven ook auditietraining aan jongeren van DEGASTEN die willen auditeren op theaterscholen.

PARTNERS PODIA EN FESTIVALS
OOSTBLOK
Theater Oostblok coproduceert de voorstellingen van de productie-en perfomancegroep in
de wijk, onder andere tijdens het Festival Oostblok Open. Ook werken we samen voor de
educatieve ondersteuning rond de voorstellingen. Het levert hen nieuw, jong publiek op en
geeft hen en ons een gezicht op ongebruikelijke plekken in de buurt.

THEATER NA DE DAM
Sinds 2012 opdrachtgever voor een jaarlijkse locatievoorstelling door DEGASTEN.

FESTIVAL HAVENWERK (DEVENTER):
Jaarlijks festival in mei waar nieuw talent wordt gepresenteerd tot 23 jaar. DEGASTEN is vaste
gast op het festival met haar voorstelling.
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6. BEREIK EN BELANG VAN
TALENTONTWIKKELING
DEGASTEN geniet ondanks dat het een relatief nieuwe stichting is met een nieuwe naam, mede

dankzij coproducties, (festival) voorstellingen en scholenprojecten een grote naamsbekendheid. De achterban groeit onverminderd door.
Dit is goed terug te zien in het sterk gegroeide aantal jongeren dat in 2015 is bereikt: ruim
12.000. Dat is bijna 4.000 jongeren meer dan in het jaar daarvoor en bijna 8.000 jongeren
meer dan twee jaar geleden.
Het bereik van jongeren/scholieren in Amsterdam is toegenomen en ook zijn er meer jongeren buiten Amsterdam die op de auditiedag afkomen. Hierdoor is de zichtbaarheid van
DEGASTEN in het theaterveld op het gebied van talentontwikkeling, educatie en theatervoorstellingen vergroot. Reden hiervoor is dat DEGASTEN stadsbreder is gaan werken én sterke
partners aan zich heeft weten te binden.
Aan de ene kant groeit DEGASTEN door en bereikt het steeds meer jongeren, terwijl er aan de
andere kant door de overheid is bepaald om sinds 2013 te bezuinigen op talentontwikkeling.
Dit zorgt ervoor dat DEGASTEN sinds 2013 in een spagaat terecht is gekomen: hoewel we steeds
vaker gevraagd worden voor coproducties en het aanleveren van multiculturele jongeren aan
het kunstvakonderwijs, castingbureaus en het professionele werkveld, krijgen we vanaf 2013
geen structurele ﬁnanciering meer voor talentontwikkeling, en moeten we ons opleidingstraject dus met projectgelden en eigen inkomsten zien te redden. Dit is een haast onmogelijke
taak, die we proberen terug te draaien door gedurende het huidige Kunstenplan (2013-2016)
het belang van talentontwikkeling zichtbaarder te maken.
DEGASTEN is jaarlijks ondernemender geworden. Feit blijft dat er voor talentontwikkeling een

vaste structuur en leerlijn nodig is. Om de jongeren te laten ‘groeien’ is een grote tijdsinvestering nodig dat zich niet laat vastleggen in projectmatig werken. Een lange lijn aanhouden
en het bieden van continuïteit is een vereiste.
Het creatief collectief heeft besloten om in 2013, 2014 en 2015 vast te houden aan haar lange
leerlijn, door te blijven gaan met haar projecten, sterke partners te zoeken en naamsbekendheid te creëren zodat jongeren uit alle lagen van de samenleving weten waar ze terecht
kunnen als ze aan theater willen doen en zo door kunnen stromen. De consequenties hiervoor liggen niet bij het bieden van continuïteit voor de jongeren, maar in de honoraria en
tijdsinvestering van het creatief collectief, dat ondanks het ontbreken van structurele voorzieningen DEGASTEN heeft doorontwikkeld tot een gezelschap dat bij een zeer diverse groep
jongeren, theater en scholen bekend is.
Het creatief collectief bestaat uit een team van professionals dat gezamenlijk de uitdaging
aan is gegaan om meer zichtbaarheid te creëren voor talentontwikkeling en het belang ervan
weer op de kaart terug wil brengen.
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7. OP NAAR DE TOEKOMST
In 2013 is DEGASTEN een eigen stichting geworden en is in tegenstelling tot de afgelopen 10
jaar als Jong RAST doorgegaan zonder enige structurele ﬁnanciering. Een spannende stap,
maar ook hét moment om de eigen visie en werkwijze onder de loep te nemen om er beter uit
te komen. What doesn’t kill you, makes you stronger.
Jong RAST was een steeds meer gevraagde partner voor theaters, scholen en culturele
instanties. Desondanks heeft DEGASTEN zichzelf in 2013 opnieuw uitgevonden en een eigen
stichting gevormd, om zelfstandig en cultureel ondernemender te worden, om goed beslagen
uit de bezuinigingen te komen.
Inmiddels heeft DEGASTEN sterke partners gevonden (zowel in het onderwijs als in het professionele veld) om stadsbreed te werken, jongeren uit alle lagen van de samenleving te bereiken, te werven en op te leiden, aansluiting op VO scholen te vinden en voorstellingen mee
te maken.
DEGASTEN is huisgezelschap van Podium Mozaiek en geeft wekelijkse theaterlessen in Amster-

