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Kom  vanavond  met  verhalen  
hoe  de  oorlog  is  verdwenen,  
en  herhaal  ze  honderd  malen:  
alle  malen  zal  ik  wenen.      
(Leo  Vroman)  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Exposé  
Fijnproever-‐‑‒  

Zijn  we  hier  bij  Theatergroep  Aluin?  

Aluin-‐‑‒  

Klopt.  U  bent  de  Liefhebber?  

Fijnproever-‐‑‒  

Nee,  ik  ben  de  Fijnproever.  De  Liefhebber  staat  buiten  van  de  
architectuur  te  genieten.  

Leek-‐‑‒  

En  ik  ben  de  Leek.    

Liefhebber-‐‑‒  

(van  buiten)  Fantastisch!  Die  industriële  vormgeving.  Ruig  en  sober!  De  
Liefhebber,  aangenaam.    

Aluin-‐‑‒  

Komt  u  binnen.  

Leek-‐‑‒  

Dus  jullie  zijn  Aluin?    

Aluin-‐‑‒  

Ja,  al  25  jaar.  

Liefhebber-‐‑‒  

Een  jubileum,  gefeliciteerd.  

Fijnproever-‐‑‒  

Aluin  is  toch  iets  met  scheerzeep?  

Aluin-‐‑‒  

Aluin  is  een  chemische  verbinding.  Je  gebruikt  het  om  het  bloed  te  
stelpen  van  scheerwondjes.  Bloedstollend  en  prikkelend,  dus.    

Liefhebber-‐‑‒  

Theater  is  toch  eigenlijk  ook  een  chemische  verbinding.  

Aluin-‐‑‒  

Zo  is  dat.  

Leek-‐‑‒  

Ik  weet  niets  van  chemische  verbindingen.  Maar  ik  ben  wel  nieuwsgierig.  
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Liefhebber-‐‑‒  

Daar  begint  elke  ontdekkingstocht  mee.    

Fijnproever-‐‑‒  

En  waarom  zijn  we  hier?  

Aluin-‐‑‒  

Wij  hebben  jullie  gevraagd  om  langs  te  komen  omdat  jullie  ons  publiek  
zijn  of  kunnen  worden.    

Leek-‐‑‒  

Wat  bedoel  je  daarmee?  

Aluin-‐‑‒  

Aluin  heeft  een  model  voor  haar  publiek  bedacht:  De  culturele  loopbaan.  
U  bent  bijvoorbeeld  een  liefhebber-‐‑‒  

Liefhebber-‐‑‒  

-‐‑‒Ik  heb  al  wel  het  een  en  ander  aan  theater  gezien  en  ik  ben  er  dol  op.  

Aluin-‐‑‒  

En  u  bent  een  fijnproever-‐‑‒  

Fijnproever-‐‑‒  

-‐‑‒Ik  zie  een  voorstelling  als  een  goed  glas  wijn.  Niet  te  makkelijk,  met  
allerlei  lagen.  En  een  lange  en  intense  afdronk.  

Leek-‐‑‒  

En  ik  ben  Leek.  Ik  laat  me  graag  verrassen.  

Aluin-‐‑‒  

Mooi,  ons  publiek  kan  op  elk  niveau  instappen  in  de  wereld  van  de  
klassiekers,  omdat  wij  voorstellingen  maken  voor  leken,  liefhebbers  en  
fijnproevers.  Maar  daarover  later  meer.  

1.Korte  typering  van  de  organisatie    
Leek-‐‑‒  

En  wat  is  de  bloedstollende  en  prikkelende  missie  van  Aluin?  

Aluin-‐‑‒  

Aluin  wil  met  oersterke  verhalen  een  bijdrage  leveren  aan  een  rijkere  
samenleving  waarin  verbeelding  en  verdieping  een  grote  rol  spelen.  
Aluin  wil  kwalitatief  hoogwaardig,  toegankelijk  theater  produceren  en  
daarmee  een  groot  en  divers  publiek  opzoeken.  Niet  alleen  in  het  
theater  maar  ook  in  scholen,  musea,  bedrijven  en  huiskamers.    

