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VOORWOORD
Het jaar 2016 is bijzonder geweest voor T.H. de Wei. De grootste verandering die aandacht verdient is
het voorbereiden van de in 2017 door te voeren naamswijziging en bijbehorende visieverscherping.
Vanaf begin 2017 zal Theatercollectief T.H. de Wei namelijk verdergaan onder de naam Theater WEI.
Alle inhoudelijke en visiematige veranderingen die daarbij horen zijn in 2016 voorbereid en staan in dit
verslag genoemd.
Wat betreft de uitvoerende activiteiten was 2016 een druk jaar. Zowel in de afronding van seizoen
2015/2016 (van januari t/m juni 2016) als in de start van seizoen 2016/2017 (van september t/m
december 2016) hebben we onze jeugdtheatervoorstelling Vlinder, een meisje zonder naam door het
hele land gespeeld. De serie voorstellingen vóór de zomer maakten deel uit van het derde seizoen van
Vlinder, en de serie in het najaar waren onderdeel van het vierde en laatste seizoen van deze
productie.
Naast het spelen van Vlinder, een meisje zonder naam hebben wij in het voorjaar van 2016 ook het
eerste seizoen van onze tweede jeugdtheatervoorstelling De Jongens afgrond.
Met ingang van 1 januari 2017 willen wij de implementatie van onze naamswijziging in gang gaan
zetten, blijven spelen én een groot nieuw jeugdtheaterproject inleiden. Met die plannen in ons
achterhoofd zetten we de lijn om van het nieuwe ‘Theater WEI’ een solide jeugdtheatergezelschap
met hoge artistieke kwaliteit te maken, voort.

Theatercollectief T.H. de Wei
Shanna Chatterjee
Rik Eckhardt
Sanne Maas
Aniek Stokkers
Suzanne Kortbeek
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ORGANISATIE
Bestuur
In de bestuurssamenstelling heeft in het jaar 2016 een wisseling plaatsgevonden. Voorzitter Margreet
Zwart is in het najaar vervangen door regisseuse, schrijfster en actrice Daphne de Bruin. De Bruin
volgde van 1985 tot 1990 de regieopleiding aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. In haar
werk als toneelschrijver richt ze zich vooral op bekende vrouweniconen, waarbij ze aan het algemeen
bestaande beeld een andere wending geeft. Daarnaast heeft zij diverse stukken geregisseerd en speelt
zij een rol in toneelstukken, al of niet van haar hand. De Bruin was samen met Paul Feld en Jeroen
Kriek de artistieke kern van de Utrechtse theaterfirma Growing up in Public. In 2008 richtte zij de
organisatie Via Vinex (inmiddels De Vrijstaat) op, samen met producent Joost de Groot. Zij
ontwikkelen culturele concepten en projecten en richten zich vooral op Leidsche Rijn, Utrecht.
De Bruin zal, naast Ben Visser als penningmeester en Emma Wubs als secretaris, de rol van voorzitter
op zich nemen.

Organisatie intern
De artistieke kern van T.H. de Wei is in 2016 niet gewijzigd en bestaat nog steeds uit collectiefleden
Shanna Chatterjee, Rik Eckhardt, Sanne Maas en Aniek Stokkers. En net als in 2015 is Suzanne
Kortbeek ook in 2016 als zakelijk coördinator verantwoordelijk geweest voor het financiële gedeelte
van de organisatie.

Professionalisering
In 2016 zijn voorbereidingen getroffen voor een naamsverandering en visieverscherping van het
collectief. Een greep uit die voorbereidingen die in 2017 uitgebreid zullen worden:

