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scene uit We the People – foto: Moon Saris
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#Zelfie @ Banne Bruist – voorstelling en programmering
AHK Academie voor Theater en Dans – workshops
Amsterdams Beroepscollege Noorderlicht – voorstelling/educatie
Amsterdams Theaterhuis – voorstelling
Anne Frank Stichting – voorstelling/workshops
Bijlmerbajes – voorstelling
Bijlmer Parktheater - voorstelling en educatie
BoLo pand – voorstelling/educatie
BOOST Amsterdam – voorstelling/educatie
Caland Lyceum – educatie/workshops/voorstelling
Calvijn met Junior College – educatie/workshops
Comenius Lyceum – voorstelling/educatie
de Meervaart en Studio West – theaterlessen/educatie/voorstellingen
Dokzaal – voorstelling
Gerrit van der Veen – educatie/workshops
Hyperion Lyceum – educatie/workshops/voorstelling
IMC Weekendschool west – educatie/workshops
Jeugdtheater de Krakeling – educatie/workshops/voorstellingen
Marcanti College – educatie/workshops
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Mundus College – workshops/voorstelling/educatie
Maakland/Jeugdland – educatie
Mezrab – voorstelling
Nowhere – theaterlessen/educatie/voorstellingen
Ostadetheater – voorstelling/educatie
Over Y College – Voorstelling/educatie
Pieter Nieuweland College – theaterlessen/educatie
Podium Mozaiek – Ons hoofdkantoor en huispodium/audities/
voorstellingen
ROC van Amsterdam/PACT – educatie/workshops/ voorstelling
Sint Nicolaas Lyceum – workshops/educatie/voorstelling
Spinoza Lyceum – voorstelling previews CKV dag
Stadsdeel West – workshops
Stadsschouwburg Amsterdam – debat
Talentenhuis – workshops
Theater Frascati – voorstelling/debat
Tolhuistuin – educatie/workshops/voorstellingen
VU Amsterdam – voorstelling en debat
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KAART VAN ACTIVITEITEN IN AMSTERDAM – 2017
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KAART VAN LANDELIJKE ACTIVITEITEN – 2017
DEGASTEN: LANDELIJKE ACTIVITEITEN, PARTNERS EN DEELNEMERS 2017
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01 Utrecht: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht – V , S
02 Utrecht: DOX – S
03 Utrecht: LKCA congres - E
04 Utrecht: ROC - MBO Theater - E
05 Bergen: Berger Scholengemeenschap - E
06 Barendrecht: Dalton Lyceum - V, E
07 Maastricht: Toneelschool Maastricht – S
08 Arnhem: ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten – S
09 Zwolle: ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten – V, E, S
10 Hoofddorp: Pier K – V, E
11 Nieuw-Vennep: Pier K – V, E
12 Nieuw-Vennep: Herbert Vissers College – V, E
13 Haarlem – Bevrijdingsfestival - V
14 Rotterdam: Theater Zuidplein – V, E
15 Rotterdam: SKVR – V, E
16 Rotterdam: 7 middelbare scholen – V, E
17 Woerden - Minkema College – V, E
18 Hoorn: Alkwin College - V, E
19 Grootebroek: Clusius College - V, E
20 Zaandam: Zuiderzee College - V, E
21 Roelofarendsveen: Bonaventura College - V, E
22 Amsterdam: hoofdkantoor DEGASTEN – V, E, S
23 Warffum: Hogeland College – V, E
24 Weesp - Vechtstede college - E
25 Halsteren - VMBO Steenspil - V, E
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Internationaal:
Helsinki – E
Istanbul - E

Deelnemers uit:
Noord Holland: Alkmaar, Diemen,
Amstelveen, Landsmeer, Zaandam, Westzaan, Hilversum, Amsterdam, Hoofddorp,
Tuitjenhorn, Ilpendam, Castricum, Haarlem, Heerhugowaard, Bussum, Beverwijk
Utrecht: Utrecht, Mijdrecht, Bilthoven,
Baambrugge
Zuid Holland: Rotterdam, Wassenaar,
Leiden, Rijnsburg, Leiden, Den Haag
Gelderland: Gorssel, Arnhem
Flevoland: Almere, Lelystad
Groningen: Groningen
Limburg: Kerkrade

V VOORSTELLINGEN
E EDUCATIE/WORKSHOPS
S STAGIARS VAN EN DOORSTROOM NAAR KUNSTVAKONDERWIJS
DEELNEMERS UIT ONZE PRODUCTIE-, PERFORMANCE- EN
TRAININGSGROEPEN DIE LESSEN VOLGEN IN AMSTERDAM

FACTS & FIGURES
FACTS & FIGURES
Bereik van DEGASTEN 2013 t/m 2017:
Totaalbereik 2017:
11.639 personen

3.105 dmv het volgen van workshops en lessen
8.534 als toeschouwer, waaronder 90% jongeren

Totaalbereik 2016:
10.010 personen

2.611 dmv het volgen van workshops en lessen
7.399 als toeschouwer, waaronder 90% jongeren.

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
11.087 als toeschouwer, waaronder 90% jongeren.

Totaalbereik 2013:
8.848 personen

1.914 dmv het volgen van workshops en lessen
6.934 als toeschouwer, waaronder 90% jongeren.

DEGASTEN 2017 bestond uit:
65 medewerkers
22 stagiairs
35 peer educators
122 projecten en workshops
124 voorstellingen en performances
35 scholen uit 13 steden en dorpen
Eigen inkomstenpercentage: 27,7 %
Doorstroompercentage jongeren naar het kunstvakonderwijs en het werkveld: 14,3%
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DOELSTELLING EN
POSITIONERING
DEGASTEN is het jongeren theatercollectief van Amsterdam. Het is een plek waar nieuw

theatertalent de kans krijgt zichzelf uit te vinden en te ontwikkelen met diversiteit als uitgangspunt. Interdisciplinair theater wordt gefaciliteerd op een professioneel vlak. DEGASTEN werkt met jongeren tussen de 12 en 25 jaar.
DEGASTEN is voortgekomen uit Jong RAST, dat in 2003 werd opgericht als talentontwikkelingstraject van theater RAST. Sinds 2013 staat DEGASTEN op eigen benen en gaat het
verder als jongerentheatergroep met een scherp oog voor talentontwikkeling. DEGASTEN is

opgenomen in het Amsterdamse Kunstenplan voor de periode 2017-2010.
De kracht van DEGASTEN is diversiteit. Dit geldt voor haar spelers, de verhalen, de mix
van disciplines én het publiek. De spelers van DEGASTEN hebben verschillende culturele,
sociale en religieuze achtergronden.
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 die de
spelers helpen om hun diverse kijk op de wereld te omarmen en te gebruiken binnen de
kunsten.
Het eerste 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. Op deze manier vernieuwt en verkleurt DEGASTEN het theaterlandschap en worden
er nieuwe verhalen verteld.
DEGASTEN speelt in op de tijdgeest van nu waarin interdisciplinair theater populair is

en goed past bij de jongeren waarmee we werken. 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 en input van de jongeren. Op
deze manier kunnen de spelers profijt hebben van het werken met en denken in verschillende soorten kunstvormen tijdens vervolgopleidingen.
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Deze werkwijze heeft haar vruchten afgeworpen: in de periode 2006-2017 stroomden
in ieder geval 137 jongeren van Jong RAST/DEGASTEN door naar de theateropleidingen
in Nederland en België, naar het kunstvakonderwijs en als speler en maker bij andere
gezelschappen.

PROFIEL
DEGASTEN bestaat elk seizoen uit gemiddeld 70 jongeren verdeeld over 4 groepen:

trainingsgroep west repeteert van september t/m mei één avond per
µµ De
week in Studio West en maakt in mei een eindpresentatie op locatie.
trainingsgroep oost repeteert van september t/m mei één avond per
µµ De
week in Nowhere en maakt in mei een eindpresentatie op locatie.
productiegroep repeteert van november t/m juni 2 keer per week
µµ De
in Studio West. Van augustus t/m oktober worden de repetities inten-

siever, tot aan de première en toer van de voorstelling in verschillende
theaters. In 2017 was dat de voorstelling ‘We the People’.

performancegroep repeteert in Nowhere en toert het hele seizoen
µµ De
door Nederland met een scholenvoorstelling. In 2017 is de voorstel-

ling ‘Back to Back’ gecoproduceerd met onze Rotterdamse partners
SKVR, Theater Zuidplein en de Anne Frank Stichting.

DEGASTEN heeft zich in 2017 geconcentreerd op meer kwaliteit en het uitzetten van lange

lijnen:
µµ We hebben scherpe keuzes gemaakt in het aannemen van opdrachten en aangaan
van samenwerkingen, gebaseerd op de missie en visie van DEGASTEN en waar we als
organisatie naartoe wil groeien.
µµ Meer aandacht voor doorstroom; door onze spelers intensiever te begeleiden, gastdocenten in te zetten voor auditietrainingen en door samenwerkingen aan te gaan met
de kunstvakopleidingen.
µµ DEGASTEN heeft geïnvesteerd in het maken van langetermijnplannen met partners. Dus
minder losse eenmalige presentaties met telkens nieuwe partners, maar plannen voor
een langetermijn samenwerking maken met aan aantal theaters, kunstenaars vanuit
andere disciplines, opleidingen en scholen.
µµ Vrijwel álle voorstellingen van de productiegroep waren uitverkocht. We hebben
meer aandacht besteed aan onze naamsbekendheid, ook buiten Amsterdam, en minder een focus gelegd op het steeds maar uitbreiden van de toer.
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SCENE UIT ‘BACK TO BACK’ – FOTO: WHITE MOOD STUDIO’S
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MISSIE EN
VISIE

“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, doorgestroomd naar toneelschool Maastricht en
sinds kort aangenomen binnen het vaste ensemble van
het Nationaal Theater.

