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AHK Academie voor Theater en Dans – workshops
Amsterdams Beroepscollege Noorderlicht – educatie / workshops / voorstelling
Amsterdams Lyceum – educatie / workshops
Anne Frank Stichting – voorstelling / workshops
BOOST Amsterdam – voorstelling / educatie
Broedplaats de Vlugt – voorstelling
Caland Lyceum – educatie/workshops/voorstelling
Calvijn met Junior College – educatie/workshops
Cordaan / De Werf – workshops / voorstelling
de Meervaart en Studio West – theaterlessen/educatie/voorstellingen
Hyperion Lyceum – educatie/workshops/voorstelling
IMC weekendschool noord – educatie / workshops
IMC Weekendschool west – educatie/workshops
Jeugdtheater de Krakeling – educatie/workshops/voorstellingen
LOLA Kroon – workshops
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Lumion College – educatie / workshops /voorstelling
Marcanti College – educatie/workshops
Nowhere – theaterlessen/educatie/voorstellingen
Oostblok theater – voorstelling
Ostadetheater – voorstelling/educatie
Over het IJ Festival – voorstelling
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
Stadsdeel West / workshops
ITA – voorstelling / debat
Streetcornerwork / DOCK – workshops
Talentenhuis - workshops
Theater Frascati – voorstelling / debat
Tolhuistuin – educatie / workshops / voorstelling
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KAART VAN ACTIVITEITEN IN AMSTERDAM –
2018
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KAART VAN LANDELIJKE ACTIVITEITEN –
2018
DEGASTEN: LANDELIJKE ACTIVITEITEN,
PARTNERS EN DEELNEMERS 2018
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01 Amsterdam: hoofdkantoor DEGASTEN – V, E, S
02 Hoofddorp: Pier K – V, E
03 Hoofddorp: Hoofdvaart College – V, E
04 Nieuw-Vennep: Pier K – V, E
05 Nieuw-Vennep: Herbert Vissers College – V, E
06 Zaandam: Zuiderzee College: V, E
07 Krommenie: TRIAS VMBO School – V, E
08 Haarlem: Mendel College – E
09 Haarlem: Bevrijdingsfestival – V
10 IJmuiden : Tender College – E, V
11 Alkmaar: Kijken Kijken Kopen Festival – V
12 Terschelling : Oerol Festival - V
13 Rotterdam: Theater Zuidplein – V, E
14 Rotterdam: 2 middelbare scholen – V, E
15 Rotterdam: Theater Babel – E
16 Den Haag: Theater aan het Spui - E
17 Naaldwijk: Lentiz Dalton College – V, E
18 Almere: Baken Park Lyceum – V, E
19 Almere: Kunstlinie (KAF) - V
20 Utrecht: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht – V , S
21 Utrecht: Theater Kikker en Podium Hoge Woerd – V
22 Amersfoort: Autersbond - V
23 Maastricht: Toneelschool Maastricht – S
24 Zwolle: ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten – E , S
25 Arnhem: ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten - S
26 Deventer: CONNECT en Kunstbaken Festival – E, V
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Deelnemers uit:
Noord Holland: Zaandam, Amsterdam, Aalsmeer, Monnickendam,
Alkmaar, Amstelveen, Purmerend, Middenbeemster, Badhoevedorp, Loosdrecht, Hoofddorp,
Koog aan de Zaan, Den Helder,
Haarlem
Utrecht: Utrecht, Mijdrecht,
Baambrugge
Zuid Holland: Ridderkerk, Rotterdam, Leiden, Den Haag
Gelderland: Apeldoorn, Wageningen
Flevoland: Almere, Lelystad
Brabant: Eindhoven, Tilburg

V VOORSTELLINGEN
E EDUCATIE/WORKSHOPS
S STAGIARS VAN EN DOORSTROOM NAAR
KUNSTVAKONDERWIJS
DEELNEMERS UIT ONZE PRODUCTIE-,
PERFORMANCE- EN TRAININGSGROEPEN DIE
LESSEN VOLGEN IN AMSTERDAM
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FACTS & FIGURES
Bereik van DEGASTEN 2016 t/m 2018:
Totaal bereik 2018: 1.989 dmv het volgen van workshops en lessen
10.671 personen
8.458 als toeschouwer, waaronder 90% jongeren.
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.

DEGASTEN 2018 bestond uit:
65 teamleden
19 stagiairs
35 peer educators
238 projecten en workshops
128 voorstellingen en performances
27 scholen uit 12 steden en dorpen
Eigen inkomstenpercentage: 35,8 %
Doorstroompercentage jongeren naar het kunstvakonderwijs en het
werkveld: 19,8 %

5

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 20172020.
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.
Deze werkwijze heeft haar vruchten afgeworpen: in de periode 2006-2018 stroomden
in ieder geval 153 jongeren van Jong RAST/DEGASTEN door naar de theateropleidingen in Nederland en België, naar het kunstvakonderwijs en als speler en maker bij
andere gezelschappen.
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PROFIEL
DEGASTEN bestond in 2018 uit 81 jongeren verdeeld over 4 groepen:
WEST (voorheen trainingsgroep west) repeteert van sep DGSTN
tember t/m mei één avond per week in Studio West en maakt in mei
een eindpresentatie op locatie. Gedurende het seizoen vinden er een
aantal tussenpresentaties plaats.
OOST (voorheen trainingsgroep oost) repeteert van septem DGSTN
ber t/m mei één avond per week in Nowhere en maakt in mei een
eindpresentatie op locatie. Gedurende het seizoen vinden er een
aantal tussenpresentaties plaats.
productiegroep repeteert 2 keer per week in Studio West en op
 De
andere locaties. Naarmate een première datum dichterbij komt, worden de repetities intensiever, tot aan de première en toer van de
voorstelling. In 2018 waren er twee groepen, waarmee de voorstellingen ‘To Voice’ en ‘Breken’ werden gemaakt.
performancegroep repeteert in Nowhere en toert het hele sei De
zoen door Nederland met een scholenvoorstelling. In 2018 was dat de
voorstelling ‘Back to Back’.

FOCUS IN 2018
DEGASTEN heeft zich in 2018 geconcentreerd op meer kwaliteit, ondernemerschap en
het uitzetten van lange lijnen met partners:
 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.
 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.
 DEGASTEN heeft geïnvesteerd in het maken van lange termijnplannen met partners. Dus minder losse eenmalige presentaties met telkens nieuwe partners, maar
plannen voor een lange termijn samenwerking maken met aan aantal theaters,
kunstenaars vanuit andere disciplines, opleidingen en scholen.
 Aangaan van structurele samenwerkingen met zorginstelling Cordaan (theatergroep LeBelle, jongeren met een verstandelijke beperking), de Anne Frank Stichting (ontwikkelen van educatie voor de scholenvoorstelling ‘Back to Back’) en met
Arq Equator Foundation (spelers met een vluchtelingen achtergrond).
 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.
 Samenwerking met festivals Over het IJ, Boslab en Oerol.
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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, nu afstuderend aan de toneelschool Maastricht en acteur bij het Nationaal
Theater

MISSIE
DEGASTEN maakt samen met makers en spelers toonaangevende producties met
een uitgesproken 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 het
werkveld 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.”
is een Amsterdams jongerentheatergezelschap dat werkt met
 DEGASTEN
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.
werkt aan inclusiviteit binnen het theater: wij vinden dat ieder DEGASTEN
een het recht heeft om kennis te nemen van kunst en cultuur. DEGASTEN
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bereikt jongeren die doorgaans niet of nauwelijks met kunst en cultuur in
aanraking komen.
benadert interculturaliteit, grootstedelijkheid en identiteit niet
 DEGASTEN
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 gebruikt DEGASTEN bij het
ontwikkelen van voorstellingen met een hoogwaardige artistiek signatuur.
Er wordt interdisciplinair gewerkt omdat disciplines niet los van elkaar worden zien.