dam Oost (Nowhere) en Nieuw-West (Studio West), bedient VO scholen in alle stadsdelen en
speelt voorstellingen door heel Amsterdam en in een aantal andere steden.
Het hoofddoel van DEGASTEN in 2013, 2014 en 2015 was: zichbaar blijven en nog zichtbaarder worden. Groeien in ondernemerscap en het verzilveren van onze artistieke stempel en
werkwijze. Voor de jongeren, voor partners, voor scholen, voor de subsidiënt en voor de
Gemeente Amsterdam. Wij zijn van mening dat er een groot gat valt in het veld van theateren multidisciplinaire talentontwikkeling in Amsterdam als DEGASTEN wegvalt.
Met de AHK Theaterschool en het AFK als initiatiefnemers en faciliterende kracht, heeft
DEGASTEN samen met vele andere Amsterdamse partners de kaart van talentontwikkeling
gemaakt met daarop alle organisaties die aan talentontwikkeling in theater en dans doen.
Deze kaart is in het voorjaar van 2015 gezamenlijk gepresenteerd aan de wethouder. Om op
deze manier voor onszelf en voor de beleidsmakers duidelijk te krijgen wat er momenteel
gebeurt in het veld van talentontwikkeling, dat er een weeﬀout in het huidige Kunstenplan is
geslopen die heeft gezorgd voor een aantal gaten in het keten van talentontwikkeling. Ook
hebben we suggesties gedaan over welke organisaties deze gaten eventueel zouden kunnen
opvangen.

WAT WIL DEGASTEN BEREIKEN IN DE TOEKOMST?
Een gewaarborgde theateropleiding en jongerengezelschap zijn in Amsterdam, die álle soorten jongeren de kans geeft hun talenten te ontwikkelen én die artistiek hoogwaardige voorstellingen maakt met deze jongeren. Die nieuwe interdisciplinaire verhalen vertelt en ook een
nieuw publiek trekt. Om dit te kunnen waarborgen, streeft DEGASTEN ernaar om meegenomen
te worden het het Kunstenplan 2017-2020. Omdat een opleiding erg moeilijk kan overleven
op projectﬁnanciering. Om aan talentontwikkeling te doen, is het uitzetten van een lange
leerlijn erg belangrijk. Hier hebben we de afgelopen jaren in geïnvesteerd.
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DEGASTEN wil stadsbreed blijven werken om zo veelzijdig mogelijk te blijven. Naast het geven

van vaste wekelijkse lessen in Amsterdam Oost en Nieuw-West, streven we ernaar om dit
ook in Amsterdam Noord te doen. Daarnaast zal DEGASTEN jaarlijks steeds meer investeren
in projecten, voorstellingen en kennisdeling buiten Amsterdam én op internationaal vlak.

INFORMATIE OVER DEGASTEN IS TE VINDEN OP:
WWW.THEATERDEGASTEN.NL

8. MEDEWERKERS
DEGASTEN is een stichting met een bestuur en wordt gerund door een creatief collectief, met daar-

naast een groot team dat op projectbasis wordt ingezet.
Alle medewerkers van DEGASTEN zijn freelancers en beschikken over een VAR.