Fijnproever-‐‑‒  

Wat  zijn  dat  voor  verhalen,  als  ik  vragen  mag?  

Aluin-‐‑‒  

Om  te  beginnen  zijn  dat  de  tijdloze  tragedies  van  de  oude  Grieken  en  
van  Shakespeare.    

Leek-‐‑‒  

Ik  ken  ze  niet,  maar  ik  ben  wel  nieuwsgierig.  

Liefhebber-‐‑‒  

Ze  zijn  geweldig.    

Aluin-‐‑‒  

En  daar  zijn  andere  oersterke  verhalen  bijgekomen.  Uit  de  Bijbel  en  uit  
de  Nederlandse  geschiedenis.  Allemaal  verhalen  die  nog  steeds  van  
invloed  zijn  op  onze  cultuur,  op  hoe  we  leven  en  denken,  op  wie  we  zijn.    

Fijnproever-‐‑‒  

Ze  gaan  wel  heel  vaak  over  oorlog.  

Aluin-‐‑‒  

Klopt.  De  Trojaanse,  de  Tachtigjarige  en  de  Tweede  Wereldoorlog.  
Omdat  oorlog  alles  wat  menselijk  is  in  een  snelkookpan  stopt:  angst  en  
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avontuur,  lef  en  lafheid,  hoogmoed  en  naastenliefde.  Oorlog  is  een  
anatomische  les.  De  mens  ligt  open.  Alles  is  zichtbaar,  of  wordt  
zichtbaar  verhuld.  En  dat  heeft  een  grote  dramatische  schoonheid.  Die  
tonen  we.  
Leek-‐‑‒  

Klinkt  zwaar.  

Aluin-‐‑‒  

Dat  is  het  niet.  We  brengen  ze  met  humor,  helderheid  en  dynamiek.  We  
gaan  niet  uit  van  voorkennis,  we  willen  dat  iedereen  ze  kan  volgen.  
Daarnaast  brengen  we  de  tragedies  terug  tot  de  essentie.  Die  maken  
we  zo  helder  mogelijk.  Dan  is  er  ruimte  om  het  publiek  te  ontroeren  en  
aan  het  lachen  te  maken.  Bovendien  zitten  er  altijd  tijdloze  themaʼ’s  in  
over  het  menselijk  tekort.  Die  zetten  aan  tot  denken  en  dat  denken  
nuanceert  standpunten.  Dus  via  het  hart  gaan  de  verhalen  naar  het  
hoofd  en  weer  terug.  We  gaan  helder  en  analytisch,  geestig,  gevoelig  
en  dynamisch  met  de  materie  om.    

Liefhebber-‐‑‒  

Is  het  voor  iedereen?    

Aluin-‐‑‒  

Voor  iedereen  die  nieuwsgierig  is,  die  bereid  is  naar  essentie  en  
schoonheid  van  betekenisvol  drama  te  kijken.  De  tragedies  zijn  ooit  
bedoeld  om  ons  te  verzoenen  met  ons  bestaan.  Als  een  louterend  
ritueel.  Maar  het  levert  ook  de  moderne  mens  goed  gereedschap  om  in  
deze  verwarrende  tijden  de  wereld  met  fantasie  en  verbazing,  in  plaats  
van  angst  en  argwaan,  tegemoet  te  treden.    

Leek-‐‑‒  

En  hoe  bereik  je  iedereen?  

Aluin-‐‑‒  

Veel  van  onze  voorstellingen  reizen  Unplugged,  zonder  decor  en  licht.  
Zeer  duurzaam,  dus.  Twee  of  drie  goede  acteurs  en  een  oersterk  verhaal,  
meer  heb  je  niet  nodig.  Als  een  kamerorkestje  maken  we  steeds  vaker  
ʻ‘portableʼ’  theater,  zodat  we  overal  kunnen  spelen.  Zo  hebben  we  ons  
podium  kunnen  uitbreiden  van  theaters  naar  scholen,  bedrijven,  
huiskamers,  musea,  kerken  en  de  openbare  ruimte.    

2.  Artistieke  uitgangspunten  
Leek-‐‑‒  

Dus  jullie  spelen  veel.  