PLURIFORMITEIT
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.
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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 Amsterdam west

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. 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 2018 was dat vooral via:
 Theaterprojecten op middelbare scholen en het MBO: binnen CKV uren en lesuren
van een brede-school-programma;
 Theaterprojecten op middelbare scholen, het HBO en het MBO: Kortlopende of
eenmalige projecten;
 De scholenvoorstelling ‘Back to Back’;

THEATERPROJECTEN OP
MIDDELBARE SCHOLEN, HET HBO EN
HET MBO
DEGASTEN realiseert theaterprojecten op middelbare scholen en het MBO. Ongeveer
de helft van de projecten bestaat uit reeksen van wekelijkse lessen tijdens CKV-uren
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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 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 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 onze werkwijze door en door en dragen in alles onze visie in
de theaterlessen 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.

BACK TO BACK
Het grootste educatieproject in 2018 was de scholenvoorstelling ‘Back to Back.’ Deze
voorstelling werd in samenwerking 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 een kleine vergoeding aan
haar spelers, waardoor het spelen van de voorstelling en het geven van workshops als
peer educator een bijbaantje is geworden voor de performancegroep.
‘Back to Back’ werd gecoproduceerd met de Rotterdamse partners SKVR en theater
Zuidplein. De educatie werd ontwikkeld in samenwerking met de Anne Frank Stichting. 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 première. In 2018 werd de voorstelling 30
keer gespeeld voor 2.004 scholieren.
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LIJST VAN SCHOLEN
DEGASTEN was in 2018 middels workshops, presentaties, nagesprekken en voorstellingen actief op 27 scholen uit 12 steden en dorpen:




























Academie voor Theater en Dans( HBO) Amsterdam
Amsterdams Beroepscollege Noorderlicht - Amsterdam
Amsterdams Lyceum - Amsterdam
ArtEZ theaterdocentenopleiding (HBO) – Zwolle
Bakenpark Lyceum - Almere
Caland Lyceum – Amsterdam
Calvijn met Junior College – Amsterdam
Herbert Vissers College – Nieuw-Vennep
Hogeschool voor de Kunsten (HKU) – theaterdocentopleiding – Utrecht
Hoofdvaart College – Hoofddorp
Hugo de Groot College - Rotterdam
Hyperion Lyceum – Amsterdam
IMC Weekendschool – Amsterdam
Lentiz Dalton College – Naaldwijk
Lumion - Amsterdam
Marcanti College – Amsterdam
Montessori College Oost – Amsterdam
Olympia College - Rotterdam
Over Y College – Amsterdam
Palmentuin - Rotterdam
Pieter Nieuwland College – Amsterdam
ROC van Amsterdam, PACT theater – Amsterdam
ROC – MBO theater - Utrecht
Sint Nicolaaslyceum – Amsterdam
Tender College – IJmuiden
Trias VMBO - Krommenie
Zuiderzee College – Zaandam

Zie beschrijving van alle educatie activiteiten op pag 14.

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 6 gastlessen van acteurs, regisseurs en docenten van
verschillende theaterscholen, zoals Yvette Feijen (AHK), Martin Schwab (cameraman),
Dorine Niezing (stemdocent) en Mandela Weewee (acteur). De jongeren worden voorbereid op de audities door middel van (tekst)opdrachten, auditietrainingen, voorbereidende gesprekken en persoonlijke feedback.
In 2018 zijn er 15 jongeren doorgestroomd naar het kunstvakonderwijs of het (semi)
professionele werkveld. Dat is 19,8 % van de jongeren die in lessen volgden bij
DEGASTEN.
Momenteel doen er zes spelers van DEGASTEN auditie op verschillende theaterscholen in Nederland. In het voorjaar van 2019 zullen zij uitslag krijgen.
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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 en verschillende afstudeer- en TV films.

Voor een volledige doorstroomlijst van de DEGASTEN jongeren 2006-2018, zie bijlage
1 op pagina 34.
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ACTIVITEITEN DEGASTEN
2018

EDUCATIE (SCHOLEN)
28 januari op de IMC weekendschool
5 spelers en peer educators spelen de korte educatieve voorstelling ‘Get it Together’
en geven van 2 workshops aan 40 leerlingen van de IMC Weekendschool.
8 en 9 februari in Pier K - Hoofddorp
DEGASTEN geeft 3 workshops en maakt een eind presentatie met 41 leerlingen van het
Herbert Vissers College bij Pier K Hoofddorp,
10 februari in Nowhere
De Anne Frank Stichting (afdeling educatie) geeft een workshop aan de performancegroep van DEGASTEN (12 deelnemers) over het voeren van nagesprekken en het
geven van theaterworkshops aan middelbare school leerlingen, horende bij de voorstelling ‘Back to Back’.
15 februari in Nowhere
DEGASTEN docent Nilay Ceber geeft een theaterworkshop aan 15 deelnemers van
Poetry Circle Nowhere.
7 maart in Nowhere
DEGASTEN geeft theaterlessen in opdracht van Nowhere in het kader van een uitwisselingsproject van het Mendel College Haarlem met Duitse leerlingen. 8 deelnemers
die de workshop volgen theaterlessen en spelen een eindpresentatie voor 48 andere
leerlingen van dit uitwisselingsproject.
22 maart in Nowhere
De trainingsgroep Oost van DEGASTEN en deelnemers van Poetry Circle Nowhere
volgen samen een theater- en spoken word workshop, gegeven door een docent van
DEGASTEN en een van de Poetry Circle. 20 deelnemers.
22 april op de IMC Weekendschool
4 workshops aan 50 leerlingen van IMC Weekendschool ( 2e, 3e jaars en alumni), in
samenwerking met theater Orkater en Stadsschouwburg Amsterdam.
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19, 20 en 21 juni in Nowhere
Twee theaterdocenten en twee peer educators geven theaterworkshops aan 17 leerlingen van het Montessori College Oost, en maken een eindpresentatie die plaats vindt
in Nowhere.
19 juli in DOCK Amsterdam Noord
Een theaterdocent en peer educator geven een workshop aan 8 jongeren van stichting
DOCK, rondom de voorstelling Breken.
12 t/m 15 september
Kamikaze acts en nagesprekken op meerdere VO scholen in Amsterdam om de scholieren te enthousiasmeren voor theater én onze auditiedag. Onder andere 25 events op
het Marcanti College, Caland, Lumion, Calvijn met Junior College, Boven Y College,
Amsterdams Lyceum en Pieter Nieuwland College.
19, 20 en 21 september op het Hyperion Lyceum en Tolhuistuin.
9 theaterdocenten en 9 peer educators geven theaterlessen aan 140 brugklas leerlingen van het Hyperion Lyceum en maken een multidisciplinaire eindpresentatie in een
route op school en in de Tolhuistuin. 350 bezoekers.
26 september t/m 2 november op het Nicolaaslyceum
Een theaterdocent en peer educator geven 5 workshops en maken een eindpresentatie
met 18 brugklas leerlingen van het Nicolaas Lyceum. Kunstprofielklas. 75 bezoekers.
15 en 16 oktober op het Amsterdams Lyceum
DEGASTEN en Black Heritage Tours organiseren een rondvaart trip door Amsterdam
voor 75 leerlingen van het Amsterdams Lyceum (4 vwo) met nagesprekken.
21 december bij Pier K
DEGASTEN maakt in 2 workshops scenes met 12 leerlingen van het Herbert Vissers
College en speelt korte presentaties tijdens hun kerstviering op 21 december. Voor
1500 leerlingen.