HET BESTUUR VAN DEGASTEN BESTAAT UIT:
Joris Rijbroek
Pieter Röhling
Yassine Boussaid
Lode van Piggelen
Pearl Dias
Kai Pattipilohy

voorzitter sinds november 2015
penningmeester sinds maart 2015
secretaris sinds 2013
bestuurlid sinds 2013 – afgetreden in januari 2016
bestuurlid sinds november 2015
bestuurlid sinds 2013

HET CREATIEF COLLECTIEF BESTAAT UIT:
Elike Roovers – artistiek leider en regie
Farnoosh Farnia – zakelijk leider en organisatie
Rutger Esajas – educatie, co-regie en organisatie

PROJECTLEIDING EN PRODUCTIE:
Christine de Jager

DOCENTENTEAM:
Rutger Esajas
Elike Roovers
Linda Bosch
Peter van Roermund
Mariette Berbee
Dionne Verweij
Eveline de Wit
Pearl Delschot
Tim van den Heuvel
Ilrish Kensenhuis
Lara Wakelkamp
Sheila Bosman

productiegroep en trainingsgroep
productiegroep en performancegroep
theaterdocent trainingsgroep en regie locatievoorstellingen
theaterdocent auditiedag en trainingsgroepen
theaterdocent trainingsgroep
theaterdocent trainingsgroepen en scholen
theaterdocent trainingsgroepen en scholen
dansdocent scholen
theaterdocent scholen en theatermaker
theaterdocent scholen en theatermaker
theaterdocent scholen
theaterdocent scholen
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Mike van Wetten
Anika Abbink
Wandana Biekram
Anne Maike Mertens
Hanneke de Man
Lenne Koning
Dieuwertje Stienstra
Nico Tillie
Gerdien Lanting
Lianne Karel
Esmee Pietersz Ronde
Lizzy Hennequin
Sophia van der Putten

theaterdocent scholen
theaterdocent scholen
theaterdocent scholen en theatermaker
theaterdocent scholen
theaterdocent scholen
theaterdocent scholen
theaterdocent scholen
theaterdocent scholen en regisseur locatieprojecten
theaterdocent scholen
theaterdocent scholen
theaterdocent scholen
theaterdocent scholen
dansdocent scholen

VOORSTELLINGEN EN PRESENTATIES:
Jasper van Roden
Thiadmer van Galen
Gaby Damude (Lovesupreme)
Karel Gerlach
Christine de Jager
Anouk Saleming
Roel Brekelmans
Your Theater Business
Ramses Petronia
Karl Giesriegl
Malou van der Molen
Katja Hieminga
Dionne Verweij
Tara Steemers
Mey Rahimi
Maran Rauws
Jilissa Wezer
Mara van Nes
Nina Haanappel

décorontwerp
décor- en lichtontwerp / technicus
componist
geluidstechnicus tourbegeleiding
vaste productie- en projectleider
tekstschrijver
fotograaf
PR
ﬁlmmaker compilatie en ﬁlmregistratie
fotograaf en vormgever ﬂyers, logo, posters en website
kostuums
dramaturgie
educatie
catering
productie
productie
productie en regie-assistentie
productie en regie-assistentie
productie en regie-assistentie

ADMINISTRATIE DEGASTEN:
Edgar Witteveen (Count@)
Klijn en van Kampen

boekhouder
Verzekering

STAGIAIRES:
Nilay Ceber
Ziggy Knel
Robin Ebing
Kimberly Agyarko
Brahim Moujalis
Thijs Bouwman

AHK, docent en voorstelling Ostadetheater
ROC van Amsterdam, theateropleiding stage als acteur
ROC van Amsterdam, theateropleiding stage als acteur
ROC van Amsterdam, theateropleiding stage als acteur
ROC van Amsterdam, theateropleiding stage als acteur
ROC van Amsterdam, theateropleiding stage als acteur
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Steven Dinkgreve
Sander Koridon
Achraf Jadroun
Quincy Boef
Chantal van der Wurf
Christian Corvalan Iturria
Karel Gerlach
Mara van Nes
Jilissa Wezer
Pearl Boamah
Gilmara Jakoba
Francin Drenthe
Jordi Kwakkel
Andrea Lewis
Eva de Wit
Remi Walsarie