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

sproken 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 vernieuwende artistiek hoogwaardige producties binnen het bestaande theaterlandschap. Door middel van toewijding en saamhorigheid wil DEGASTEN van sociaal
maatschappelijk belang zijn voor deze jongeren, zodat zij artistiek inhoudelijk groeien,
kunnen doorstromen naar het kunstvakonderwijs en bekend raken met het productieproces.
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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 groot stedelijke
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, neemt het team van DEGASTEN de
uitdaging aan om zichzelf telkens
opnieuw te verhouden tot grootstedelijke vraagstukken in het 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

WORKSHOP TIJDENS DE AUDITIEDAG 2017 –
FOTO: SERENGETHI FULANI

gebruikt DEGASTEN bij het ontwikkelen van voorstellingen met een hoogwaardige artistieke signatuur.
Er wordt interdisciplinair gewerkt omdat disciplines niet los van elkaar worden zien.

PLURIFORMITEIT
Binnen de theatrale samenstelling die DEGASTEN heeft, worden 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.
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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

DEGASTEN streeft ernaar dat haar scholenprojecten nooit puur draaien om het ontwik-

kelen 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. Daarnaast is burgerschap ook een terugkerend element in de educatie van DEGASTEN. Middels haar scholenvoorstellingen en workshops legt DEGASTEN
thema’s bloot over zowel sociale vaardigheden (hoe ga ik met de ander om) als burgerschap (zelfstandigheid, kritisch leren denken, maatschappelijke thema’s blootleggen die lastig te bespreken zijn en jongeren uitdagen zichzelf uit te spreken). Uiteindelijk draaien alle scholenprojecten om de vragen: Wie ben ik? En wie ben jij?
DEGASTEN komt op verschillende manieren en via verschillende projecten bij middelbare

scholen, het MBO en het HBO over de vloer. In 2017 was dat vooral via:

op middelbare scholen en het MBO: binnen CKV uren en
 Theaterprojecten
lesuren van een brede-school-programma;
op middelbare scholen, het HBO en het MBO: Kortlopende
 Theaterprojecten
of eenmalige projecten;

 De scholenvoorstellingen ‘Fair Play’ en ‘Back to Back’;

THEATERPROJECTEN OP MIDDELBARE SCHOLEN,
HET HBO EN HET MBO
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DEGASTEN realiseert theaterprojecten op middelbare scholen en het MBO. Ongeveer de helft

van de projecten bestaat uit reeksen van wekelijkse lessen 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 kunstof 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 een aantal HBO kunstvakopleidingen doet DEGASTEN theaterprojecten
binnen bepaalde themaweken, die uitmonden tot presentaties. Ook wordt DEGASTEN uitgenodigd om gastlessen te geven over haar werkwijze en visie.

LES VAN DEGASTEN
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.
DEGASTEN werkt steeds vaker met theaterdocenten die zelf vroeger bij Jong RAST/DEGASTEN hebben gespeeld, bij ons het peer education 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 onze werkwijze door en door en dragen in alles onze visie op theaterles uit.
De lessen vinden vaak plaats op school en soms in het theater. In principe werken we
met 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.

FAIR PLAY EN BACK TO
BACK
De grootste educatieprojecten in 2017 waren
de scholenvoorstellingen ‘Fair Play’ en ‘Back
to Back.’ Deze voorstellingen werden in
opdracht van de Anne Frank Stichting met
de performancegroep ontwikkeld voor VO
scholen. Omdat deze voorstellingen inmiddels zo veel toeren langs scholen door heel
Nederland, betaalt DEGASTEN voor het eerst een
kleine vergoeding aan haar spelers, waardoor

PREMIÈRE VAN ‘BACK TO BACK’ OP HET ZUIDERZEE COLLEGE MET OA
OUD PREMIER WIM KOK (L) – FOTO: WHITE MOOD STUDIO’S

het spelen van de voorstelling en het geven van workshops als peer educator een bijbaantje is geworden voor de performancegroep.
‘Fair Play’ speelde in 2016 voor 1.496 scholieren en in 2017 voor 1.975 scholieren met
achteraf workshops in Amsterdam, Rotterdam, Woerden, Utrecht, Warffum, Halsteren,
Zwolle, Barendrecht, Nieuw-Vennep, Zaandam en Roelofarendsveen.
Na deze voorstelling werd er met de nieuwe performancegroep gewerkt aan ‘Back to
Back’. Voor het eerst werd er gecoproduceerd met de Rotterdamse partners SKVR
en theater Zuidplein, wat oa
inhield dat een deel van de performancegroep bestaat uit een
Rotterdamse cast. Voor deze
voorstelling hebben alle spelers
een DNA test gedaan en zijn
op onderzoek gegaan naar hun
verleden en hoe deze past in
de Nederlandse geschiedenis.
‘Back to Back’ ging in november 2017 in premiere en speelde
in het najaar 17 keer voor 1.270
scholieren. In 2018 gaat de voorstelling het hele jaar toeren.
NAGESPREK ‘FAIR PLAY’ OP HET OVER Y COLLEGE A’DAM NOORD
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LIJST VAN SCHOLEN

DEGASTEN was in 2017 middels workshops, presentaties, nagesprekken en voorstel-

lingen actief op 35 scholen uit 13 steden en dorpen:

Academie voor Theater en Dans( HBO) Amsterdam
Alkwin College – Hoorn
Amsterdams Beroepscollege Noorderlicht - Amsterdam
ArtEZ theaterdocentenopleiding (HBO) - Zwolle
Caland Lyceum – Amsterdam
Berger Scholengemeenschap - Bergen
Calvijn met Junior College – Amsterdam
Comenius Lyceum – Amsterdam
Dalton Lyceum - Barendrecht
Einstein Lyceum - Rotterdam
Gerrit van der Veen – Amsterdam
G.K. van Hogendorpschool - Rotterdam
Grafisch Lyceum - Rotterdam
Herbert Vissers College – Nieuw-Vennep
Hogeland College - Warffum
Hyperion Lyceum – Amsterdam
IMC Weekendschool west – Amsterdam
LMC Praktijkonderwijs Huismanstraat - Rotterdam
Marcanti College - Amsterdam
Minkema College - Woerden
Mundus College – Amsterdam
Olympia College – internationale schakelklas - Rotterdam
Over Y College - Amsterdam
Pieter Nieuwland College – Amsterdam
ROC van Amsterdam, PACT theater – Amsterdam
ROC – MBO theater - Utrecht
Sint Nicolaaslyceum – Amsterdam
Spinoza Lyceum – Amsterdam
Vechtstede college - Weesp
VMBO Steenspil – Halsteren
Vreewijk Lyceum - Rotterdam
Wellant College - Rotterdam
Wolfert Lyceum – Rotterdam
Wolfert van Borselen College – internationale schakelklas – Rotterdam
Zuider Gymnasium - Rotterdam
Zuiderzee College – Zaandam
Zie beschrijving van alle educatie activiteiten op pagina 18.
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DOORSTROOM VAN TALENT
Sinds 2016 werkt DEGASTEN met een ‘warmloopgroep’.
(Oud) spelers van DEGASTEN met potentie die audities
willen doen op de theaterscholen, worden door DEGASTEN uitgenodigd om deel te nemen aan deze groep. De
warmloopgroep krijgt voorafgaand aan de audities een
reeks van 5 tot 6 gastlessen van acteurs, regisseurs en
docenten van verschillende theaterscholen, zoals Yvette
Feijen (AHK), Saman Amini, George Tobal, Eran
Ben-Michaël en Mandela Weewee. De jongeren worden voorbereid op de audities door middel van (tekst)
opdrachten, auditietrainingen, voorbereidende gesprekken en persoonlijke feedback.
In 2017 zijn er 10 jongeren doorgestroomd naar het
kunstvakonderwijs of het (semi) professionele werkveld.
Dat is 14,3 % van de 70 jongeren die jaarlijks lessen
volgen bij DEGASTEN.

NANCY

THIJS

JATOU

PEARL

Nancy Masaba, Jatou Sumbunu, Thor Louwerens, Bitha
Babazadeh en Fjodor Jozefzoon (uit de productiegroep
en performancegroep) zijn aangenomen bij de acteursopleiding aan de AHK Academie voor Theater en Dans.
Thijs Bouwman (productiegroep) is aangenomen aan de
mime opleiding aan de AHK Academie voor Theater en
Dans.

THOR
SHRIEJAN

Pearl Boamah werd in 2017 cultuurverkenner A’dam
zuidoost bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst
(AFK).
Shriejan Paudel (trainingsgroep west) is aangenomen bij
de regie opleiding aan de Filmacademie in Amsterdam.