BACK TO BACK
 24 januari – Showcase van de voorstelling in theater Zuidplein, 100 bezoekers.
 13 februari: 2 voorstelling op de SKVR voor 105 leerlingen van het Olympia College
(Praktijkonderwijs 2e klas) + 8 workshops
 17 maart – voorstelling op de HKU voor 75 studenten en theaterdocenten van het
VO + nagesprekken.
 21 maart: 1 voorstelling voor 65 leerlingen van het Tender College in IJmuiden + 4
workshops.
 23 maart –2x spelen van de voorstelling in Podium Mozaïek, voor 140 scholieren
van het Marcanti College, Lumion College, Calvijn met Junior College en ROC
PACT met 10 workshops achteraf.
 9 april: De voorstelling speelt 2x op Over-Y College in Amsterdam, voor 120 leerlingen. Op 11 april volgen 8 workshops.
 13 april: De voorstelling speelt 2x op het Zuiderzee College in Zaandam, voor 128
eerste klas VMBO leerlingen.
 23 april: De voorstelling speelt voor 40 leerlingen van Lentiz Dalton in Naaldwijk.
Met daarna één verdiepende workshop voor 15 leerlingen.
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 5 mei: 4 x de korte versie van de voorstelling + nagesprekken op het Bevrijdingsfestival in Haarlem. 128 bezoekers.
 15 en 16 mei: 2x spelen + nagesprekken en 8 workshops op het Hoofdvaart
College in Hoofddorp voor 120 leerlingen.
 22 en 23 mei: 2x spelen voor 100 leerlingen van 2e klas vmbo basis/kader
van ABC Noorderlicht in Amsterdam
Noord. Met nagesprekken en 8 workshops.
 5 en 6 juni: 4 voorstellingen en nagesprekken voor 288 vmbo basis/kader/
UIT ‘BACK TO BACK’ –
TL leerlingen van TRIAS VMBO in SCÈNE
FOTO: WHITE MOOD STUDIO
Krommenie.
 8, 9 en 10 juni: 2x spelen + nagesprekken op het Kunstbaken festival in Deventer voor 144 jongeren. En twee workshops
voor 60 jongeren.
 18 juni: 2x spelen + nagesprekken voor 140 leerlingen van Lumion Amsterdam.
 18 oktober: 1x spelen en 5 workshops op het Palmentuin in Rotterdam. 60 leerlingen 2e klas VMBO.
 5 en 6 november: 2 x spelen + 8 workshops voor 119 leerlingen (2e/3e klas VMBO)
van het Lentiz Dalton College in Naaldwijk.
 7 november: 1x spelen + 6 workshops voor 60 ISK leerlingen van het Hugo de Groot
college in Rotterdam.
Totaal aantal bezoekers: 2.004

VOORSTELLINGEN
2, 7 en 10 februari: Rrreuring festival in Podium Mozaïek.
Op dit jonge makersfestival zijn er 3 optredens te zien van (oud)
spelers van DEGASTEN: Guillano Herdigein, Alkan Coklu, Soufiane Moussouli en de voorstelling ‘Tossamossa’ van Mara van Nes
met spelers van DEGASTEN. 270 bezoekers.
6 april in Podium Mozaïek
DEGASTEN speler Ozan Aydogan geeft een poëzie/spoken word
optreden op het Agora Lettera festival, voor 85 bezoekers.
6 april in ITA
De educatieve voorstelling ‘Get it Together’ speelt bij de Gouden
Roos uitreiking in ITA voor 80 bezoekers.
4 en 5 mei in theater Oostblok
DEGASTEN theaterdocent Nilay Ceber en regisseur Jelle Zijlstra
maakten de voorstelling ‘Verzet’ met oa 4 spelers uit trainingsgroep Oost, in het kader van festival ‘Theater na de Dam’. Deze
voorstelling speelde 2 avonden in Oostblok. 90 bezoekers.
POSTER RRREURING FESTIVAL
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6 mei in het winkelcentrum in Alkmaar
Sheralynn Adriaansz en speler Wenny Floranus speelden
4x een voorstelling van Sheralynn op het Kijken Kijken
Kopen Festival. In opdracht van Likeminds. 55 bezoekers.
12 mei in Nowhere
De trainingsgroep Oost speelt haar einde seizoen presentatie op het Yellow Brick Road Festival in Nowhere. 12 spelers en 40 bezoekers.
13 mei in Nowhere
Locatieweekend van DEGASTEN: 2 eindpresentaties van
de trainingsgroepen Oost en West, ter afsluiting van het
seizoen. Met daarna afterparty in het foyer. 40 spelers, 160
bezoekers.
FOTO VAN DE VOORSTELLING

‘VERZET’ IN THEATER OOSTBLOK

16, 17 en 18 mei in Frascati
Choreograaf Keren Levi maakt in samenwerking met
DEGASTEN een korte voorstelling met DEGASTEN speler
Luka. In het kader van de Coming of age triple bill voor het
Frascati Issues Festival. 3x gespeeld voor 134 bezoekers.
19 mei in theater Frascati
Mara van Nes maakt een presentatie voor ‘De avond van
de Rebel’ met oa spelers van DEGASTEN voor het Frascati
Issues Festival. 73 bezoekers.
20 t/m 24 juni – Oerol festival Terschelling
Spelers en oud spelers van DEGASTEN maken en spelen 8 SCÈNE UIT DE EINDPRESENTATIE
VAN HET LOCATIEWEEKEND IN
korte theater acts voor op festivalterrein De Betonning op NOWHERE
het Oerol festival. 650 bezoekers.