ROC van Amsterdam, theateropleiding stage als acteur
ROC van Amsterdam, theateropleiding stage als acteur
ROC van Amsterdam, theateropleiding stage als acteur
ROC van Amsterdam, theateropleiding stage als acteur
ROC van Amsterdam, theateropleiding stage als acteur
ROC van Amsterdam, theateropleiding stage als acteur
ROC van Amsterdam, muziekvormgeving stage
AHK Theaterschool, Theaterdocentopleiding - docent assistent
AHK Theaterschool, Theaterdocentopleiding - docent assistent
HvA Communicatie – maken van een corporate movie
HvA Communicatie – maken van een corporate movie
HvA Communicatie – maken van een corporate movie
HKU Theaterdocentopleiding – lesgeven aan productiegroep
HKU Theatervormgeving – assistent decorontwerp en bouw
HKU ‘Writing for Performance’- assistent theatertekst schrijven
ArtEZ Theaterdocentopleiding – assistent docent trainingsgroep

PEER EDUCATORS (JUNIOR WORKSHOP DOCENTEN) EN VRIJWILLIGERS:
Mara van Nes
Jilissa Wezer
Nina Haanappel
Mey Rahimi
Leandro Ceder
Sidar Toksoz
Vivian Seﬃnga
Alkan Coklu
Sheralynn Adriaansz
Fjodor Jozefzoon
Milan Schleijpen
Yavid Mounir
Adanma Okoro
Axel Thijm
Mher Brutyan
Bitha Babazadeh
Robin Ebing
Jatou Sumbunu
Ozan Aydogan
Kimberly Agyarko
Celesta Mensah
Brahim Moujalis
Daan Horvers
Ziggy Knel
Kaja van Bruggen
Tariq Bakas
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9. FINANCIËN
De jaarcijfers en toelichting hierop zijn opgenomen in de jaarrekening 2015. Hier beperkt
DEGASTEN zich tot de hoofdlijnen.
Stichting DEGASTEN was in 2015 zeer ondernemend en werkte de afgelopen jaren met deze
bedragen:
2013: totaalbegroting € 162.016, waarvan € 50.300 eigen inkomsten (31%).
2014: totaalbegroting € 193.925, waarvan € 56.790 eigen inkomsten. (29,3%).
2015: totaalbegroting € 284.420, waarvan € 103.410 eigen inkomsten. (36,4%).

PUBLIEKSINKOMSTEN
De publieksinkomsten in 2015 bedragen € 51.453. De bijdragen van cursisten zijn € 5.269,
dat is minder dan oorspronkelijk begroot, omdat de meeste cursisten in termijnen betalen, waardoor ze nog afbetalen in 2016. Door scholenworkshops aan te bieden aan scholen
zijn de inkomsten vanuit de workshops € 30.249. Dat is ruim het dubbele van wat er was
begroot, omdat we meer aanvragen voor workshops kregen, en omdat een deel van dit inkomen ook geldt als publieksinkomsten voor scholenvoorstellingen. Scholen betalen namelijk
één bedrag voor een scholenvoorstelling met workshopreeks. De inkomsten uit eigen producties bedroeg € 9.766, dat is ongeveer gelijk aan wat er was begroot. De uitkoopsommen
voor coproducties zijn vrijwel nihil, omdat de inkomsten van de samenwerking aan ‘Oostblok Open’ in plaats van in de post ‘coproductie’ is meegeteld in de de post ‘recettes en in
de uitkoopsommen voor eigen producties.’

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN
•

Van Stadsdeel West ontving DEGASTEN in 2015 een subsidie voor het geven van workshops op scholen en het maken van een locatievoorstelling in het stadsdeel. Hierbij
was het de bedoeling dat minimaal 50% van de deelnemers een binding heeft met het
stadsdeel. Al deze doelstellingen zijn behaald.
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•