Theater WEI is een jeugdtheatercollectief dat sinds 2011 geëngageerde jeugdtheatervoorstellingen
maakt voor een breed publiek. Drempelverlagend maar nooit platvloers. In haar voorstellingen daagt
WEI een jong publiek uit opnieuw naar de wereld te kijken en deze te bevragen. De voorstellingen van
WEI zijn teksttheaterproducties met humor, verbeelding en muzikaliteit. De ontwikkeling van een
voorstelling start bij een gesprek over onderwerpen die samenkomen of botsen met maatschappelijke
kwesties waar een of meerdere leden van WEI zich mee bezighouden. Door dit met elkaar te delen
ontstaat een explosie, een energie die het hele collectief aansteekt en raakt. Doordat de explosie
wordt gedeeld en er door het team over gefilosofeerd wordt, wordt iets wat intuïtief begint al gauw
groter dan iemands persoonlijke mening. We praten, we discussiëren, we delen onze blijdschap of
zorgen, we committeren voor de volle 100% en weten vanaf dat moment collectief dat die explosie de
levensadem voor een mooi nieuw project gaat zijn. Het begin van een nieuwe voorstelling is dan
geboren. Het collectief gaat op zoek naar alle mogelijke ingangen en perspectieven rondom het
thema. Op basis van deze eerste plannen en bevindingen schrijft Shanna Chatterjee een toneeltekst.
Het zaadje is dan al geplant.
Makers en spelers die betrokken worden bij een productie van WEI herken aan de volledige overgave
en inhoudelijke commitment richting het onderwerp van de voorstelling, van binnen uit, vanuit de
kern, vanuit oprechtheid en daardoor altijd vanuit het vertrouwen dat dit er moet komen. Dit is
noodzakelijk voor de werkwijze van WEI omdat de directe speelstijl kinderen uitnodigt om tijdens en
na de voorstelling hun meningen en ideeën te ontwikkelen rondom het thema. Spelers moeten dus
zelf ook weten waar ze voor staan om hierop te kunnen anticiperen.
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ACTIVITEITEN
Prestatieoverzicht 2016
e

Vlinder, een meisje zonder naam (3 en 4 seizoen)
Totaal aantal voorstellingen
Waarvan in het land
Waarvan première
De Jongens
Totaal aantal voorstellingen
Waarvan in het land
Waarvan première
Totaal in 2016

Activiteiten

Aantal bezoekers
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0

6
6
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Vlinder, een meisje zonder naam
TEKST: Shanna Chatterjee
REGIE: Daniel van Klaveren
SPEL: Shanna Chatterjee, Rik Eckhardt,
Sanne Maas, Aniek Stokkers
Vlinder is niet hier geboren. Vlinder komt uit een land waar alles
anders is, anders klinkt, anders ruikt. Een land zonder rechte
stoeptegels, witte tandpasta of vierkante grasveldjes. Een land
waar de zon altijd schijnt en waar het nooit stil wordt op straat.
In dat land is Vlinder thuis.
Tot Vlinder op een dag door haar moeder op een vliegtuig wordt
gezet. Zomaar, zonder reden, zonder afscheid, zonder kus en
zonder moeder. Tien uur later landt ze alleen op een onbekende
plek. Ze verstaat niemand. De zon schijnt niet en de mensen
kijken haar vreemd aan. Vlinder is in Nederland. Hier begint haar
nieuwe leven. Maar hoe vindt ze haar plek in een land dat zo
anders is? Zal ze zich ooit weer thuis voelen?
Op speelse en lichtvoetige wijze, gaat T.H. de Wei aan de slag
met het universele thema identiteit. Wat maakt ons tot wie we
zijn? Waarin zijn we anders en wat hebben we gemeen? Met
humor, absurdisme en uitvergroting als stijlmiddelen, vertellen zij het verhaal van een
asielzoekerskind dat haar weg zoekt in een vreemde wereld, die voor ons zo gewoon is.
Deze voorstelling heeft in 2016 in de maanden januari, februari, maart, april, mei, juni, oktober en
november getourd door het hele land. In november 2016 zijn er audities gehouden en twee nieuwe
acteurs ingewerkt (Mitchell van den Dungen Bille en Canick Hermans) voor de tweede helft van het
vierde seizoen (vanaf januari 2017) ter vervanging van T.H. de Wei’s Shanna Chatterjee en Rik
Eckhardt, die in die periode andere werkzaamheden hadden.
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De Jongens
TEKST: Shanna Chatterjee
REGIE: Louis van Beek
SPEL: Shanna Chatterjee, Sanne Maas, Aniek Stokkers
Drie vrienden beleven samen de mooiste avonturen. Ze zijn blij
met elkaar. En blij dat er geen meisjes in hun spel meedoen.
“Meisjes zijn stom en bang voor avontuur.” Maar wat als één
van de jongens een jurk uit de verkleedkist haalt? De kapitein
in hun avonturen heeft immers ook een vrouw. Waarom mag
een jongen eigenlijk niet in een jurk naar school, maar zijn
zusje wel?
De vriendschap van de jongens wordt op de proef gesteld als
één van hen van binnen anders blijkt dan hij er van buiten
uitziet. Moet hij zich aanpassen, of kan hij júíst bij zijn vrienden
zichzelf zijn? Met stoere muziek, beeldende scènes en snelle,
humoristische teksten snijdt T.H. de Wei in deze
hartverwarmende voorstelling een bijzonder thema aan voor
jongens en meisjes.