AVOND VAN DE REBEL IN THEATER FRASCATI

25 juni t/m 1 juli in het Amsterdamse Bos
DEGASTEN maakt in coproductie met Neverlike / Keren Levi de voorstelling To Voice,
en speelt deze 7x op het Boslab festival voor 420 bezoekers.
18 t/m 22 juli in Zwembad de Werf, locatie Cordaan Noord.
DEGASTEN speelt 10 x de voorstelling Breken 1 op het Over het IJ festival voor 480
bezoekers. In deze voorstelling spelen 13 spelers van DEGASTEN en 3 spelers van
theatergroep LeBelle (onderdeel van Cordaan).
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25, 26 en 27 oktober in Zwembad de Werf, locatie
Cordaan Noord.
DEGASTEN speelt 3x de voorstelling ‘Breken 2’ voor
180 bezoekers.
7 t/m 10 november in Frascati
In coproductie met Frascati en in samenwerking met
Arq expertisecentrum voor psychotrauma maakt
DEGASTEN de voorstelling My name before Naomi. 5
voorstellingen voor 289 bezoekers.
OPTREDEN OEROL FESTIVAL – JUNI
10 november bij de auteursbond in Amersfoort
DEGASTEN speelt de korte voorstelling Charlie &
Adolf op de uitreiking van de educatieve parel voor
de auteursbond. Met nagesprekken over de werkwijze van DEGASTEN. 100 bezoekers.
15 december in Nowhere
Optreden van 22 spelers uit DGSTN OOST op het
Kerstbal in Nowhere. In samenwerking met Nowhere,
Poetry Circle, Amsterdam Roots Festival, Studio 52nd
en AJTS werden er verschillende optredens gegeven voor 120 jonge bezoekers uit Amsterdam Oost,
en werd er gezamenlijk gedineerd en gedanst op de TO VOICE – BOSLAB FESTIVAL – JUNI –
FOTO: MOON SARIS
afterparty.

WE THE PEOPLE
 19 januari in Kunstlinie Almere (KAF): Speciale scholenvoorstelling inclusief voor- en nagesprekken voor 145 leerlingen van het Baken Park
Lyceum in Almere.
 2 en 3 februari in Frascati 1: voor in totaal 340
bezoekers. Met op 3 februari randprogramma’s
van oud spelers van DEGASTEN onder de titel
‘DEGASTEN en de gasten van DEGASTEN’.
 16 maart op het Connect Festival in Deventer.
BREKEN – OVER HET IJ FESTIVAL –
Voor 50 jonge bezoekers inclusief nagesprek.
JULI – FOTO: MOON SARIS
 4 april in theater Kikker in Utrecht, tijdens Festival Tweetakt. 172 bezoekers.
 14 april in Podium Hoge Woerd in Utrecht, tijdens
Festival Tweetakt. 65 bezoekers.

CHARLIE & ADOLF - AUTERSBOND
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PROJECTEN EN VASTE
LESSEN
8 jan t/m 13 mei in Studio West
wekelijkse lessen trainingsgroep west – 27 spelers. In
totaal 15 lessen.
11 jan t/m 13 mei in Nowhere
wekelijkse lessen trainingsgroep oost – 21 spelers. In
totaal 15 lessen.
11 jan t/m 25 juni in Nowhere
Repetities van de performancegroep oost voor de voorstelling ‘Back to Back’ – 9 spelers. In totaal 15 repetities.
15 en 18 januari – in Studio West en Nowhere
De Turkse choreograaf Serkan Bozkurt (Danshane Istanbul) geeft gastlessen aan trainingsgroep west en aan een
mix van spelers van trainingsgroep oost en Poetry Circle
Nowhere. 30 spelers van DEGASTEN, 20 van Poetry Circle.
23 januari – Workshop door Anne Frank Stichting (AFS)
Educatiemedewerkers van de AFS geven een workshop
aan de 9 spelers van de voorstelling ‘Back to Back’ over
hoe je inhoudelijk sterke nagesprekken kunt voeren met SPELERS UIT DE PERFORMANCEGROEP OOST, VOORSTELLING
VO scholieren.
‘BACK TO BACK’. FOTO: WHITE
MOOD STUDIO

28 januari t/m 18 maart in Nowhere
8 spelers uit de productiegroep krijgen en reeks van 7 auditie trainingen om zich voor
te bereiden op de audities van de theaterscholen. Deze workshops worden gegeven
door Yvette Fijen (artistiek leider ATKA) Martin Schwab (camera acteren), Mandela
Weewee (monologen) en George Tobal (dialoog), Dorine Niezing (stem) en Oda (spelscènes)
10 februari – workshop aan de jongeren ambassadeurs van de Anne Frank Stichting
Een theaterdocent en peer educator geven samen een workshop theater aan 20 jongeren ambassadeurs van de AFS.
11 en 18 maart in Studio west
2 stemlessenlessen aan 25 spelers van de productiegroep door gastdocent Saar Vandenberghe.
17 en 18 maart in Deventer
Twee theaterdocenten geven 2 theaterworkshops op het CONNECT festival in Deventer aan 9 jongeren en maken een eindpresentatie die speelt voor 35 jongeren.
22 maart in Nowhere
15 jongeren uit de trainingsgroep oost en de 10 jongeren van de Poetry Circle krijgen
samen les en maken een korte presentatie.
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21 april in Theater Babel, Rotterdam
Elike Roovers en Mara van Nes geven een masterclass aan 14 deelnemers over inclusief theater maken met volwassen met een verstandelijke beperking.
21 mei t/m 28 juni in Kunstlinie Almere (KAF)
Een theaterdocent en peer educator geven 8 theaterworkshops aan een theaterklas in
KAF en maken een eindpresentatie op 28 juni. 18 deelnemers, 55 bezoekers.
21 en 28 mei in Studio West
Theaterdocenten geven 2 trainingen aan 12 nieuwe peer educators van DEGASTEN
over het geven van theaterlessen.
18, 19 en 20 juni op Terschelling
Sheralynn Adriaansz en Mara van Nes doen op uitnodiging van Oerol mee aan het
project Playground, dat gaan over het creëren van een nieuwe programmering voor
Oerol dat gaat over inclusiviteit, het creëren van meerdere contexten en diversiteit. In
totaal 12 deelnemers.
19 juni in theater aan het Spui, Den Haag
Rutger Esajas, speler Wail Hegazy en de Marokkaanse artist in residence Mouad Lasmak spreken tijdens de Ambassade Cultuurdagen. Georganiseerd door de Ministerie voor Buitenlandse Zaken en DutchCulture. In deze themasessie ‘nieuwe generatie, nieuwe toekomst’ ging over de jongerencultuur in Turkije, Rusland, Egypte en
Marokko. Voor 75 bezoekers.
9 augustus in Podium Mozaïek
Ontmoeting met burgemeester Femke Halsema en het AFK om te praten over oa
DEGASTEN als best practice.12 deelnemers.
8 september in het foyer van de Rabozaal bij ITA
Deelname aan paneldiscussie over het canon van het Nederlands theater (onderdeel
van Nieuwe grond, theaterfestival, geïnitieerd door Mara van Nes. 100 bezoekers.
15 september - auditiedag in Podium Mozaiek
Deze dag bestond uit 120 auditanten en 12 vrijwilligers/oud spelers. Gedurende de
hele dag kregen jongeren gratis workshops. Aan het einde van de dag werden er 70
jongeren geselecteerd voor onze nieuwe groepen: DGSTN WEST, DGSTN OOST en
DGSTN Back to Back. Dit zijn de nieuwe namen voor de trainingsgroepen en performancegroep.
5 oktober t/m 16 december in Boost Amsterdam
Start wekelijkse theaterlessen aan 11 jonge vluchtelingen die actief zijn in Boost Amsterdam. In totaal 10 lessen. Deze deelnemers stromen aan het eind van het jaar door naar
de reguliere trainingsgroepen van DEGASTEN. Deze lessen worden gegeven in het
Nederlands en Engels. Meer info over Boost: https://boostamsterdam.nl/
20 september tot 20 december in Studio West
Wekelijkse lessen DGSTN WEST (nieuwe naam van de trainingsgroep west) – 28 spelers. In totaal 13 lessen.
20 september tot 20 december in Nowhere
Wekelijkse lessen DGSTN OOST (nieuwe naam van de trainingsgroep oost) – 26 spelers. In totaal 13 lessen.
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FLYER AUDITIEDAG EN GROEPSFOTO AAN HET EINDE VAN DE
AUDITIEDAG – FOTO: TIM HILLEGE