BITHA

SHEREZADE

Sherezade Fritze (uit trainingsgroep west) is aangenomen bij de opleiding Scenografie aan de AHK Academie voor Theater en Dans.
Mara van Nes (liep stage als regie assistent en educatie)
werkt sinds januari voor DEGASTEN als educatiemedewerker.
Momenteel doen er tien spelers van DEGASTEN auditie op
verschillende theaterscholen in Nederland. In het voorjaar van 2018 zullen zij uitslag krijgen.

FJODOR

MARA

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), Goede Tijden Slechte Tijden (RTL), NTR Kort, Achter Gesloten deuren (Net 5) en verschillende afstudeer- en TV films.

Voor een volledige doorstroomlijst van de DEGASTEN jongeren 2006-2017, zie bijlage 1 op
pagina 42.
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ACTIVITEITEN DEGASTEN
2017
EDUCATIE
23 en 24 januari – Nowhere en Poetry Circle (PC) project met 3e jaars leerlingen
Comenius – 144 leerlingen – met 7 docenten en 6 peer educators van DEGASTEN.
PC en DEGASTEN geven samen workshops over profielkeuzes en beroepskeuze, omdat
deze leerlingen volgend jaar een profiel moeten kiezen op school. Op 23 jan krijgen alle
leerlingen speeddates met mensen met uiteenlopende beroepen ism peer educators van
DEGASTEN en Poetry Circle. Op 24 jan werden er eindpresentaties gemaakt.
30 januari – 3 workshops aan 70 ArtEZ studenten in Zwolle
Workshops over muziek in theater, fysiek theater en werkwijze van DEGASTEN aan studenten van de theaterdocent opleiding.
26 februari - Theaterworkshops aan kinderen (6+) - Podium Mozaïek – 30 kinderen
Theaterworkshops voor kinderen (6+) na de voorstelling van de Toneelmakerij ‘Jazz
Duzz’.
11 juni - workshop IMC weekendschool west - 2e klassen - 28 leerlingen
DEGASTEN geeft workshops omtrent theater, veiligheid en recht aan twee klassen van de IMC weekendschool in Amsterdam west.
11, 12, 13 juli workshops Vechtstede college in
Weesp – 30 leerlingen VMBO klas.
In opdracht van Nowhere gaven DEGASTEN 3
fysieke theaterworkshops en maakten een eindpresentatie met 30 leerlingen.
15 september - Pier K VMBO scholendag bij
Herbert Vissers College Nieuw Vennep
Educatiemedewerker Mara van Nes maakt met
6 spelers korte energieke acts en workshops om PIER K SCHOLENDAG OP 15 SEPTEMBER
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VMBO leerlingen (1e tot 4e klas) kennis te laten maken met theater en DEGASTEN. 3 rondes voor in totaal 495 leerlingen.
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19 september - workshops aan stadsdeel ambtenaren ivm teamdag - in stadsdeel west - 60 deelnemers
Er werden twee workshops gegeven over de werkwijze en visie van DEGASTEN door een docent en een
peer educator.
20, 21, 22 september Indian Summercamp Hyperion - 148 leerlingen en 8 docenten en 8 peer educators
Binnen 3 dagen werden er in de Tolhuistuin én het
Noorderpark twee workshops 2 eindpresentaties
gemaakt met 148 brugklassers van het Hyperion
Lyceum. De presentaties vonden plaats in de Tolhuistuin, voor 350 bezoekers. Doel van de Indian Summercamp is dat deze nieuwe brugklassers elkaar al
spelenderwijs leren kennen en samen toewerken naar
een eindpresentatie.
10, 11, 12 13 oktober ID project met Pieter NieuwSCENE UIT DE EINDPRESENTATIE VAN DE INDIAN SUMMERland College
CAMP OP 22 SEPTEMBER
DEGASTEN werkte 4 dagen lang met 15 leerlingen
toe naar een theatrale eindpresentatie in Nowhere
Amsterdam.
14 oktober - workshop aan 9 jongeren bij de Anne Frank Stichting (AFS)
DEGASTEN gaf een workshop over vooroordelen en discriminatie aan 9 jongeren, in
opdracht van de AFS.
6 en 7 november - toekomstproject
Comenius Lyceum - 100 leerlingen
In opdracht van Nowhere gaf DEGASTEN
8 workshops en maakte binnen 2 dagen
4 eindpresentaties met de leerlingen op
Maaklaand/Jeugdland.
12 november - 2 workshops 1e jaars
IMC Weekendschool - 46 leerlingen
DEGASTEN geeft 2 interactieve workshops
aan 2 IMC weekendschool klassen op
hun eerste lesdag, om kennis met elkaar
te maken en het ijs te breken.
APPLAUS HALEN NA PRESENTATIE BIJ INDIAN SUMMERCAMP OP 22 SEPTEMBER

Wo 8 november t/m 20 december 2017 - wekelijkse theaterlessen Mundus College
A’dam
DEGASTEN geeft wekelijkse theaterlessen aan de internationale schakelklas op het Mundus
College. Deze 12 leerlingen, die de Nederlandse
taal nog niet zo goed beheersen, krijgen fysieke
theaterworkshops en maken een eindpresentatie
gebaseerd op hun eigen verhalen en talenten.
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Do 9 november - workshop ‘We the People’ aan
20 PACT studenten
20 eerstejaars studenten van PACT (theateropleiding van het ROC College in A’dam) kregen een
verdiepende theaterworkshop bij de voorstelling
‘We the People’. Deze voorstelling hadden ze een
week eerder op 1 nov bezocht.
9 en 10 november - workshops aan Gerrit van
der Veen A’dam- 60 leerlingen
In opdracht van Nowhere worden er in totaal 4 theaterworkshops gegeven aan telkens 15 leerlingen.
10 december - workshops aan IMC Weekendschool – 40 leerlingen
DEGASTEN gaf twee interactieve workshops over cul- REPETITIES VOOR DE EINDPRESENTATIE OP HET NICOLAASLYCEUM - 13 DECEMBER
turele identiteit.
November en december - workshop en eindpresentatie op het Sint Nicolaas aan cultuur+ klas
1C
In 5 weken tijd maakten twee theaterdocenten een
eindpresentatie met 30 leerlingen. Op 13 december
speelden de leerlingen voor 90 bezoekers.
21 december - workshop op de Berger Scholengemeenschap
In opdracht van Stichting Vluchtelingambassadeurs gaf DEGASTEN in Bergen een theaterworkshop
over diversiteit aan 30 leerlingen (4 havo/atheneum
klas).

FAIR PLAY EN BACK TO BACK

In 2017 toerde de sholenvoorstelling ‘Fair Play’ die EINDPRESENTATIE NICOLAASLYCEUM - 13 DEC
in 2016 was ontwikkeld, nog langs scholen. In het
najaar van 2017 werd deze voorstelling afgerond en
startte de toer van ‘Back to Back’. Beide voorstel-

lingen werden gemaakt met 9 spelers uit de performancegroep, en bestaan uit een lespakket met voorstelling, nagesprekken en workshops. De spelers werden ook opgeleid
tot peer educators (assistent theaterdocent). De scholieren volgen interactieve workshops
waarin de thema’s bespreekbaar worden gemaakt en de scholieren veelal toewerken naar
een eindpresentatie.
‘Fair Play’ heeft in 2017 gespeeld op:
µµ 26 jan – 2 voorstellingen en workshops bij SKVR Rotterdam - voor LMC Praktijkonderwijs Huismanstraat - 1e klas - 27ll en Olympia College ISK - 1e klas - 70 ll.
µµ 30 jan – voor ArtEZ Zwolle - 70 studenten.
µµ 9 feb – 4 voorstellingen en workshops bij SKVR Rotterdam - voor het Wolfert
Lyceum 179 ll - 2 havo en 2 vwo.
µµ 16 feb - 1 voorstelling en workshops bij SKVR Rotterdam - Wellant College - 54 ll - 2
VMBO.
µµ 21 feb - 2 voorstellingen en workshops bij SKVR Rotterdam - voor Wolfert van Borselen College - ISK - 104 ll - 2 mavo/havo.
µµ 22 feb - 2 voorstellingen en workshops bij SKVR Rotterdam - voor Wolfert van Borselen College - ISK - 82 ll - 2 mavo/havo.
µµ 28 feb – 1 voorstelling voor jongeren van Combiwel in het Ostadetheater - 65 bezoekers, met 3 workshops achteraf.
µµ 6 maart - 2 voorstellingen en workshops bij SKVR Rotterdam - voor Grafisch Lyceum
Rotterdam. 74 en 52 leerlingen. 2e klassers VMBO.
µµ 21 maart - 3 voorstellingen en nagesprek/workshops voor het Hogeland College,
Warffum. Totaal 175 leerlingen.
µµ 5 mei – 5 voorstelling op het Bevrijdingsfestival Haarlem. Met een extra voorstelling
voor Mark Rutte, Gerdi Verbeet en de burgemeester van Haarlem. 450 bezoekers.
µµ 8 mei – 2 voorstelligen en nagesprekken voor VMBO de Steenspil in Halsteren. 130
VMBO-T, kader en basisscholieren.
µµ 24 mei – één voorstelling en twee workshops voor Amsterdams Beroepscollege
Noorderlicht in A’dam Noord. 36 leerlingen.
µµ 21 juni - 2 voorstellingen en nagesprekken aan 115 havo leerlingen van het Sint Nicolaaslyceum in Amsterdam.