Aluin-‐‑‒  

We  spelen  heel  veel.  Gemiddeld  rond  de  250  voorstellingen  per  jaar.  

Fijnproever-‐‑‒  

Waarom?    
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Aluin-‐‑‒  

Waarom  we  zoveel  spelen?  Omdat  we  graag  willen  dat  er  zoveel  
mogelijk  verschillende  mensen  kennis  nemen  van  ons  werk,  omdat  we  
heel  veel  gevraagd  worden  en  omdat  adel  verplicht.  

Fijnproever-‐‑‒  

Wat  bedoel  je  daar  nou  mee?  

Aluin-‐‑‒  

We  hebben  in  Nederland,  hoewel  het  onder  druk  staat,  nog  steeds  een  
heel  divers  theaterlandschap.  Van  experimenteel  tot  traditioneel,  van  
laagdrempelig  tot  elitair,  van  literair  tot  visueel.  Aluin  heeft  een  
toegankelijke,  talige  stijl.  Dat  betekent  dan  ook  dat  we  meer  publiek  
moeten  (en  ook  kunnen)  bereiken  om  onze  doelstellingen  waar  te  
maken.  Anders  betekent  toegankelijkheid  niet  zoveel.  Een  radicaal  en  
experimenteel  gezelschap  zal  vooral  ingewijden  bereiken  en  inspireren  
en  dan  is  het  totale  toeschouwersaantal  van  minder  belang.  

Liefhebber-‐‑‒  

In  hoeverre  is  jullie  aanpak  veranderd  in  de  afgelopen  jaren?  

Aluin-‐‑‒  

We  hebben  altijd  gevonden  dat  we  meer  publiek  aankonden.  Maar  er  
zat  geen  groei  in  het  aantal  speelbeurten  omdat  de  theaters  het  steeds  
moeilijker  kregen.  Toen  dachten  we  dat  we  grotere  zalen  nodig  hadden.  
maar  onze  kracht  zit  eigenlijk  juist  in  klein,  intiem  acteurs-‐‑‒teksttheater.  
We  kunnen  beter  heel  vaak  op  allerlei  andere  plekken  spelen  dan  een  
paar  keer  in  een  grote  zaal.  Dat  betekende  dat  we  buiten  de  gangbare  
podia  wilden  optreden.  Dat  hebben  we  zo’n  vijf  jaar  geleden  ingezet  en  
doen  we  inmiddels  met  veel  succes.  

Leek-‐‑‒  

Was  dat  jullie  inzet  voor  de  afgelopen  jaren?  

Aluin-‐‑‒  

Onder  andere.  We  wilden  groeien.  In  het  aantal  voorstellingen  en  in  het  
aantal  toeschouwers.  En  we  wisten  dat  we  dit  niet  via  de  traditionele  
podia  zouden  bereiken.  We  onderschrijven  de  aanbevelingen  in  de  nota  
Over  het  Voetlicht,  naar  een  groter  en  diverser  toneelpubliek  van  de  
Commissie  Ter  Horst.  Wij  ondervinden  een  van  de  observaties  in  het  
rapport  al  jaren:  “Er  is  een  enorm  potentieel  publiek  voor  theater  dat  de  
weg  naar  de  traditionele  podia  niet  weet  te  vinden”.  Wij  weten  in  elk  
geval  een  groot  deel  van  dat  publiek  wel  te  vinden.  Buiten  de  podia.  In  
musea,  huiskamers,  kerken  en  de  openbare  ruimte.  We  zijn  dus  veel  
minder  afhankelijk  van  theaters  geworden.    

Fijnproever-‐‑‒  

En  inhoudelijk?  

Aluin-‐‑‒  

We  wilden  onze  speelstijl  verder  verfijnen.  Als  je  complexe  materie  
toegankelijk  wilt  maken  op  een  lichte  manier,  waarin  humor,  ontroering  
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en  verbazing  elkaar  razendsnel  opvolgen,  dan  is  het  een  absolute  kunst  
om  die  balans  te  vinden.  Het  lukt  steeds  beter  om  dat  in  tekst,  regie,  
bewerking  en  spel  op  te  zoeken.  Victorine  Plante  en  Daphne  de  Bruin  
gaan  als  regisseurs  extravert,  fysiek  en  stevig  om  met  de  teksten  van  
Erik  Snel.  Hierdoor  komen  ze  voor  een  groot  publiek  tot  hun  recht.  Aluin  
heeft  inmiddels  een  unieke  positie  ingenomen.  Je  moet  ons  maar  
vergeven  dat  we  zo  trots  zijn  op  wat  we  bereikt  hebben,  maar  dit  zijn  
goede  jaren  voor  Aluin.    
Liefhebber-‐‑‒  

Zijn  er  ook  dingen  niet  gelukt?  

