JAARVERSLAG 2017
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VOORWOORD
2017 was een roerig jaar voor Theater WEI. De producties ‘Vlinder, een meisje zonder naam’ en ‘De
Jongens’ werden gespeeld terwijl er plannen werden gemaakt voor een nieuwe productie ‘Hoe
Mieke Mom haar maffe moeder vindt’. In het najaar is volop gewerkt aan deze nieuwe productie en
in november is er een presentatie gegeven op de presentatiedag van Buro Bannink, die onze verkoop
verzorgt.
Zakelijk coördinator Suzanne Kortbeek heeft de organisatie verlaten en zakelijk leider Terra de Groot
kwam de gelederen versterken.
Met ‘Mieke Mom’ had de wens om een grotere, meer professionele productie neer te zetten, en
meer vrije voorstellingen te spelen werkelijkheid moeten worden. Het werd gaandeweg echter
steeds duidelijker dat het lastig zou worden om de financiën voor dit project rond te krijgen, en in
december is in overleg met bestuur besloten om de productie voor onbepaalde tijd uit stellen.
Nu lijkt het er echter op dat wij toch nog in staat worden gesteld om deze productie in 2018 te gaan
maken, en daarmee presenteren wij toch nog vol nieuwe energie ons jaarverslag van het jaar 2017,
en kijken wij uit hoopvol uit naar 2018.
Theater WEI
Shanna Chatterjee
Rik Eckhardt
Sanne Maas
Aniek Stokkers
Terra de Groot
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ORGANISATIE
Naam
In 2017 is de naamsverandering van T.H. de Wei naar Theater WEI een feit geworden. In de
communicatie is de naam aangepast en het logo is aangepast. Statutair gezien blijft de naam
vooralsnog Stichting T.H. de Wei.
Bestuur
Het bestuur van Theater WEI is in 2017 onveranderd gebleven:
D. de Bruin – Voorzitter
B. Visser – Penningmeester
E.E.H. Wubs – Secretaris
De wens voor 2018 is om het bestuur te versterken met een aanvullend bestuurslid, bij voorkeur
iemand met een achtergrond in de marketing/communicatie.
Organisatie intern
De artistieke kern van Theater WEI is in 2017 niet gewijzigd en bestaat nog steeds uit collectiefleden
Shanna Chatterjee, Rik Eckhardt, Sanne Maas en Aniek Stokkers. In juli heeft zakelijk coördinator
Suzanne Kortbeek de organisatie verlaten en is vervanger door zakelijk leider Terra de Groot.
Professionalisering
In 2017 is een begin gemaakt met de professionalisering van het gezelschap. De wens om niet meer
uitsluitend schoolvoorstellingen te spelen maar een productie te maken die ook voor het vrije circuit
geschikt is, komt tot uiting in de opzet van de productie Hoe Mieke Mom haar maffe moeder vindt.
Deze productie, met een volwaardig decor, techniek en groter speeloppervlak dan de voorgaande
producties is aangeboden aan het vrije circuit, naast het scholencircuit.
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ACTIVITEITEN
In de eerste helft van 2017 heeft Theater WEI voorstellingen gegeven van de producties ‘Vlinder, een
meisje zonder naam’ en ‘De Jongens’. De tweede helft van 2017 stond in het teken van het maken en
repeteren van de productie ‘Hoe Mieke Mom haar maffe moeder vindt’. Een eerste presentatie van
deze productie is gegeven op de presentatiedag van Buro Bannink op 13 november 2017.
Ter voorbereiding op het maakproces van ' Mieke Mom' heeft Rik Eckhardt een drietal
theaterworkshops verzorgd in het kader van het project ' Zaanse Theatermakers' op de
Kogerveldschool in Zaandam met steeds 20 leerlingen per keer.
Prestatieoverzicht 2017
Vlinder, een meisje zonder naam
Totaal aantal voorstellingen
De Jongens
Totaal aantal voorstellingen
Hoe Mieke Mom haar maffe moeder vindt
Presentatie/lezing presentatiedag Bannink
Overige activiteiten
Workshop Zaanse Theatermakers
Totaal in 2017