De Jongens heeft in 2016 vooral gespeeld in de maanden mei en juni. Een greep uit de reacties:
“Mooi verhaal, drie topactrices, stuwende muziek en fraaie vormgeving.”
- Hein Janssen, theaterrecensent “Gelukkig komt het allemaal goed, dat zijn pas echte vrienden. Ik vond het decor eerst een echte boot
en daarna een speel zolder. De muziek was mooi en spannend en het zingen was prachtig. Daarna heb
ik het er nog met mama over gehad of dat echt waar kan zijn van Lo en dat kan dus. Ik heb veel
geleerd van deze voorstelling. Iedereen is anders dus respecteer elkaar en praat erover.”
- Bink, TheaterReporter “De kinderen zaten ademloos te luisteren. Waarom? Omdat zij het verhaal begrepen, helemaal. Laten
we niet bang zijn om voorstellingen te maken die de kinderen van nu laten zien dat ze gezien worden.
En geliefd zijn, om wie ze zijn.”
- Myrna Bouwmans, therapeut -

Publiciteit
In het jaar 2016 zijn we weer actief geweest in het naar buiten treden via PR materiaal en sociale
media.
www.burobannink.nl
Website van ons impresariaat. Hier zijn wij met alle informatie over onze jeugdtheatervoorstellingen
Vlinder, een meisje zonder naam en De Jongens te vinden. Buro Bannink heeft een groot netwerk in
het vrije en scholen circuit door het hele land. In het verleden speelde T.H de Wei via Bannink al in
veel verschillende provincies. Ook in 2016 was dit aan de hand. In de voorstellingen zo aantrekkelijk
mogelijk te maken wordt door Buro Bannink gebruik gemaakt van een gedifferentieerd prijsbeleid. Er
zijn verschillende tarieven afhankelijk van de zaalcapaciteit, of het een vrije- of schoolvoorstelling
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betreft en of er meerdere voorstellingen op een dag zijn. Wanneer een grote een serie boekt worden
aparte prijsafspraken gemaakt.
www.thdewei.nl
Onze eigen website, wordt up-to-date gehouden door middel van nieuwtjes, actuele speellijsten en
informatie over de voorstellingen en projecten.
www.alicemoves.nl
Cultuur community. Doel van AliceMoves is het onderwijs en cultuur samen te laten werken aan de
verbetering van cultuuronderwijs en cultuureducatie.
Facebook, Twitter en Instagram
Regelmatig updates over alle activiteiten van T.H. de Wei.
PR-materiaal
Alle scholen waar wij in 2016 hebben gespeeld hebben ons PR materiaal in de vorm van flyers en
posters ontvangen.
Ook theaters kregen in ieder geval:
- Flyers, voorstellingsposters
- Teaser/Trailer
- USP’s & beknopt marketingplan
- Persberichten
- Recensies met quotes
- Beeldmateriaal & scènefoto’s
- Een educatief pakket
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FINANCIEEL OVERZICHT
Jaarcijfers
Zie jaarrekening opgemaakt door boekhouder.

Toelichting per project

Vlinder, een meisje zonder naam
Voor het 3e en 4e seizoen van de voorstelling Vlinder, een meisje zonder naam, zijn geen nieuwe
gelden aangevraagd bij de subsidiefondsen. Daarbij hebben we geen nieuwe kosten gemaakt aan
decor of kostuums, dus de gehele uitkoopsom per voorstelling was voor onze rekening. Deze is
verdeeld onder de acteurs, en een deel is als investeringsgeld voor de stichting opgenomen.