OPENINGSSCENE VAN FAIR PLAY TIJDENS HET BEVRIJDINGSFESTIVAL - MET OA PREMIER MARK
RUTTE EN VOORZITTER VAN HET NATIONAAL COMITÉ 4 EN 5 MEI GERDI VERBEET
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µµ 26 en 28 juni – 4 voorstellingen en nagesprekken op het Minkema College in Woerden, voor 239 leerlingen.
µµ 27 juni – 2 voorstellingen en nagesprekken op het Dalton Lyceum in Barendrecht
voor 96 havo/vwo leerlingen uit de 2e klas.
µµ 1 juli – 1 voorstelling + nagesprekken voor 110 bezoekers van onze open dag in
Podium Mozaiek.
‘Back to Back’ heeft in 2017 gespeeld op:
µµ 12 oktober – Twee previews en nagesprekken voor 180 leerlingen van de Rotterdamse Calvijn school.
µµ 9 nov – Bij SKVR Rotterdam werden er vier previews en vier workshops gegeven
aan 200 leerlingen van het Einstein Lyceum.
µµ 12 nov – Bij SKVR Rotterdam werden er twee previews en twee workshops gegeven
aan 125 leerlingen van het Grafisch Lyceum.
µµ 16 nov – Op het Zuiderzee college in Zaandam werden er ism de Anne Frank Stichting 8 voorbereidende workshops ‘Back to Back’ gegeven aan 175 VMBO leerlingen
(derde klas).
µµ 17 nov – 2 voorstellingen en 8 nagesprekken aan 175 VMBO leerlingen (derde klas).
Het bestuur van de Anne Frank Stichting (inclusief Wim Kok) was hierbij aanwezig.
µµ 23 nov - Bij SKVR Rotterdam werden er 2 voorstellingen gespeeld en workshops
gegeven aan 120 leerlingen van de G.K. van Hogendorpschool .
µµ 28 nov - Bij SKVR Rotterdam werd er 1 voorstellingen gespeeld voor 75 leerlingen
van het Einstein Lyceum.
µµ 21 dec - Bij SKVR Rotterdam werden er 2 voorstellingen gespeeld en workshops
gegeven aan 195 internationale schakelklas leerlingen van het Wolfert van Borselen
College.

SPELERS EN LEERLINGEN NA DE VOORSTELLING ‘BACK TO BACK’ OP DE G.K. VAN HOGENDORPSCHOOL - 23 NOV
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VOORSTELLINGEN
14 april - Trainingsgroep West op het GoGoGo! Festival in het Ostadetheater
12 spelers spelen hun eindpresentatie ‘Omniphobia’ voor 80 bezoekers.
11, 12, 13 mei - voorstelling ‘To be or not to be - we will be’ in Frascati 4
Gemaakt ism Arq Expertisecentrum voor psychotrauma, in opdracht van theater Frascati. Met een mix van spelers van DEGASTEN en Arq.
Spelers: Richmond, Naomi, Sinan, Sonko, Sonia, Daniel, Esmail, Ojiugo, Rafie, Mustafa, Aly, Mouad, Tariq, Jatou, Wail, Dennis & Felix .
3 voorstellingen met 135 bezoekers (3x uitverkocht met 45 mensen) binnen de Frascati
themaweek De Staat van Waanzin.

SCENE UIT ‘TO BE OR NOT TO BE - WE WILL BE’ - 13 MEI 2017

21 mei - locatieweekend presentaties met trainingsgroepen oost en west
In het BoLo pand speelt trainingsgroep oost haar
eindpresentatie ‘Lonely Fox’ en trainingsgroep
west ‘Omniphobia’ voor 184 bezoekers - met
steun van stadsdeel west.

FLYER LOCATIEWEEKEND TRAININGSGROEPEN - 21 MEI
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SCENE UIT ‘OMNIPHOBIA’ - 21 MEI - FOTO: SERENGETHI FULANI

4 en 5 november - ‘In between time’ in de Bijlmerbajes - 750 bezoekers
Onze theaterdocent Linda Bosch en speler Sinan Abusalah doen mee aan het locatietheater project ‘In between time’ olv artistiek leider Titia Bouwmeester (stichting 5e
kwartier).
In een aantal weken tijd maken 5 Nederlandse makers en 5 nieuwe makers (met een
vluchtelingen achtergrond) een locatievoorstelling in de voormalige Bijlmerbajes.
Stichting 5e kwartier maakte deze voorstelling in coproductie met Stichting Over het IJ.
Het Storytelling Festival programmeerde deze voorstelling.
In totaal werden er 5 voorstellingen gespeeld voor telkens 150 bezoekers.
DEGASTEN heeft haar eigen maker en speler begeleid en nam deel aan de expertmeeting om
de nieuwe makers een vervolgtraject te bieden.
Deze voorstelling wordt in maart 2018 hernomen.
https://inbetweentime.nl/
14, 15, 16 december - reprise ‘To be or
not to be - we will be’ in Frascati 4
In opdracht van Frascati, ging deze voorstelling die in mei was ontwikkeld, in
reprise met een aantal nieuwe spelers van
DEGASTEN en Arq Expertisecentrum voor
psychotrauma. Deze voorstelling speelde
3 avonden voor in totaal 135 bezoekers.
Per voorstelling pasten er 45 bezoekers
in.

SPELERS VAN ‘TO BE OR NOT TO BE - WE WILL BE’ IN DECEMBER 2017

16 december – twee presentaties op het Kerstbal in Nowhere – 110 bezoekers
Het Kerstbal is een event van Nowhere, waar verschillende instellingen binnen het
gebouw hun werk aan elkaar presenteren. Dit waren oa DEGASTEN, Poetry Circle, Native
Moon en House of Vineyard. Onze trainingsgroepen west en oost gaven beide een presentatie.
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18, 19, 20 december - Tossamossa, afstudeervoorstelling Mara
van Nes – 90 bezoekers
Educatiemedewerker Mara van Nes maakte haar afstudeervoorstelling van de AHK theaterdocentenopleiding met oa 3 spelers van
DEGASTEN. Tossamossa speelde 3 keer voor in totaal 90 bezoekers in
de Dokzaal op de Plantage Doklaan in Amsterdam.
Oktober t/m december – productiegroep voorstelling ‘We the
People’ – 12 spelers – 6 voorstellingen + educatie in 2017 (theatertoer wordt vervolgd in 2018) – 587 bezoekers
Regisseurs Elike Roovers en Rutger Esajas ontwikkelden met de
productiegroep de voorstelling ‘We the People’ die toert in 2017 en
2018. Bij de voorstellingen hoort een verdiepend nagesprek. Jongeren krijgen daarnaast ook voorgesprekken met de spelers en volgen
dikwijls een workshop (die ingaat op thematiek van de voorstelling)
vooraf. Deze voorstelling speelde in 2017 op:
µµ 14 okt - try-out en workshops aan 10 Nieuwe Nederlanders bij
BOOST Amsterdam.
FLYER ‘TOSSAMOSSA’ VAN MARA VAN NES
µµ 26 okt try out in Podium Mozaiek Amsterdam - 40 bezoekers
µµ 27 okt premiere in Podium Mozaiek - 109 bezoekers.
µµ 28 okt in Podium Mozaiek - 98 bezoekers.

SCENE UIT ‘WE THE PEOPLE’- FOTO: MOON SARIS

µµ 1 nov in het Bijlmer Parktheater Amsterdam (oa jongeren van PACT, AHK, Jeugdtheaterschool Zuidoost en Boost komen kijken) - 160 bezoekers.
µµ 7 dec Krakeling Amsterdam ( oa leerlingen van het Alkwin College en Sint Nicolaaslyceum komen kijken) - 170 bezoekers.
Productiegroep voorstelling ‘Awake’ (vervolg toer van 2016) – 12 spelers
Bij de voorstellingen hoort een verdiepend nagesprek. Jongeren krijgen daarnaast ook
voorgesprekken met de spelers en volgen dikwijls een workshop (die ingaat op thematiek
van de voorstelling) vooraf. ‘Awake’ speelde in 2017 op:
µµ 30 jan op ArtEZ Zwolle – voor 70 studenten.
µµ 23 feb in theater Zuidplein Rotterdam – één scholenvoorstellingen en één vrije voorstelling - 390 bezoekers.
µµ 25 feb – ‘Awake’ en ‘Where the fuck is Alice’ spelen in Frascati 1- Amsterdam met
22 spelers van de productiegroep en trainingsgroep oost - voor 170 bezoekers

SCENE UIT ‘AWAKE’ - FOTO: SARIS & DEN ENGELSMAN
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PROJECTEN
Januari/februari/maart – 10 studenten en 12 jongeren
De productiegroep en de verkorte opleiding theaterdocent aan de AHK doen een gezamenlijk project, op de maandagavonden en maken op 2 en 3 maart een eindproductie in
ons BoLo pand. In totaal werd er gewerkt op 10 maandagavonden.