Activiteiten

Aantal bezoekers

37

3479

1

30

1

50 (schatting)
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60

39

3619

Vlinder, een meisje zonder naam
TEKST:
REGIE:
SPEL:

Shanna Chatterjee
Daniel van Klaveren
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 Theater 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 is tussen 2013 en 2017 177 keer gespeeld in diverse theaters en op verschillende
scholen in Nederland.
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De Jongens
TEKST:
REGIE:
SPEL:

Shanna Chatterjee
Louis van Beek
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 Theater WEI
in deze hartverwarmende voorstelling een bijzonder thema
aan voor jongens en meisjes.
Deze productie is de afgelopen seizoenen helaas maar 12
keer te zien geweest. Het bleek een lastig verkoopbare
productie waarbij de thematiek door programmeurs vaak
als ‘te heftig’ werd gezien, vooral voor christelijke scholen.

Hoe Mieke Mom haar maffe moeder vindt
TEKST EN REGIE:
SPEL:
SCENOGRAFIE:

Shanna Chatterjee
Sanne Maas, Aniek Stokkers, Hymke de Vries, Stefan Hendrickx, Tom Strik
Theo Tienhooven

Hoe Mieke Mom haar maffe moeder vindt is een bewerking
van het gelijknamige boek van Guus Kuijer. In de wereld van
Mieke hebben de volwassenen het voor het zeggen: het is
zoals zij zeggen en kinderen hebben dat te accepteren. Op de
vragen die Mieke stelt, krijgt ze geen antwoorden. Behalve
dat ze dom is, en dat het wel te merken is dat ze nog maar
een kind is. Je kunt namelijk beter een beslissing over iets
nemen dan ergens over twijfelen, dan hoef je er daarna ook
niet meer over na te denken, aldus de volwassenen. Door
deze wereld, nog onwerkelijker dan de realiteit, op speelse
en fantasievolle wijze te laten zien, worden kinderen vanaf 7
jaar uitgedaagd te bevragen waarom de dingen gaan zoals ze
gaan.
‘Mieke Mom’ had in het jaar 2018 moeten worden gespeeld,
en daartoe lag het script klaar en waren de eerste repetities
geweest. Het artistieke team en de cast waren bekend en
een eerste presentatie op de presentatiedag van Buro
Bannink is gegeven op 13 november 2017. De reacties van de
bezoekers waren positief.
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Het bleek echter niet mogelijk om voldoende geld met fondsenwerving bij elkaar te krijgen om de
productie op een acceptabele manier ten uitvoer te brengen en het project werd daarom afgeblazen.
In januari 2019 echter deed zich een onverwachte kans voor: een gezelschap uit het oosten van het
land trok zich het lot aan bood aan om van de productie een co-productie te maken. Op dit moment
zijn de gesprekken in volle gang en het lijkt erop dat de productie alsnog in 2019 gemaakt en
gespeeld kan gaan worden.
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FINANCIEN
Jaarcijfers
Zie jaarrekening opgemaakt door boekhouder. Het jaar is met een positief saldo afgesloten.
Vaste lasten
Theater WEI kent nauwelijks vaste lasten doordat zij voornamelijk op projectbasis werkt. Daarbij kent
WEI geen vaste werkplek en worden medewerkers allemaal als ZZP’er ingehuurd. Kosten worden
zoveel mogelijk ten laste gebracht van de te spelen producties. Op deze manier loopt de stichting
minimaal financieel risico.
Toelichting per project
Vlinder, een meisje zonder naam
Voor de reprise van de voorstelling Vlinder, een meisje zonder naam, zijn geen nieuwe gelden
aangevraagd bij de subsidiefondsen. Er waren geen productiekosten, de gemaakte kosten bestaan
uit honoraria, reis- en transportkosten.