20 september tot 20 december in Nowhere
Repetities van de performancegroep oost voor de voorstelling ‘Back to Back’ – 9 spelers. In totaal 19 repetities.
4 december in ArtEZ Zwolle
Elike Roovers geeft samen met speler Daphne Masé een gastles aan 25 leerlingen van
de theaterdocentenopleiding over de werkwijze van DEGASTEN.
9 december 2018 t/m 6 jan 2019 in broedplaats de Vlugt
In plaats van een eenmalige locatiepresentatie in het stadsdeel, deed DEGASTEN mee
aan de Multimedia expositie ‘Casting a shadow wherever we stand’ die kunstenaar
Maia Sørensen heeft gemaakt met 15 spelers van onze trainingsgroep West. Deze
installatie was dagelijks te zien. Opening op 9 dec met een feest, in totaal 28 dagen
expo voor 180 bezoekers.

FOTO VAN DE VIDEO INSTALLATIE EN PERFORMANCE VAN DEGASTEN ISM FILMMAKER
MAIA SØRENSEN
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STAGIAIRS BIJ
DEGASTEN

In 2018 liepen er 19 studenten stage bij DEGASTEN. Zij werden begeleid door een
vaste medewerker. Afhankelijk van de studierichting waren de begeleiders: Rutger
Esajas, Farnoosh Farnia, Elike Roovers, Linda Bosch, Sheralynn Adriaansz en Nilay
Ceber.

ARTEZ ZWOLLE
Janneke Mannee, 3e jaars student theaterdocent, liep stage bij DGSTN WEST bij docent
Linda Bosch én bij de voorstelling ‘Back to Back’. Hierbij wilde ze vooral onderzoek
doen naar de fysieke werkwijze van DEGASTEN.

PACT – ONDERDEEL VAN ROC VAN AMSTERDAM
11 stagiairs die trainen en spelen bij DGSTN OOST, of in een voorstelling:
Kilian Visser (Breken), Juliette Talakua (Breken), Emilio Pramatarov (Breken), Sander
Koridon (We the People, Breken en Back to Back), Steven Dinkgreve (We the People), Sarah (Back to Back), Marijn (DGSTN OOST), Zoë (DGSTN OOST), Teun Adriani
(DGSTN OOST), Joshua (DGSTN OOST) en Lieve van Engelenburg (To Voice).

AHK ACADEMIE VOOR THEATER EN DANS
Sem Jonkers, 3e jaars student theaterdocent, liep stage bij de voorstelling ‘Back to
Back’. Hierbij wilde hij vooral onderzoek doen naar de educatie omtrent de voorstelling.
Wenny Floranus, 4e jaars student bij Urban Contemporary (JMD), liep als spelende
maker stage bij de voorstelling ‘To Voice’.
Kobbe Koopmans, 3e jaars student theaterdocent, liep stage als regie assistent bij de
voorstelling ‘My name before Naomi’, en als docent bij de theaterreeksen aan jongeren met een vluchtelingen achtergrond in BOOST Amsterdam.
Chanan Molenaar, 2e jaars student theaterdocent, liep stage als spelende maker bij de
voorstellingen ‘Breken’ en ‘Back to Back’.
Noa Tielens, 4e jaars student theaterdocent, liep stage in DGSTN WEST bij docent
Linda Bosch. Hierbij wilde ze vooral onderzoek doen naar de fysieke werkwijze van
DEGASTEN.
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HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN UTRECHT
(HKU)
Ruben Bosch, 4e jaars student theaterdocent, liep stage in DGSTN OOST bij docent
Nilay Ceber. Hierbij wilde hij vooral onderzoek doen naar de fysieke werkwijze van
DEGASTEN.

TOBIASSCHOOL AMSTERDAM (VO)
De zestienjarige Luna, die in DGSTN OOST zat, liep een snuffelstage van 4 maanden bij
regisseur Elike Roovers, bij de voorstellingen ‘We the People’ en ‘Breken’.

23

DE TOEKOMST

2018 was voor DEGASTEN haar tweede jaar met structurele subsidies voor de periode
2017-2020: 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 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 drie medewerkers in parttime
dienstverband kunnen aannemen: Maartje Hagar Treep (PR), Sheralynn Adriaansz
(projectcoördinatie scholenvoorstellingen) en Mara van Nes (educatie). Wilbert Slagboom is in december 2018 begonnen als vaste creatief producent. Dit geeft DEGASTEN de mogelijkheid om te verstevigen binnen het theaterlandschap.
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
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MEDEWERKERS

DEGASTEN is een stichting met een bestuur en wordt gerund door een driekoppige
(parttime) 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		voorzitter sinds november 2015
Pieter Röhling		penningmeester sinds maart 2015
Yassine Boussaid		secretaris sinds februari 2013
Pearl Dias		bestuurslid sinds november 2015
Kai Pattipilohy		bestuurlid sinds februari 2013