EINDPRESENTATIE AHK PROJECT OP 3 MAART

12 januari – Frascati storytelling festival in Mezrab – 110 bezoekers
DEGASTEN speler Kimberly Agyarko treedt op met haar PACT afstudeervoorstelling ‘de
OntMoeting’ op het Frascati storytelling festival in Mezrab.
12 en 26 februari - Acteur Mandela Weewee geeft auditietrainingen
10 studenten van onze ‘warmloopgroep’ die gaan auditeren, krijgen 7 uur training in
theaterteksten voorbereiden, een audititiegesprek voorbereiden en authenticiteit.
28-29-30 maart voorstelling Faded - 75 bezoekers
Oud-speler Nina Haanappel (doet AHK theaterdocent opleiding aan de Academie voor Theater en
Dans in A’dam maakt deze voorstelling met oa twee
spelers van DEGASTEN: Fjodor Jozefzoon en Nancy
Masaba. In het Amsterdams Theaterhuis. Op het
Prepare festival met 6 andere AHK studenten die
een voorstelling maken.

BEELD VAN DE VOORSTELLING ‘FADED’ VAN NINA HAANAPPEL

22 en 23 april - PACT afstudeervoorstelling ‘OK’ van Sander Koridon
Sander, speler van DEGASTEN en tevens student bij PACT (ROC van A’dam) maakt onder
begeleiding van DEGASTEN zijn afstudeervoorstelling ‘OK’ die twee keer speelt voor 50
bezoekers.
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Februari en maart: gesprekken over diversiteit
DEGASTEN organiseert een drietal verdiepende gesprekken over diversiteit in het theater,
met gasten als Kiki Rosingh, Celil Toksöz, Chris Keulemans, John Serkei, Maarten van
Hinte en Clayde Menso.
17 maart - filmproject
Oud spelers Bahar Yilmaz en Hajar Belkhadda doen mee aan een filmproject van Mina
Ouaouirst waarin zij voorlichtingsfilmpjes maken over anticonceptie.
19 en 20 maart - workshops in Helsinki
Artistiek leider Elike Roovers en schrijver Anouk Saleming geven 2 workshops aan 140
mensen over de werkwijze van DEGASTEN en hoe je verhalen van de jongeren verzamelt en
hier voorstellingen mee kunt maken.
12 april - theateradviesdag in theater de Meervaart – 40 bezoekers
Twee spelers van DEGASTEN spelen een preview van ‘We the People’ op de theateradviesdag.
21, 22 en 23 april afstudeervoorstelling ‘Gewoon Normaal’ van Tara
Rizzo Joosse
Oud speler Tara (doet nu de theaterdocenten opleiding aan de AHK Academie voor Theater en dans) maakte de
voorstelling ‘Gewoon Normaal’ met oa
spelers van DEGASTEN. De voorstelling
speelde 3 keer, met 6 spelers tussen de
18 en 67 jaar. 180 bezoekers. Locatie:
BoLo pand van DEGASTEN, in A’dam west.
23 april - theater Zuidplein - audities
Young Stage voor ‘Back to Back’
Auditieronde om Rotterdamse spelers te SCENE UIT ‘GEWOON NORMAAL’ - VOORSTELLING VAN TARA JOOSSE werven voor de performancegroep ism APRIL 2017
Zuidplein en de SKVR.
15 mei - workshop over de werkwijze van DEGASTEN bij ROC theater Utrecht
20 eerstejaars studenten van de performance opleiding krijgen een workshop.
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1 juli Open Dag - ism Podium
Mozaiek
Op deze dag kregen 110 deelnemers in totaal 6 fysieke theaterworkshops, om ze kennis te laten
maken met DEGASTEN en ze enthousiast te maken voor de auditiedag in
september. Deze dag werd afgesloten met de gratis voorstelling ‘Fair
Play’.

PUBLIEK TIJDENS ‘FAIR PLAY’ OP DE OPEN DAG – FOTO: SERENGETHI FULANI

10 september #Zelfie Festival tijdens
Banne Bruist – 150 bezoekers
Projectleider Sheralynn Adriaansz
programmeerde het jongeren festival
#Zelfie tijdens het Banne Bruist festival. Een aantal jongeren van DEGASTEN
waren host en artiest.

OPTREDEN VAN GUILLANO EN CHEYENNE TONEY-HERDIGEIN OP HET #ZELFIE FESTIVAL

11 september – ‘Nieuwe Grond’
diversiteitsdebat in de Stadsschouwburg - 90 bezoekers
Artistiek leider Rutger Esajas houdt en
speech over DEGASTEN tijdens dit debat,
als onderdeel van het Theaterfestival.
Dit debat werd georganiseerd door Lara
Staal en Quincy Gario.

12 en 14 september: kamikaze acts en info auditiedag op scholen - 300 leerlingen
Vier spelers van DEGASTEN, Kilian, Daphne, Celesta en Sander gaan langs bij de Amsterdamse scholen Marcanti College, Over Y College, Sint Nicolaaslyceum en Spinoza
Lyceum om korte acts te spelen, fysieke theaterworkshops te geven en jongeren uit te
nodigen voor onze auditiedag.
16 september - auditiedag in Podium Mozaiek – 90 auditanten
Op deze dag werken er 6 workshops fysiek theater gegeven aan 90 jongeren. Uit deze
auditanten werden 70 jongeren geselecteerd voor het nieuwe lesseizoen 2017-2018.
2 oktober - workshop LKCA meeting De Toekomst van… - 12 deelnemers - Utrecht
Artistiek leiders Elike en Rutger gaven samen met peer educators Daphne en Celesta een
workshop over de werkwijze van DEGASTEN.

4 november - Frascati issues – conferentie over co-creatie in het theater - 86 bezoekers
Artistiek leiders Elike en Rutger nemen deel aan deze conferentie, georganiseerd door
theater Frascati (thema: de onvertelde stad).
22 november - opening Atta festival bij ISKV in Istanbul – 75 bezoekers
Zakelijk leider Farnoosh doet mee aan een panelgesprek over de visie van DEGASTEN op
jongeren en kunst. Dit was voor de opening van het jeugdtheater festival ‘Atta’.
http://www.attafestival.com/en/
http://www.dutchperformingarts.nl/events/atta_festival/
29 november - VU symposium Recht van Spreken - 100 deelnemers
Drie (oud) spelers van DEGASTEN treden op met monologen op dit symposium, met oa
sprekers als Bas Heijne.
Onderwerp: Het debat in Nederland rondom o.a. de vluchtelingencrisis, Brexit, klimaatverandering en terreuraanslagen in Europa raakt steeds meer gepolariseerd. In deze
dynamiek groeit de kloof tussen ‘de elite’ en ‘de gewone man’ en tussen moslims en
niet-moslims. Hoe werkt polarisatie en krijgt meer kans door de sociale media?
https://www.vu.nl/nl/nieuws-agenda/events/recht-van-spreken/index.aspx
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STAGIAIRS
BIJ DEGASTEN
In 2017 lopen er 22 studenten stage bij DEGASTEN. Zij worden begeleid door een vaste
medewerker. Afhankelijk van de studierichting waren de begeleiders: Rutger Esajas,
Farnoosh Farnia, Elike Roovers, Linda Bosch en Nilay Ceber.

TONEELACADEMIE MAASTRICHT

µµ Maike Pijnappel, 3e jaars student theatermaken, liep in november en december 2017
stage in de trainingsgroep west van docent Linda Bosch. Hierbij wilde ze vooral
onderzoek doen naar de fysieke werkwijze van DEGASTEN met een diverse spelerscast.
µµ Denice de Muynck is 1e jaars parttime student theatermaker/ docent drama. Ze loopt
6 lessen mee met trainingsgroep west in het najaar 2017 en doet mee aan de Kerstbal
presentatie op 16 december.

PACT – ONDERDEEL VAN ROC VAN AMSTERDAM

18 stagiairs:
In seizoen 2016-2017 lopen Shanty Monkou (2e jaar dans), Sander Koridon (3e jaar),
Steven Dinkgreve (3e jaar), Chantal van der Wurf (2e jaar), Dio Semerel (2e jaar dans) en
Christian Corvalan Ituria (2e jaar) stage bij de productiegroep van DEGASTEN.
In seizoen 2016-2017 lopen Kilian Visser (1e jaar), Juliette Talakua (1e jaar), Anna-Elyse
Witvoet (1e jaar), Isabelle Cavalje (2e jaar) en Lieve van Engelenburg (2e jaar) stage bij
trainingsgroep west.
In seizoen 2016-2017 lopen Tekesha Nijhove (1e jaar) en Lakeisha Naarden 91e jaar) stage
bij traininsgroep oost.
In september lopen de 2e jaars studenten Guillermo Hamel, Kilian Visser en Juliette Talakua stage als peer educar (assistent theaterdocent) bij de workshops van de Indian Summercamp van het Hyperion Lyceum. Samen met de leerlingen maken zij een gedeelte
van de eindpresentatie in de Tolhuistuin.