De Jongens
Ook voor het project De Jongens is bovenstaande tekst van toepassing.
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TOEKOMST
Het jaar 2016 was voor T.H. de Wei een druk jaar waarin, naast dat er veel gespeeld is, serieuze
stappen zijn gezet richting professionalisering en het profileren van onze stichting binnen het
Nederlandse jeugdtheaterlandschap. De voorstelling Vlinder, een meisje zonder naam rondde in 2016
haar derde seizoen af en startte het vierde seizoen en voor De Jongens eindigde het eerste seizoen.
Daarbij krijgen we een steeds groter bereik van publiek, ontwikkelen we onszelf op artistiek,
organisatorisch en zakelijk vlak en werken we aan waardevolle connecties en samenwerkingspartners.

Actiepunten 2017
Algemeen
In gang zetten van naamsverandering en visieverscherping naar ‘Theater WEI’. Daarbij het doorzetten
van de artistieke ontwikkeling, de professionaliseringslag en het ondernemerschap door onszelf te
blijven ontwikkelen als artistiek theatercollectief en door het aantrekken van de juiste mensen op de
juiste functies met specifieke kennis van zaken (denk aan medewerkers op het gebied van o.a.
educatie, communicatie & marketing en acquisitie).
Vlinder, een meisje zonder naam
Januari t/m juni 2017: vervolg 4e en laatste speelseizoen.
De Jongens
Januari t/m juni 2017: vervolg 2e en laatste speelseizoen.
Hoe Mieke Mom haar maffe moeder vindt
Januari t/m september 2017: schrijven projectplan en aanvragen subsidies.
Oktober t/m december 2017: repetitieperiode Mieke Mom.

Theater WEI brengt een ode aan de twijfel in haar bewerking van Guus Kuijers boek ‘Hoe Mieke Mom
haar maffe moeder vindt’, uitgegeven door Em. Querido’s Kinderboeken Uitgeverij. Een fantasievolle,
muzikale en actuele voorstelling voor iedereen vanaf 7 jaar.
De ouders van Mieke zijn al een tijdje dood. Daar heeft ze dus geen last meer van. Ze wonen in een
kist in de achtertuin. Aan de overkant van de straat wonen Meneer en Mevrouw T, waar Mieke vaak
langsgaat om thee te drinken. Van hen leert ze dat kerstmis betekent dat je moet huilen, dat je van
lezen dom wordt en dat bejaarden gestreken moeten worden om de kreukels uit hun huid te krijgen.
Mieke begrijpt er niets van. Waarom is dat zo? En wie hebben dat met elkaar afgesproken? Op een
dag moet Mieke naar school. Wanneer ze niets af weet van een afspraak die de juf met haar heeft
gemaakt, gaat het mis. Ze krijgt een bord om haar nek met de tekst: “Ik mag niet van anderen stelen”.
Politieagent Knak komt langs en neemt Mieke mee naar het politiebureau. Voordat ze iets kan zeggen
wordt ze verdacht van de moord op mevrouw Jaspers. Tja, ook Agent Knak wil een keer promotie en
dit is zijn kans. Er komt een rechtszaak tegen Mieke en het vonnis luidt: “Meisje Mieke is gek”.
‘Hoe Mieke Mom haar maffe moeder vindt’ is een voorstelling vol absurditeiten waarin één meisje
zich afvraagt waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Of zijn er meer mensen die zich dit wel eens
afvragen?

9

COLOFON
TEKST
Aniek Stokkers
Shanna Chatterjee

BEELDMATERIAAL/FOTO’S
Flyer Vlinder door Laura Bolczek
Flyer De Jongens door Chris van Seggelen
Publiciteitsfotografie door Jeffrey Tomberg en Floris Heuer

Stichting Theatercollectief T.H. de Wei
Boeroestraat 18
1521 SK Wormerveer
KVK: 53081307
BTW-nummer: 850737965B01
Rekeningnummer: NL47 INGB 000 4756830
www.thdewei.nl
info@thdewei.nl
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