•

•

•

•

•

Van Stadsdeel Oost ontving DEGASTEN een subsidie voor de auditiedag, het geven van
theaterlessen in Nowhere (vooral voor jongeren uit dit stadsdeel) en het maken van
toegankelijke locatievoorstellingen in dit stadsdeel. Al deze doelstellingen zijn behaald.
Van het AFK ontving DEGASTEN een bijdrage voor het maken van de voorstelling Life
ain’t a picnic. Ook werd er een bijdrage ontvangen voor talentontwikkeling algemeen.
Dit was bedoeld voor het werven, lesgeven en maken van eindpresentaties met (vooral)
Amsterdamse jongeren. Al deze doelstellingen zijn behaald.
Ook van FPK (productiesubsidie), Fonds 21 (thema: jongeren en geldbewustwording)
en Zabawas (ondersteuning van het educatietraject) ontving DEGASTEN een bijdrage voor
het maken van de voorstelling Life ain’t a picnic. Alle doelstellingen bij de fondsen zijn
behaald.
Van Meervaart: Studio (via het Kunstenplan) ontving DEGASTEN een bijdrage voor het
werven van jongeren uit Amsterdam (Nieuw West) voor de auditiedag en het tweewekelijks geven van theaterlessen in Studio West. Deze doelstellingen zijn behaald.
Van Fonds ‘In den Vreemde’ ontving DEGASTEN een donatie voor de reis- en verblijfkosten van één van onze studenten die nog geen verblijfsvergunning heeft en daarom nog
niet mag werken.
Van het Lira Fonds en de Anne Frank Stichting ontving DEGASTEN bijdragen voor het
maken, schrijven en spelen van de scholenvoorstelling ‘Fair Play’. Deze inkomstenpost
hebben we verschoven naar 2016, omdat de voorstelling dan pas gespeeld gaat worden.

Scene uit ‘Kooltjes stelen’, mei 2015
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BIJLAGE 1
Doorstoom jongeren DEGASTEN / Jong RAST naar kunstvakonderwijs, vervolgopleidingen of het werkveld
2006 - 2015:
NAAM

OPLEIDING

Ananda Postma
Bart Karpe
Natasja Nelom
Remco Went
Anicka Muller
Claudia Ofosuhene
Nicky Tichelaar
Remy Koﬃjberg
Boyd van Goessen
Stein Janssen
Evita Marinussen
Dalorim Wartes
Abdel Karim Elbaz
Abdoelah Nadi
Khadija Ouali
Milaino Spalburg
Nico Tilly
Raymil Helstone
Sinan Eroglu
Wandana Biekram
Barnaby Luke Savage
Linda Rozanne
Kirsten van der Hoorn
Kyra Frijters

MBO Theater
Animatie/camera mediacollege
020
AHK Theaterdocent
AHK Mime
Junior theaterdocent bij Jong Rast
Theater academie
Lucia Marthas
Animatie/camera mediacollege
Drama opleiding
Theather docent opleiding
MBO Theater
AHK Mime
Peer educator Studio West
AHK Toneelschool
Improvisatiedocent
Docentenopleiding AHK
MC
AHK Toneelschool acteursopleiding
Theaterwetenschappen
AHK Mime
Makersopleiding
Makersopleiding/ writers for performance
MBO Theater/ Kunst academie Den Bosch

Yinka Kuitenbrouwer
Illrish Kensenhuis
Jennifer Muntslag
Nadia el Keriasti
Orlando do Brito
Priscilla Vaudeille
Vurgil Bruyning
Achmed El Jennouni
Ada Ozdogan Metin
Ian Swart
Wilbert Slagboom
Dilan Yardakul
Leon Chaves Rainha

Makers/spelersopleiding
AHK Theaterdocent
Poetry circle
Peer educator Studio west
Filmacteurs opleiding
AHK Theaterdocent
MC
Likeminds
Theather docent opleiding
Theathergroep Siberia
Theather docent opleiding
Likeminds
ROC – MBO Theater

PLAATS
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Diemen
Belgie
Maastricht
Rotterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Brussel
Brussel
Amsterdam/
Den Bosch
Gent
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Maastricht
Rotterdam
Arnhem
Amsterdam
Amsterdam

DOORSTROOM
JAAR
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2006/2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
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Sherwin Chaar
Steven Groen
Anna van der Burg
Chuck Kerk
Samantha Wielkens
Sinem Kavus
Soulayma Mallaouch
Yoeri Zavrel
Sterre soet van Schooten

Peer educator Studio west
Filmacteurs opleiding FAAM
AHK dansopleiding
AHK toneelschool
Filmacteurs opleiding Faam
It’s DNA
It’s DNA
Filmacteurs opleiding Faam
DNA/ Theaterdocentopleiding

Evelien de Wit
Alkan Coklu
Sebastiaan van Loenen
Fjodor Jozefzoon
Jhelisa Acheampong
Milan Schleijpen
Emmanuel Boafo
Guillano Herdigein