HET VASTE TEAM
Driekoppige directie
Elike Roovers – artistiek inhoudelijk
Farnoosh Farnia – zakelijk organisatorisch
Rutger Esajas – artistiek organisatorisch
Projectleider / creatief producent
Maral Khajeh tot 1 februari
Wilbert Slagboom vanaf 17 december
PR medewerker
Maartje Hagar Treep
Projectcoördinator scholenvoorstellingen
Sheralynn Adriaansz
Educatie
Mara van Nes
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Theaterdocenten
In 2018 werkte DEGASTEN met 30 docenten, voor scholenprojecten en/of het maken
van presentaties:
Dieuwertje Stienstra
Dionne Verweij
Eveline de Wit
Fadua El Akchaoui
Gaby Damude (muziekdocent)
Gerbrand Bos
Guillano Herdigein
Hesdy Lonwijk
Hilde Tuinstra
Joanne Purperhart
Katja Hieminga (dramaturgie docent)
Linar Ogenia (dansdocent)
Linda Bosch
Lizzy Hennequin
Mandela Weewee (auditietraining)
Mara van Nes
Martin Schwab (auditietraining)
Nico Tillie
Nilay Ceber
Nina Haanappel
Reggie Telg
Remi Walsarie
Sassan Saghar Yaghmaei (choreograaf)
Sebastiaan van Loenen
Sheila Bosman
Sophia van der Putten (dansdocent)
Sophie van Broekhove
Tessa Hendriks (beeldende kunst docent)
Yahmani Blackman
Yvette Feijen (auditietraining)

FREELANCE TEAMLEDEN EN ONDERAANNEMERS
Los van de theaterdocenten, bestond DEGASTEN in 2018 uit het werk van 35 medewerkers en onderaannemers.
…,staat - vormgever
Annelie Boere – vervangend producent ‘We the People’
Anouk Saleming – schrijver ‘Back to Back’.
Celesta Mensah – PR assistant
Dean – Eet Smaakversterker – catering locatieweekend
Edgar Witteveen – Count @ - boekhouding
Elike Roovers – artistiek leider en regie
Ellen Blom – fondsenwerver
Elza-Jo: fotograaf ‘To Voice’ en ‘Breken’ poster
Eric-Jan Wiebenga – verzekeringsadviseur
Erik Gramberg – lichtontwerp en toerbegeleiding ‘We the People’
Eva de Wit – co-schrijver ‘Breken’ en ‘Back to Back’
Farnoosh Farnia- zakelijk leider
Gaby Damude/DJ Lovesupreme – muziekcompositie ‘Breken’ en muziekdocent
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Gerbrand Bos – kostuumontwerper ‘Breken’ en ‘To Voice’
Helen van den Burg – Count @ - boekhouding
Jean van Lingen – fotograaf
Jean-Pierre van Eer: produsent ‘Breken’ en locatieweekend
Katja Hieminga – dramaturg ‘We the People,’ ‘Back to Back’ en ‘Breken’
Maartje Hagar Treep – PR
Mara van Nes – educatiemedewerker
Maral Khajeh – projectleider tot feb 2018
Mirko Lazovic – licht- en decorontwerp en toerbegeleiding ‘To Voice’
Moon Saris - fotograaf
Nadine Dijkstra – producent ‘To Voice’
Robin Ebing – productie assistent ‘Breken’, We the People’ en ‘To Voice’
Rosalie Witte – producent ‘We the People’
Rutger Esajas – artistiek leider en regie
Sergio Gridelli - filmopname en trailer
Sheralynn Adriaansz – project coördinator scholenvoorstellingen en docent
Tamek – Marc van der Linden - accountant
Thiadmer van Galen – decorontwerp ‘We the People’
Tim Hillege – fotograaf auditiedag
Wilbert Slagboom – creatief producent vanaf dec 2018

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 2018 werkte DEGASTEN met 35 peer educators:
Anna Maria Mulder
Celesta Mensah
Christian José Corvalan Iturria
Christopher van der Meer
Daphne Masé
Evalinde Lammers
Giacomo Steinbach
Jair Rosaria
Joshua Halman
Juliette Talakua
Kilian Visser
Kimberly Agyarko
Leandro Ceder
Lieke witteveen
Mika Ram
Nabil Benkers
Naomi Namutebi
Niola Gilewicz-Smolski
Nur Dabagh
Robin Ebing
Sander Koridon
Sara Schoon
Saul Bargai
Sidar Toksoz
Steven Dinkgreve
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Tariq Bakas
Teun Adriani
Thijs Bouwman
Veronica Verdon
Wenny Floranus
Ya-Isha Cham
Yavid Mounir
Zanyar Aziz
Ziggy Knel
Zoë-Dee
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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 theaterschool (Arnhem en Zwolle)
Studenten van de opleidingen tot theaterdocent en dansdocent lopen stage bij DEGASTEN. Onze jongeren stromen door naar deze opleidingen en naar de acteursopleiding
en muziektheater opleiding 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.
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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 productiegroep voorstelling, 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 geeft wekelijkse theaterworkshops om zo een doorstroom van deze
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 ‘My Name Before Naomi’ gemaakt met een
speler van DEGASTEN én Arq. Inmiddels is de samenwerking zodanig versterkt dat 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 ‘My name before Naomi’, met Naomi als hoofdrolspeler van DEGASTEN en Arq.
Jeugdtheater de Krakeling
Is sinds 2010 een vaste speelplek met workshop vooraf en nagesprek.
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
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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
Theater LeBelle / Cordaan
Theater LeBelle is de theaterwerkplaats van zorginstelling Cordaan. Deze theatergroep bestaat uit spelers met een verstandelijke beperking. Samen met artistiek leider Madelon van Riel is er in 2018 hard gewerkt om de spelers van DEGASTEN en
LeBelle tot één ensemble te kneden voor de voorstelling ‘Breken’. Dit is goed gelukt,
in 2019 wordt de samenwerking verstevigd. Het doel is om het theater nóg inclusiever
te maken.
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 is de scholenvoorstelling ‘Back to
Back’ ontwikkeld en verkocht aan scholen in Rotterdam en omstreken.
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.
Theater RAST
DEGASTEN (voorheen Jong Rast) is in 2003 ontstaan als talentontwikkelingstraject van
RAST. Nog steeds groeien onze oud spelers door naar RAST als regisseur en speler.
Voorbeelden in 2018 zijn Ada Ozdogan (regie) en Abdelkarim El Baz (acteur).
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FINANCIËLE TOELICHTING

OPBRENGSTEN
De opbrengsten van het lesgeld van cursisten ligt hoger dan was begroot, omdat er
tijdens de auditiedag van 2018 meer jongeren zijn aangenomen dan oorspronkelijk
was gepland. Het totaalbedrag aan publieksinkomsten ligt ruim € 60.000 hoger dan
begroot, omdat er veel meer workshops zijn verkocht rondom de scholenvoorstelling
‘Back to Back’ dan oorspronkelijk was gepland. Ook steeg de vraag van scholen voor
reguliere theaterworkshops. Het bedrag aan coproducties ligt hoger omdat er één
coproductie extra werd gedaan. Het bedrag van uitkoopsommen uit eigen producties
ligt lager vanwege drie redenen: een aantal theaters werken met recettes en niet met
uitkoopsommen, de publiekscapaciteit van de locatievoorstelling ‘Breken 1 en 2’ lag
lager dan andere voorstellingen i.v.m. de grootte van de locatie en een groot deel van
de tour van ‘Breken 3 en 4’ valt in 2019.