De Jongens
Ook voor de productie De Jongens is bovenstaande tekst van toepassing.
Hoe Mieke Mom haar maffe moeder vindt
Omdat er wel een aanvang van de productie ‘Mieke Mom’ is gemaakt, zijn er wel een aantal
productiekosten gemaakt voor o.a. huur repetitieruimte, maar zijn er geen inkomsten ontvangen.
Fondsen die een subsidie toegezegd hadden: Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland (€2.000,-),
Janivo Stichting(€5.000,-) en het Lira Fonds (€2.000,-).
Belangrijkste oorzaak voor de afwijzingen van de diverse (particuliere) fondsen lijkt de stap te zijn
van een zeer kleinschalige productie zonder decor en techniek die per voorstelling kostendekkend is
(zoals Vlinder en De Jongens) naar een volwaardige productie met decor, kostuums en betaling
volgens cao-normen.
Het Fonds Podiumkunsten daarentegen geeft in principe een positief advies en staat ook positief
tegenover de groei die WEI wil bewerkstelligen, maar plaatste onze aanvraag op een zodanige plek in
de rangorde dat er geen middelen beschikbaar waren. Voornaamste kritiekpunten waren het niet
goed kunnen overbrengen van de eigen speelstijl/ originaliteit, het ontbreken van een speellijst en
een onvoldoende origineel marketingplan. Hierbij lijken factoren als onbekendheid in het
professionele theaterlandschap, het boekingsproces van (school)voorstellingen en het hebben van
onvoldoende middelen om gespecialiseerde medewerkers in te huren een bemoeilijkende factor
voor theater WEI te zijn. Dit zijn de hobbels waar we als gezelschap met een ambitie om te groeien
een oplossing voor zullen moeten vinden.
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TOEKOMST
Theater WEI
Theater WEI streeft ernaar een vaste plek in het jeugdtheaterlandschap van Nederland te veroveren,
en wil zich daartoe gaan vestigen op een vaste plek, te weten de Zaanstreek. Wij hebben ons voor de
komende jaren de volgende doelen gesteld:
Intern/artistiek:
•
Wijziging van collectief naar een meer traditionele vorm van gezelschap
•
Voorstellingen maken die maatschappelijk relevant zijn en bijdragen aan de ontwikkeling van
kinderen
•
Een financieel gezonde basis creëren waarmee bovenstaande doelstellingen haalbaar zijn
•
Uitbreiding van het bestuur met een of twee bestuursleden, bij voorkeur met een
achtergrond in de marketing en/of werkzaam in de Zaanstreek.

Plek in het theaterlandschap:
•
Verankering in de regio Zaanstreek
•
Vaste plek vinden binnen de regio Zaanstreek om producties te maken
•
Meer naamsbekendheid binnen het Nederlandse jeugdtheatercircuit verkrijgen
•
Gesprek/discussie met vakgenoten over het bestel en de nut en noodzaak van jeugdtheater
Deze doelstellingen worden verder uitgewerkt in een aparte toekomstvisie.
Producties
Bij de publicatie van dit verslag is inmiddels bekend dat wij alsnog ‘Hoe Mieke Mom haar maffe
moeder vindt’ kunnen gaan maken, maar dan als co-productie met Theater Gnaffel uit Zwolle.
Daartoe zijn wij op dit moment druk bezig met het maken van artistieke en zakelijke plannen. De
première van deze productie zal plaatsvinden in september 2019.
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COLOFON

TEKST
Terra de Groot
Aniek Stokkers
Shanna Chatterjee
Sanne Maas

BEELDMATERIAAL/FOTO’S
Flyer Vlinder door Laura Bolczek
Flyer De Jongens door Chris van Seggelen
Flyer Mieke Mom door Kelly de Haan, fotografie Jeffrey Tomberg

Stichting 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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