Trap/ Theaterdocent
Acteursopleiding Theaterschool AHK
Theaterdocent Theaterschool AHK
FAAM ﬁlmacteursopleiding
FAAM ﬁlmacteursopleiding
Acteursopleiding Theaterschool
Via castings in meedere speel- en TV ﬁlms
De Utrechtse Spelen (voorstelling Mogadishu)
De Utrechtse Spelen (voorstelling Mogadishu)
Acteursopleiding Theaterschool AHK
Acteursopleiding Theaterschool AHK
Theaterdocentenopleiding ArteZ
Theateropleiding (na de mime opleiding aan
de AHK af te hebben gemaakt)
ROC Theater
ROC Theater
ROC Theater
ROC Theater
PABO (met hoofdvak theaterexpressie)
DOX XL groep
DOX XS Groep
Eigen voorstelling gemaakt met Amsterdams Andalusisch Orkest
Is theaterdocent op een middelbare school in
Japan
Theateropleiding, nadat hij in 2013 de Gouden Kalf won voor de ﬁlm EXIT
Rol in TV serie Spanga’s
Theaterdocentenopleiding AHK Theaterschool
Theaterdocentenopleiding AHK Theaterschool
Theaterdocentenopleiding AHK Theaterschool

Orlando Do Brito
Sinem Berrin Kavus
Sidar Toksoz
Sean Hauser
Abdelkarim El Baz
Axel Thijm
Adanma Okoro
Robbie Wallin
Ziggy Knel
Marylva Albitriouw
Leandro Ceder
Guillano Herdigein
Souﬁane Moussouli
Arslan Aktan
Emmanuel Boafo
Ziggy Knel
Nina Haanappel
Milan Schleijpen
Rachel Schuit

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam/
Maastricht
Tilburg
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Antwerpen
Nederland
Utrecht

2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2010/ 2011

Utrecht

2012/2013

2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012/2013

Amsterdam
Amsterdam
Arnhem
Maastricht

2013
2013
2013
2013

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Utrecht
Utrecht
Amsterdam

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Tokyo

2013

Maastricht

2014

Amsterdam

2014
2014

Amsterdam

2014

Amsterdam

2014
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Diede Daalman
Elif Sezgin
Eylem Karacaer
Tessa van der Bijl
Leandro Ceder
Robbie Wallin
Yavid Mounir
Sheralynn Adriaansz
Nick van Looyengoed
Jesse Zwaan
Jilissa Wezer
Farah Lutvica
Ruﬁno Henricus
Elise Deira
Shriejan
Soulaiman
Adnan Atik
Florence Vos-Weeda
Marios Bellas
Adanma Okoro
Jilissa Wezer
Steven Groen
Daan Horvers
Sarah van Nes
Rosa van Kollem
Sheralynn Adriaansz
Joey Ploch

Theaterdocentenopleiding AHK Theaterschool
ROC Theater (Art & Entertainment)
ROC Cultureel Ondernemen (Art & Entertainment)
Schrijversopleiding HKU
Eerst naar DOX XL, dan naar Acteursopleiding Theaterschool AHK
DOX XL
DOX XS
Jongerenprogrammeur bij Meervaart en
werkt nu ook als presentator/host
Theater Suburbia -> Suburbia Groep
Toneelgroep Amsterdam Junior
Regie-assistent voorstelling Hijabi Monologen van Stage-Z
Factory / Likeminds theatertraject
Factory / Likeminds theatertraject
Factory / Likeminds theatertraject
Rol in de speelﬁlm Re-take
Rol in de speelﬁlm Re-take
Rol in de speelﬁlm Re-take
Vaste rol in TV serie Spangas
Acteursopleiding theaterschool
Theaterdocentenopleiding AHK
Theaterdocentenopleiding AHK
DOX XL
DOX XL
Likeminds
Likeminds
Theatergroep in Zuid Afrika
Baan als castingdirector bij John Doornik
castingbureau

Amsterdam

2014

Amsterdam

2014
2014

Utrecht
Amsterdam

2014
2014

Utrecht
Utrecht 2014
Amsterdam

2014
2014
2014

Almere
Amsterdam
Rotterdam

2014
2014
2014

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

Maastricht
Amsterdam
Amsterdam
Utrecht
Utrecht
Amsterdam
Amsterdam
Zuid-Afrika
Amsterdam
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