SUBSIDIES
De subsidies uit publieke middelen zijn lager dan begroot, omdat de toekenning van
Fonds Podiumkunsten wordt doorgeschoven naar 2019, in verband met de verlenging
van de tour van de voorstelling ‘Breken 3 en 4’. De subsidies uit private middelen liggen lager dan begroot, omdat er minder aanvragen werden uitschreven in verband
met flink hogere publieksinkomsten. Ook werden de subsidies van Fonds 21 en van
Stichting Melanie doorgeschoven naar 2019 in verband met de verlenging van de tour
van de voorstelling ‘Breken 3 en 4’.

BEHEERSLASTEN/
PERSONEELSKOSTEN
De personeelslasten komen nagenoeg overeen met wat ervoor was begroot. De verzekeringskosten voor personeel liggen een stuk lager dan was begroot. Reden hiervoor
is dat de meeste medewerkers als freelancer bleven werken en verzekerd waren via
de verschillende projecten en producties óf zelf een verzekering hadden. De kosten
voor de boekhouding/ salarisadministratie liggen hoger in verband met meer uren om
de administratie te verwerken. De vergader- en representatiekosten liggen hoger in
verband met de vele vergaderingen in cafés, tijdelijke werkruimtes en op locatie bij
partners, omdat DEGASTEN nog geen vaste eigen repeteer- en kantoorruimte heeft
voor de hele week. Hier wil DEGASTEN in 2019 verandering in brengen.
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ACTIVITEITENLASTEN /
PERSONEELSKOSTEN
De salaris / honorarium van de projectleider is een stuk lager, omdat DEGASTEN tussen februari en december geen vaste projectleider meer in dienst had. Sinds december is er weer iemand in vaste dienst, deze functie heet nu creatief producent. De salaris van Rutger Esajas is hoger uitgevallen, omdat hij naast zijn huidige werkzaamheden
ook veel gastlessen heeft gegeven aan HBO kunstvakopleidingen vanuit DEGASTEN.
De honoraria van regie/docenten/muzikale leiding projecten en de honoraria van
scholen/cursussen docenten is hoger uitgevallen in verband met de vele scholenworkshops die werden geboekt. De honoraria van de dramaturg, technici en stagiairs zijn
lager uitgevallen omdat het personeel een aantal werkzaamheden voor een deel zelf
heeft uitgevoerd.
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BIJLAGE 1: DOORSTROMERS
Doorstoom jongeren DEGASTEN / Jong RAST naar kunstvakonderwijs, vervolgopleidingen of het werkveld - 2006 t/m 2018:
Naam

Opleiding

Plaats

Ananda Postma

MBO Theater

Amsterdam

Doorstroom
jaar
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

Brussel

2009

Kirsten van der Hoorn Makersopleiding/ writers for performance

Brussel

2009

Kyra Frijters

MBO Theater/ Kunst academie Den Bosch

Amsterdam/ Den Bosch

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

Makersopleiding

2006/2009
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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 Schoo- DNA/ Theaterdocentopleiding
ten
Evelien de Wit
Trap/ Theaterdocent

Amsterdam/ Maastricht
Tilburg

2011

Alkan Coklu

Acteursopleiding Theaterschool AHK

Amsterdam

2012

Sebastiaan van Loenen
Fjodor Jozefzoon

Theaterdocent Theaterschool AHK

Amsterdam

2012

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

Maastricht

2014

Ziggy Knel

Theateropleiding, nadat hij in 2013 de Gouden Kalf
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

Leandro Ceder

2014

Robbie Wallin

Eerst naar DOX XL, dan naar Acteursopleiding The- Amsterdam
aterschool AHK
DOX XL
Utrecht

Yavid Mounir

DOX XS

2014

Arslan Aktan
Emmanuel Boafo

2010/ 2011

2014

2014
Utrecht

Utrecht

2014

2014
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Sheralynn Adriaansz

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

Amsterdam

2014

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

2015

Daan Horvers

Baan als castingdirector bij John Doornik castingbu- Amsterdam
reau
DOX XL
Utrecht

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
Sheralynn Adriaansz

TV programma Idols
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

2015

2015

2016
Utrecht

2016
2016
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Thor Louwerens

Acteursopleiding Academie voor Theater en Dans

Amsterdam

2017

Bitha Babazadeh

Acteursopleiding Academie voor Theater en Dans

Amsterdam

2017

Fjodor Jozefzoon

Acteursopleiding Academie voor Theater en Dans

Amsterdam

2017

Thijs Bouwman

Mime opleiding Academie voor Theater en Dans

Amsterdam

2017

Sherezade Fritze

Scenografie Academie voor Theater en Dans

Amsterdam

2017

Pearl Boamah

Cultuurverkenner A’dam zuidoost AFK

Amsterdam

2017

Shriejan Paudel

Regie opleiding Filmacademie

Amsterdam

2017

Mara van Nes

Educatiemedewerker bij DEGASTEN

Amsterdam

2017

Yavid Mounir

Brainwash kunsttraject bij Studio West

Amsterdam

2018

Steven Dinkgreve

Theaterdocent opleiding ArtEZ

Arnhem

2018

Ozan Aydogan

Winnaar NK Poetry Slam

Utrecht

2018

Emmanuel Boafo

Nieuw ensemble lid bij het Nationaal Theater

Den Haag

2018

Jilissa Wezer

Amsterdam

2018

Ziggy Knel

Overgestapt op Docent Dans aan AHK Academie
voor Theater en Dans
Acteursopleiding Academie voor Theater en Dans

Amsterdam

2018

Nur Dabagh

Acteursopleiding ArtEZ

Arnhem

2018

Ozan Aydogan

Acteursopleiding Academie voor Theater en Dans

Amsterdam

2018

Mher Brutyan

Mime opleiding Academie voor Theater en Dans

Amsterdam

2018

Sara Schoon

Maastricht

2018

Celia Scheij

Snenografie en kostuumdesign toneelschool Maastricht
European Film College in Denemarken

Ebeltoft, Denemarken

2018

Jonathan Dadzie

Filosofie aan de Universiteit van Amsterdam

Amsterdam

2018

Lavinia Aronson

Presentator bij de BNN VARA Academy

Hilversum

2018

Christopher van der
Meer
Benjamin Coton

Muziektheater opleiding ArtEZ

Arnhem

2018

Jongerenredactie ITA

Amsterdam

2018

Nicky Vroegop

Theaterdocent opleiding Academie voor Theater en Amsterdam
Dans

2018
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BIJLAGE 2: RECENSIES EN
ARTIKELEN