AHK ACADEMIE VOOR THEATER EN DANS

µµ Linar Ogenia (verkorte studie theaterdocent) loopt 3 maanden (aug, sep, okt) stage bij
‘We the People’ als dansdocent.
µµ Sophie van Broekhoven en Fadua El Akchaoui (verkorte studie theaterdocent) lopen
stage bij ‘Back to Back’ als speler, mede-maker en theaterdocent. Begeleiding door
zowel theater Zuidplein als DEGASTEN.
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DE TOEKOMST
2017 was voor DEGASTEN haar eerste jaar met structurele subsidies voor de periode 20172020: door het Amsterdams Fonds voor de Kunst (ihkv het Kunstenplan) en door Fonds
Cultuurparticipatie (binnen de regeling talentontwikkeling). Dit zorgt ervoor dat DEGASTEN verder kan professionaliseren, talentontwikkeling kan waarborgen en lange termijnplannen kan uitzetten.
Concreet heeft dit in 2017 gezorgd voor een aantal grote veranderingen binnen de organisatie: er is nu meer zekerheid voor het kernteam bestaande uit Elike Roovers, Rutger Esajas en Farnoosh Farnia. Ook heeft DEGASTEN per januari 2017 vier medewerkers
in parttime diestverband kunnen aannemen: Maartje Hagar Treep (PR), Maral Khajeh
(projectleider), Sheralynn Adriaansz (projectcoördinatie scholenvoorstellingen) en Mara
van Nes (educatie). DEGASTEN heeft daarom in 2017 moeten zoeken naar een nieuw balans
tussen taken en verantwoordelijkheden voor haar medewerkers.
De komende jaren gebruikt DEGASTEN om verdieping op te zoeken met haar samenwerkingspartners, kwalitatief te groeien in de voorstellingen en presentaties, meer maatwerk te bieden aan de scholen én zich zodanig in Amsterdam te wortelen dat ze een nóg
diversere groep jongeren én publiek aan kan trekken.
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 hiervoor ook een nieuw publiek weet te bereiken.
DEGASTEN wil stadsbreed blijven werken om zo veelzijdig mogelijk te blijven.
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

MEDEWERKERS
DEGASTEN is een stichting met een bestuur en wordt gerund door een driekoppige (part-

time) directie, vier parttime medewerkers met daarnaast een groot team dat op projectbasis wordt ingezet.
Vier medewerkers zijn in loondienst. De rest van de medewerkers zijn freelancers en
beschikken over een VAR.
DEGASTEN werkt volgens het Code Cultural Governance en hanteert de Code Culturele
Diversiteit.

HET BESTUUR
Joris Rijbroek
Pieter Röhling
Yassine Boussaid
Pearl Dias
Kai Pattipilohy

voorzitter sinds november 2015
penningmeester sinds maart 2015
secretaris sinds februari 2013
bestuurslid sinds november 2015
bestuurlid sinds februari 2013

HET VASTE TEAM
DRIEKOPPIGE DIRECTIE

Elike Roovers – artistiek inhoudelijk
Farnoosh Farnia – zakelijk organisatorisch
Rutger Esajas – artistiek organisatorisch

PROJECTLEIDER
Maral Khajeh

PR MEDEWERKER
Maartje Hagar Treep

PROJECTCOÖRDINATOR SCHOLENVOORSTELLINGEN
Sheralynn Adriaansz

EDUCATIE

Mara van Nes
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THEATERDOCENTEN

In 2017 werkte DEGASTEN met 30 docenten, voor scholenprojecten en/of het maken van
presentaties:
Birgit van der Jagt
Camie Bonger
Chayenne Nunes (dansdocent)
Diewertje Stienstra
Dionne Verweij
Eveline de Wit
Gaby Damude (muziekdocent)
George Tobal (auditietraining)
Gerbrand Bos
Gerdien Lanting
Guillano Herdigein
Joanne Purperhart
Katja Hieminga (dramaturgie docent)
Kim Schönhage
Linar Ogenia (dansdocent)
Linda Bosch
Lizzy Hennequin
Mandela Weewee (auditietraining)
Mara van Nes
Nico Tillie
Nilay Ceber
Nina Haanappel
Pearl Delschot (dansdocent)
Remi Walsarie
Sassan Saghar Yaghmaei (choreograaf)
Sebastiaan van Loenen
Sheila Bosman
Sophia van der Putten (dansdocent)
Yahmani Blackman
Yvette Feijen (auditietraining)

FREELANCE MEDEWERKERS EN ONDERAANNEMERS

Los van de theaterdocenten, bestond DEGASTEN in 2017 uit het werk van 35 medewerkers
en onderaannemers.
…,Staat - vormgever
Anouk Saleming – schrijver ‘We the People’ en ‘Back to Back’.
Celesta Mensah – PR assistent
Dubois - accountant
Edgar Witteveen – Count @ boekhouder
Elike Roovers – artistiek leider en regie
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Ellen Blom – fondsenwerver
Erik Gramberg – lichtontwerp en toerbegeleiding ‘We the People’
Eva de Wit – co-schrijver ‘We the People’ en ‘Back to Back’.
Farnoosh Farnia- zakelijk leider
Gaby Damude/DJ Lovesupreme – muziekcompositie ‘We the People’ en muziekdocent
Gerbrand Bos – kostuumontwerper ‘Awake’ en ‘We the People’
Jasper van Roden – decorontwerp ‘We the People’
Jean van Lingen - fotograaf
Karel Gerlach – geluid/muziek tijdens tour ‘We the People’ en ‘Awake’
Karl Giesriegl - vormgever en fotograaf
Katja Hieminga – dramaturg ‘We the People,’ ‘Back to Back’ en ‘Awake’
Klijn en van Kampen – verzekeringadviseur
Maartje Hagar Treep – PR
Mara van Nes – educatiemedewerker
Maral Khajeh - projectleider
Marc Andrews – vormgever
Mey Rahimi – producent
Mirko Lazovic – licht- en decorontwerp en toerbegeleiding ‘Awake’
Nadine Dijkstra – producent
Renee Janssen – catering ‘Awake’
Roel Brekelmans – fotograaf auditiedag
Robin Ebing – productie assistent ‘We the People’
Rosalie Witte – producent ‘We the People’
Rutger Esajas – artistiek leider en regie
Saris & den Engelsman – fotografen
Sergio Gridelli - filmopname en trailer
Sheralynn Adriaansz – projectcoordinator scholenvoorstellingen
Tara Steemers – catering ‘Awake’
Thiadmer van Galen – decorontwerp ‘We the People’

PEER EDUCATORS

DEGASTEN leidt ieder jaar een aantal (oud) spelers op tot assistent theaterdocent, zodat zij

onze theaterdocenten kunnen begeleiden in het geven van lessen en het maken van presentaties. In 2017 werkte DEGASTEN met 35 peer educators:
Alkan Coklu
Bitha Babazadeh
Brahim Moujalis
Celesta Mensah
Chantal van der Wurf
Christian José Corvalan Iturria
Christopher van der Meer
Daphne Masé
Delaisa Raphaela
Fadua Al Akchouai
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Fjodor Jozefzoon
Guillermo Hamel
Ilanith van Mourik
Jatou Sumbunu
Jonathan Dadzie
Juliette Talakua
Kaja van Bruggen
Kilian Visser
Kimberly Agyarko
Lavinia Aronson
Leon Visser
Nancy Masaba
Nur Dabagh
Robin Ebing
Sander Koridon
Sara Schoon
Sophie van Broekhoven
Steven Dinkgreve
Tariq Bakas
Thijs Bouwman
Wenny Floranus
Ya-Isha Cham
Yavid Mounir
Zanyar Aziz
Ziggy Knel
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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

bevinden zich in Amsterdam, tenzij anders vermeld.

PARTNERS VOOR DOORSTROOM EN
UITWISSELING
AHK Academie voor Theater en Dans
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 begeleiders van de studenten
van de opleiding tot theaterdocent.
PACT – onderdeel van ROC van Amsterdam
Via PACT komen er stagiaires en peer educators naar DEGASTEN. Omgekeerd stromen er
jongeren door van DEGASTEN naar het ROC.
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 stageplek voor studenten en onze jongeren stromen door naar deze opleidingen.
Toneelacademie Maasticht
Onze jongeren stromen door naar deze opleiding.
DOX Utrecht
Uitwisseling / doorsturen van jongeren naar elkaar. Er is onderling overleg om voor deze
jongeren de meeste geschikte groep te vinden.

37

Likeminds / Factory
Wederzijdse uitwisseling van jongeren. Jaarlijks stromen jongeren van DEGASTEN door
naar Factory of naar de nieuwe garde van Likeminds, maar de omgekeerde route komt
ook voor.
Jeugdtheaterschool Zuidoost
JTSZO stuurt jongeren door naar ons 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.
Poldertheater
Doorverwijzing van spelers en gezamenlijke deelname aan het GoGoGo! festival voor
jong talent.
BOOST Amsterdam
Plek in Amsterdam Oost waar vluchtelingen en nieuwe Nederlanders oa taallessen volgen. DEGASTEN is in gesprek met BOOST voor het geven van theaterworkshops om meer
doorstroom van jongeren te genereren naar DEGASTEN.
Arq Expertisecentrum voor psychotrauma
Centrum die oa hulp biedt aan mensen met oa een oorlogstrauma. DEGASTEN heeft in
opdracht van Frascati de voorstelling ‘To be or not to be, we will be’ gemaakt met spelers van DEGASTEN én Arq. DEGASTEN wil de samenwerking structureren zodat er meer
doorstroom plaats kan vinden naar de trainingsgroepen en productiegroep van DEGASTEN.

PARTNERS VOOR FACILITEITEN EN BEMIDDELING
IN EDUCATIE
Podium Mozaïek
DEGASTEN is huisgezelschap, houdt hier kantoor en er wordt samengewerkt om een jong
publiek naar het theater te trekken en te faciliteren.
Meervaart: Studio en Nowhere
DEGASTEN repeteert bij de jongerenproductiehuizen de Meervaart: Studio sinds 2003 en
bij Nowhere sinds 2012. Er wordt gecoproduceerd en er worden actief jongeren uit de
wijk geworven voor de repetities.
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. Frascati is opdrachtgever van de voorstelling ‘To be or not to be - we will be’, met spelers van DEGASTEN en
Arq.
Jeugdtheater de Krakeling
Is sinds 2010 een vaste speelplek met workshop vooraf en nagesprek.
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Jong Noord
Educatiepartner en bemiddelaar voor scholen in Noord. Partner voor het #Zelfie festival
dat door jongeren wordt georganiseerd (sinds 2014).
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.
Pier K (Hoofddorp en Nieuw-Vennep):
Pier K is een 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.

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.
Theater Zuidplein en SKVR in Rotterdam
In samenwerking met Theater Zuidplein en de SKVR zet DEGASTEN een nieuw talentontwikkelingstraject op in Rotterdam. Met de nieuwe performancegroep bestaande uit
Amsterdamse en Rotterdamse jongeren, is ‘Back to Back’ ontwikkeld.
George en Eran:
George Tobal en Eran Ben-Michaël spelen 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.

39

FINANCIËLE TOELICHTING
De jaarcijfers en toelichting hierop zijn opgenomen in de jaarrekening 2017. Hier beperkt
DEGASTEN zich tot de hoofdlijnen.
2017 was voor DEGASTEN het eerste jaar met structurele subsidies en schaalvergroting. De
totaalbegroting van 2017 komt uit op € 396.249. In 2016 was deze nog € 271.779.
DEGASTEN zit in de overgang van projectorganisatie naar een organisatie met een structureel karakter en personeel in loondienst.
De grootste financiele uitdaging was om genoeg eigen inkomsten te blijven genereren
van boven de 25%, terwijl de begroting binnen een jaar met ruim een ton is verhoogd.
Dit is gelukt, door meer inkomsten te winnen uit het spelen van de scholenvoorstellingen, het geven van veel workshops én het vinden van bijdragen uit private middelen.
DEGASTEN heeft in 2017 in totaal € 109.615 verworven uit publieksinkomsten en private
middelen. Dat is 27,7 % van de totale inkomsten van € 396.249.

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN
Met de opname in de vierjarige subsidieregeling van het Amsterdams Fonds voor de
Kunsten (Kunstenplan 2017-2020) ontving DEGASTEN in 2017 een structurele subsidie van
€ 131.131. Van Fonds Cultuurparticipatie (regeling talent en festivals) ontving DEGASTEN €
100.000. Ook deze subsidie is voor 4 jaar (2017-2020).
Van Stadsdeel Amsterdam West ontving DEGASTEN een incidentele subsidie van € 9.984
voor het geven van workshops aan twee scholen en het spelen van een locatievoorstelling. Hierbij was het de bedoeling dat minimaal 50% van de deelnemers een binding
heeft met het stadsdeel. Al deze doelstellingen zijn behaald.
Van Stadsdeel Amsterdam Oost is een bijdrage van € 17.820 verkregen voor het geven
van wekelijkse theaterlessen en het spelen van voorstellingen. Hierbij was het de bedoeling dat minimaal 50% van de deelnemers een binding heeft met het stadsdeel. Al deze
doelstellingen zijn behaald.
Van Fonds 21, Lira Fonds, BankGiro Loterij fonds, BNG Cultuurfonds, Stichting Janivo,
ANBI de Hoorn, Stichting Pieter Bastiaan en stichting Dorodarte ontving DEGASTEN een
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bijdrage voor het maken van de voorstelling ‘We the People’, inclusief educatie in de
vorm van nagesprekken, workshops en een lesbrief. Alle doelstellingen zijn behaald.
Van de Anne Frank Stichting en de SKVR ontving DEGASTEN een bijdrage voor het maken,
schrijven en spelen van de scholenvoorstelling ‘Back to Back’. Deze doelstellingen zijn
behaald.
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BIJLAGE 1: DOORSTROMERS
Doorstoom jongeren DEGASTEN / Jong RAST naar kunstvakonderwijs, vervolgopleidingen
of het werkveld - 2006 t/m 2017:
Naam

Opleiding

Plaats

Doorstroom jaar

Ananda Postma

MBO Theater

Amsterdam

2006

Bart Karpe

Animatie/camera mediacollege

Amsterdam

2006

Natasja Nelom

020

Amsterdam

2006

Remco Went

AHK Theaterdocent

Amsterdam

2006

Anicka Muller

AHK Mime

Amsterdam

2007

Claudia Ofosuhene

Junior theaterdocent bij Jong Rast

Amsterdam

2007

Nicky Tichelaar

Theater academie

Amsterdam

2007

Remy Koffijberg

Lucia Marthas

Amsterdam

2007

Boyd van Goessen

Animatie/camera mediacollege

Diemen

2007

Stein Janssen

Drama opleiding

Belgie

2008

Evita Marinussen

Theather docent opleiding

Maastricht

2008

Dalorim Wartes

MBO Theater

Rotterdam

2008

Abdel Karim Elbaz

AHK Mime

Amsterdam

2008

Abdoelah Nadi

Peer educator Studio West

Amsterdam

2008

Khadija Ouali

AHK Toneelschool

Amsterdam

2008

Milaino Spalburg

Improvisatiedocent

Amsterdam

2008

Nico Tilly

Docentenopleiding AHK

Amsterdam

2008

Raymil Helstone

MC

Amsterdam

2008

Sinan Eroglu

AHK Toneelschool acteursopleiding

Amsterdam

2008

Wandana Biekram

Theaterwetenschappen

Amsterdam

2008

Barnaby Luke Savage

AHK Mime

Amsterdam

2009

Linda Rozanne

Makersopleiding

Brussel

2009

Kirsten van der Hoorn

Makersopleiding/ writers for performance

Brussel

2009

Kyra Frijters

MBO Theater/ Kunst academie Den Bosch

Amsterdam/ Den Bosch

2006/2009

Yinka Kuitenbrouwer

Makers/spelersopleiding

Gent

2009

Illrish Kensenhuis

AHK Theaterdocent

Amsterdam

2009

Jennifer Muntslag

Poetry circle

Amsterdam

2009

Nadia el Keriasti

Peer educator Studio west

Amsterdam

2009

Orlando do Brito

Filmacteurs opleiding

Amsterdam

2009

Priscilla Vaudeille

AHK Theaterdocent

Amsterdam

2009

Vurgil Bruyning

MC

Amsterdam

2009

Achmed El Jennouni

Likeminds

Amsterdam

2010

Ada Ozdogan Metin

Theather docent opleiding

Maastricht

2010

Ian Swart

Theathergroep Siberia

Rotterdam

2010

Wilbert Slagboom

Theather docent opleiding

Arnhem

2010

Dilan Yardakul

Likeminds

Amsterdam

2010

Leon Chaves Rainha

ROC – MBO Theater

Amsterdam

2010

Sherwin Chaar

Peer educator Studio west

Amsterdam

2010

Steven Groen

Filmacteurs opleiding FAAM

Amsterdam

2010

Anna van der Burg

AHK dansopleiding

Amsterdam

2011

Chuck Kerk

AHK toneelschool

Amsterdam

2011

Samantha Wielkens

Filmacteurs opleiding Faam

Amsterdam

2011

Sinem Kavus

It’s DNA

Amsterdam

2011

Soulayma Mallaouch

It’s DNA

Amsterdam

2011

Yoeri Zavrel

Filmacteurs opleiding Faam

Amsterdam

2011

Sterre soet van Schooten

DNA/ Theaterdocentopleiding

Amsterdam/ Maastricht

2010/ 2011

Evelien de Wit

Trap/ Theaterdocent

Tilburg

2011

Alkan Coklu

Acteursopleiding Theaterschool AHK

Amsterdam

2012

Sebastiaan van Loenen

Theaterdocent Theaterschool AHK

Amsterdam

2012

Fjodor Jozefzoon

FAAM filmacteursopleiding

Amsterdam

2012

Jhelisa Acheampong

FAAM filmacteursopleiding

Amsterdam

2012

Milan Schleijpen

Acteursopleiding Theaterschool

Antwerpen

2012

Emmanuel Boafo

Via castings in meedere speel- en TV films

Nederland

2012

Guillano Herdigein

De Utrechtse Spelen (voorstelling Mogadishu)

Utrecht

2012/2013

Orlando Do Brito

De Utrechtse Spelen (voorstelling Mogadishu)

Utrecht

2012/2013

Sinem Berrin Kavus

Acteursopleiding Theaterschool AHK

Amsterdam

2013

Sidar Toksoz

Acteursopleiding Theaterschool AHK

Amsterdam

2013

Sean Hauser

Theaterdocentenopleiding ArteZ

Arnhem

2013

Abdelkarim El Baz

Maastricht

2013

Axel Thijm

Theateropleiding (na de mime opleiding aan de
AHK af te hebben gemaakt)
ROC Theater