< R E C E N S I E TONEEL

DEGASTEN, ARQ PSYCHOTRAUMA EXPERT
GROUP, FRASCATI PRODUCTIES

MY NAME BEFORE NAOMI

Hoe geef je woorden aan een traumatisch verleden? Hoe vertel je een verhaal dat
een ander zich niet kan voorstellen, maar door jou opnieuw beleefd moet worden?
En wat voor zeggingskracht heeft theater dan? Naomi Namutebi heeft haar verhaal al vaak moeten vertellen tegen psychologen, politieagenten en advocaten
die ieder hun eigen perspectief op haar projecteren. My Name Before Naomi laat
zien hoe moeilijk het is om echt gehoord te worden.
De cliënt vertoont vermijdend gedrag, zo luidt haar diagnose. Namutebi protesteert:
ze heeft immers precies gedaan wat er van haar gevraagd werd. De kloof tussen haar
en de instanties die haar ondervragen ligt al in taal verborgen. Zij maakt ogenschijnlijke details veelzeggend: de stilte in de Nederlandse straten, de roze suikerspin-kleding die ze aanheeft tijdens haar gesprekken, de onpersoonlijke typgeluiden van de
dame aan wie ze haar eerste liefde beschrijft. De medewerker van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst is alleen geïnteresseerd in kernachtige zinnen. Voor haar volledige verhaal is geen interesse.
Dat volledige verhaal vertelt ze nu zelf, in de zaal van Frascati. Jongerentheater
DEGASTEN werkte samen met Frascati en Arq Psychotrauma Expert Group om My
Name Before Naomi te maken. Naomi is de naam die de Oegandese Hindu Namutebi
heeft aangenomen na een verleden van fysiek en mentaal misbruik. Toen haar liefde
voor een andere vrouw openbaar werd, moest ze noodgedwongen haar land verlaten. Eenmaal in Nederland belandde de nog maar 19-jarige Namutebi in een web van
instellingen waar ze haar status als LHBT-er en het gevaar dat ze in Oeganda loopt
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moest bewijzen. Maar hoe bewijs je zoiets? Hoe bewijs je dat de stoel die je in je hoofd
hebt wel echt een stoel is, vraagt ze ons. Zonder concreet bewijs is ze overgeleverd
aan een beoordeling van geloofwaardigheid.
Het theater biedt uitkomst: hier is meer ruimte om oordelen uit te stellen en te luisteren. Namutebi nodigt ons uit om van de tribune naar het podium te komen. We bevinden ons in een steriel-ambtelijke setting: plastic stoelen, een tafel met een paar microfoons, een waterkoeler. Actrice Nazanin Taheri leest de psychologische en gerechtelijke rapporten voor die over haar geschreven zijn. Haar identiteit wordt gereduceerd
tot die van een cliënt die aan ambtelijke criteria moet voldoen.
Op muziek van Nina Simone geeft danseres Sonia een fysieke uitdrukking aan de
gevoelens die Namutebi niet kan uitspreken. Zelf blijft Namutebi krachtig en beheerst.
Licht ironisch zingt ze Destiny’s Childs Bootylicious (‘Can You Handle This?’) en vraagt
of wij dit verhaal aankunnen. Ze vertelt over de knappe dame van de IND, die haar
verhaal met lange nagels op de computer typt. Dan gaat ze terug naar haar verleden
in Oeganda. Even moet ze stoppen, omdat de herinneringen te pijnlijk zijn. Een droom
over een slang blijkt een theatrale metafoor voor een nachtmerrie die te ingrijpend is
om te delen. Hier schiet theater tekort: het is altijd een middel geweest om trauma’s
verteerbaar te maken, maar de werkelijkheid is vaak weerbarstiger en gruwelijker.
We willen gereinigd worden door een catharsis, maar voor dit verhaal zou een mooie
afwikkeling een leugen zijn.
Zo wordt My Name Before Naomi een verkenning van de kracht van theater om een
trauma te bespreken. De verbeelding kan geen recht doen aan de werkelijke omvang
en impact van een trauma, maar het theater is wel een plaats waar Naomi Namutebi op
haar eigen voorwaarden haar geschiedenis kan delen. En gehoord wordt.
Foto: Jean van Lingen
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dere als boekenr
van Vrij Nederlan
in 2010 De Schoo
op. Met creatief t
wijs werken we d
terstand van kind
én helpen we lee
en ouders op weg
zijn vijftig kinderb
schrijvers aanges
Naast De School
maand voor alle b
scholen hebben w
programma van e

Angelo
Bromet

Programmeur N
De Melkweg

“Ik wil niet met ho
groepen werken.
centrum NoLimit
programma’s voo
uit Zuidoost die h
binnen de urban
tuur willen ontwik
alle vrijheid om te
menteren. Het ho
goed te zijn. De jo
laten zien dat ze w
mars hebben, ka
gens bij de Melkw
kans geven zich v
ontwikkelen, doo
hoe je een zaal vo
voorbeeld. Ook b
jonge artiesten in
keling van hun on
schap. Zuidoost i
mij een plek waar
dingen gemaakt w
we niet krampac
stadsdeel moete
maar juist moete

Ellen
Alvares

Oprichter Dutch
Arts Institute D

Rutger
Esajas
enElike
Roovers
Artistieke leiding theater
DEGASTEN
Elike Roovers: “DEGASTEN is een
miniatuurversie van de multiculturele
samenleving. We zijn een jongerentheatergezelschap en werken met
ruwe talenten tussen de 12 en de 25
jaar, uit de hele stad.”
Rutger Esajas: “We maken de voorstellingen samen met de jongeren, ze zijn
echt medemaker. De thema’s gaan

over actuele onderwerpen waar zij zich
mee bezighouden. We gaan uitvoerig
met hen in gesprek binnen de veilige
context van het theater. Daar mag alles
gezegd worden. We willen onze spelers
artistiek uitdagen om over de wereld
na te denken, en vanuit hun diverse
achtergronden individueel te reageren.
De blik van jongeren zet ons op scherp,
ze bieden ons andere perspectieven
en boren andere kanalen aan dan wij.
Roovers: “We bereiken jongeren die

niet per se bekend zijn met theater.
Via ons komen ze er soms voor het
eerst mee in aanraking. We houden
een keer per jaar een auditie, waar
mensen uit de hele stad op af komen.
Omdat we veel projecten doen op
scholen, komen jongeren erachter dat
we bestaan. Dat is belangrijk: dat iedereen in de stad weet dat we er zijn,
dat we ze de ruimte willen geven zich
op het toneel te ontwikkelen, ongeacht
hun achtergrond of opleiding. We zijn

“Het Dutch Gosp
stitute is begonn
pelkoor voor volw
maar inmiddels r
ons vooral muzie
voor kinderen en
tussen de 6 en 18
hebben nog stee
waarmee we dit j
lands optraden. W
een muziekschoo
deren piano, gita
kunnen leren. We
een eigen plek in
veld, maar reizen
Zuidoost. Er zijn h
deren met ouder
het lastig is ze na
te brengen, door
komen of omdat
staand zijn. Door
kinderen toe te g
de drempel laag.
weet komen ze d
toch eens naar H

een autonome theatergroep die talenten ontwikkelt. Waar we ontzettend
trots op zijn, is dat we flinke een doorstroom hebben naar het kunstvakonderwijs en de theater, tv- en filmwereld.”
Esajas: “Maar dat betekent helemaal
niet dat al onze spelers kunstenaar
moeten worden. We zijn even trots
op oud-spelers die bijvoorbeeld leraar
of kapper worden. DEGASTEN is de
samenleving in de breedte.”
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