Amsterdam

2013

Adanma Okoro

ROC Theater

Amsterdam

2013

Robbie Wallin

ROC Theater

Amsterdam

2013

Ziggy Knel

ROC Theater

Amsterdam

2013

Marylva Albitriouw

PABO (met hoofdvak theaterexpressie)

Amsterdam

2013

Leandro Ceder

DOX XL groep

Utrecht

2013

Guillano Herdigein

DOX XS Groep

Utrecht

2013

Soufiane Moussouli

Eigen voorstelling gemaakt met Amsterdams
Andalusisch Orkest
Is theaterdocent op een middelbare school in Japan

Amsterdam

2013

Tokyo

2013

Arslan Aktan
Emmanuel Boafo

2014

Ziggy Knel

Theateropleiding, nadat hij in 2013 de Gouden Kalf Maastricht
won voor de film EXIT
Rol in TV serie Spanga’s

Nina Haanappel

Theaterdocentenopleiding AHK Theaterschool

Amsterdam

2014

Milan Schleijpen

Theaterdocentenopleiding AHK Theaterschool

Amsterdam

2014

Rachel Schuit

Theaterdocentenopleiding AHK Theaterschool

Amsterdam

2014

Diede Daalman

Theaterdocentenopleiding AHK Theaterschool

Amsterdam

2014

Elif Sezgin

ROC Theater (Art & Entertainment)

Amsterdam

2014

Eylem Karacaer

ROC Cultureel Ondernemen (Art & Entertainment)

Tessa van der Bijl

Schrijversopleiding HKU

Utrecht

2014

Leandro Ceder

Eerst naar DOX XL, dan naar Acteursopleiding
Theaterschool AHK
DOX XL

Amsterdam

2014

Utrecht

2014

Robbie Wallin

2014

2014
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Yavid Mounir

DOX XS

Utrecht

2014

Sheralynn Adriaansz

Amsterdam

2014

Nick van Looyengoed

Jongerenprogrammeur bij Meervaart en werkt nu
ook als presentator/host
Theater Suburbia -> Suburbia Groep

Almere

2014

Jesse Zwaan

Toneelgroep Amsterdam Junior

Amsterdam

2014

Jilissa Wezer

Rotterdam

2014

Farah Lutvica

Regie-assistent voorstelling Hijabi Monologen van
Stage-Z
Factory / Likeminds theatertraject

Amsterdam

2014

Rufino Henricus

Factory / Likeminds theatertraject

Amsterdam

2014

Elise Deira

Factory / Likeminds theatertraject

Amsterdam

2014

Shriejan

Rol in de speelfilm Re-take

Amsterdam

2015

Soulaiman

Rol in de speelfilm Re-take

Amsterdam

2015

Adnan Atik

Rol in de speelfilm Re-take

Amsterdam

2015

Florence Vos-Weeda

Vaste rol in TV serie Spangas

Marios Bellas

Acteursopleiding theaterschool

Maastricht

2015

Adanma Okoro

Theaterdocentenopleiding AHK

Amsterdam

2015

Jilissa Wezer

Theaterdocentenopleiding AHK

Amsterdam

2015

Steven Groen

DOX XL

Utrecht

2015

Sarah van Nes

Likeminds

Amsterdam

2015

Rosa van Kollem

Likeminds

Amsterdam

2015

Sheralynn Adriaansz

Theatergroep in Zuid Afrika

Zuid-Afrika

2015

Joey Ploch

Amsterdam

2015

Daan Horvers

Baan als castingdirector bij John Doornik castingbureau
DOX XL

Utrecht

2015

Kaja van Bruggen

Theaterdocentenopleiding AHK

Amsterdam

2016

Robin Ebing

Theaterdocentenopleiding AHK

Amsterdam

2016

Toni Blackwell

Theaterdocentenopleiding AHK

Amsterdam

2016

Yavid Mounir

Programmamaker 15:15 Frascati

Amsterdam

2016

Bonnie Gimpel

HKU Theater

Utrecht

2016

Mher Brutyan

ROC v Amsterdam, MBO Theater

Amsterdam

2016

Guillermo Hamel

ROC v Amsterdam, MBO Theater

Amsterdam

2016

Ziggy Knel

Vaste rol in Goede Tijden Slechte Tijden

Hilversum

2016

Alkan Coklu

HKU filmmakersopleiding verkort

Utrecht

2016

Mey Rahimi

Filmacademie – production design

Amsterdam

2016

Kimberly Agyarko

Acteursopleiding theaterschool

Maastricht

2016

Evalinde Lammers

Acteursopleiding theaterschool

Maastricht

2016

Florence Vos Weeda

Acteursopleiding theaterschool

Maastricht

2016

Dahiana Candelo

Acteursopleiding theaterschool

Maastricht

2016

Lavinia Aronson

Likeminds

Amsterdam

2016

Brahim Moujalis

Likeminds

Amsterdam

2016

Liza Zuyderland

Werkt bij Buitenkunst en Theatertalentlab

Ozan Aydogan

HKU – writing for performance

Christopher van der Meer TV programma Idols

2015

2016
Utrecht

2016
2016
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Sheralynn Adriaansz

Projectleider bij DEGASTEN

Amsterdam

2016

Joris Ram

HKU Conservatorium – music education

Utrecht

2016

Nancy Masaba

Acteursopleiding Academie voor Theater en Dans

Amsterdam

2017

Jatou Sumbunu

Acteursopleiding Academie voor Theater en Dans

Amsterdam

2017

Thor Louwerens

Acteursopleiding Academie voor Theater en Dans

Amsterdam

2017

Bitha Babazadeh

Acteursopleiding Academie voor Theater en Dans

Amsterdam

2017

Fjodor Jozefzoon
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BIJLAGE 2: RECENSIE VOORSTELLING ‘WE THE
PEOPLE’

https://www.theaterkrant.nl/recensie/we-the-people/ DEGASTEN /
★★★★☆ DANS
28 OKTOBER 2017 - PODIUM MOZAÏEK, AMSTERDAM - SPEELLIJST
OPWINDENDE GROEPDYNAMIEK AFGEPELD TOT STAPVOETS BEWEGEN
Door Pieter Rings gepubliceerd 30 oktober 2017
Twaalf jonge acteurs strooien twaalf emmers zand over de vloer. Het geeft het podium
de associaties van een strand, een arena, een piste of een kippenren. De dansers zijn
soms stampvoetende volksstammen met grimassen, dan weer bewegen ze alsof ze aan
Chinese ochtendgymnastiek doen. Het sprankelende, eerste deel van de dansvoorstelling
We the People is – net als hun voorstelling Awake van verleden jaar – weer ijzersterk.
Erg leuk is de scène waarin de meisjes de jongens uitdagen en waarin die daar op hun
eigen manier weer op ingaan. Het gebeurt met een bewonderenswaardige discipline,
gedrevenheid en plezier. En op een perfecte geluidsband van Gaby Damude (DJ Lovesupreme). Het is een tot in de puntjes uitgevoerde groepsdynamiek: twaalf acteurs, allemaal even goed, die in razend tempo het publiek een reeks enerverende danssituaties
opdienen zonder dat er ook meer eentje even de weg is kwijtgeraakt, aarzelt of een
verkeerde beweging maakt.
Maar daarna het tweede deel: het experiment, een spannend keuze van de artistiek leiders Elike Roovers en Rutgers Esajas. De twaalf dansers schrijden allemaal langzaam
over het toneel. Ze zetten allemaal tegelijk een volgende, bedachtzame stap op langzame,
bijna ritmeloze muziek, waaronder een trompetsolo van Miles Davis en impressionistische piano.
Doordat hun voeten daarbij nauwelijks van de grond komen, schuiven ze door het zand.
Een mogelijke slome indruk wordt weggenomen door hun rechte houding, uitstraling
en hun blik: vaak zelfbewust, dan weer nadenkend, dan weer gedachteloos. Ze staren
peinzend voor zich uit en kijken dan weer met onderzoekende blik naar het publiek. Hun
kleding is zonder kleuren. Het publiek hoort de voeten schuifelen door het zand. Een
enkele keer houden ze hun pas in zodat hun ademen hoorbaar is.
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Er lijkt geen eind aan te komen. Dit tweede deel brengt de opwinding, snelheid en dynamiek terug naar een bijna-nulpunt. Slow moving in de zin van slow cooking, dikke
boeken lezen, lange pelgrimstochten te voet, mediteren, bonsai-boompjes kweken. Geen
verhaal, geen confrontaties, geen grimassen. Choreografie afgepeld tot stapvoets bewegen.
Het moet het publiek niet onberoerd laten. Maar dat laat zich moeilijk meten. Voor elke
toeschouwer kan het anders uitpakken. Uw recensent was geïntrigeerd. Niet gehallucineerd. Vragen borrelden op, maar werden bezworen. Kanttekeningen geplaatst, maar
uiteindelijk niet relevant genoeg bevonden. Rust daalde neder. Verveling lag op de loer,
maar sloeg niet toe. De manier van hoe het twaalftal langs elkaar heen bewoog, werd
eerst een puzzel, toen een brij en uiteindelijk één geheel waarin de individuele dansers
opgingen. Plaats en tijd waren ver weg, maar hielden niet op te bestaan.
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