Aluin-‐‑‒  

De  publieksopkomst  bij  goed  ontvangen  voorstellingen  in  theaters  valt  
soms  tegen  en  staat  dan  niet  in  verhouding  tot  de  publiciteits-‐‑‒
inspanningen  die  verricht  zijn.  Dat  frustreert.  En  er  is  te  weinig  
menskracht  op  kantoor  om  -‐‑‒  naar  onze  maatstaven  -‐‑‒  zorgvuldig  genoeg  
aan  de  grote  vraag  naar  onze  voorstellingen  te  voldoen.    

Fijnproever-‐‑‒  

  Jullie  spelen  veel  in  series,  valt  me  op:  Het  Vaderlandse  Oorlog-‐‑‒drieluik,  
de  Terug  uit  Troje-‐‑‒trilogie,  Ken  je  Klassiekers  I  en  II,  de  Unplugged  –
serie...  

Aluin-‐‑‒  

Klopt!  We  maken  wat  wij  noemen:  duurzaam  theater  in  lange  lijnen.  
Onze  voorstellingen  lopen  jaren  achter  elkaar  en  worden  doorgaans  in  
series  van  drie  of  meer  gemaakt.  We  zien  onszelf  als  bruggenbouwers.  
Niet  radicaal  in  vorm.  Dit  geeft  ons  de  gelegenheid  om  de  lagen  in  de  
taal  te  ontdekken  en  daarmee  met  veel  verschillende  mensen  te  
communiceren.  Vorm  schrikt  doorgaans  meer  mensen  af  dan  inhoud.  

Fijnproever-‐‑‒  

Maar  theater  moet  zich  wel  steeds  vernieuwen,  toch?  

Aluin-‐‑‒  

Zeker.  Dat  doen  we  ook.  De  vernieuwing  zit  ‘m  bij  ons  in  hoe  
(eenvoudig  en  tijdloos,  grappig  en  ontroerend)  we  de  gelaagde  
verhalen  vertellen,  hoe  we  de  essentie  vertalen  en  hoe  we  de  
voorstellingen  naar  een  groot  publiek  toe  brengen  in  plaats  van  te  
wachten  op  hun  komst  naar  het  theater.  En  elke  keer  vragen  we  ons  
weer  af,  hoe  we  met  een  nieuwe  generatie  kunnen  communiceren  en  
waar  we  nog  meer  en  ander  publiek  kunnen  vinden.    

Liefhebber-‐‑‒  

En  de  toekomst?  

Leek-‐‑‒  

Wat  voor  voorstellingen  mogen  we  verwachten?  

Aluin-‐‑‒  

Lees  het  programma  anders  zelf  even  door.  
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Programma  2017-‐‑‒2020  

  

Note:  Het  aantal  voorstellingen  zoals  hierboven  beschreven  is  gebaseerd  op  de  resultaten  van  de  afgelopen  jaren.

2017  (voorjaar)  Smekende  Moeders  
Tekst:  Euripides,  vertaling:  Gerard  Koolschijn,  bewerking  en  regie:  Erik  Snel,  Over-‐‑‒all  regie:  
Victorine  Plante.  Spel  hoofdrollen:  Boris  van  Bommel,  Hiske  Eriks,  Jilles  Flinterman.  Koor:  
students  Acting  HKU.  Beeld,  techniek,  publiciteit,  etc.  HKU  en  UU.    
Plot:  Een  prachtig  stuk  van  Euripides  over  een  land,  Argos,  dat  een  oorlog  verliest  van  een  ander  land,  Thebe,  en  de  
slachtoffers  niet  terugkrijgt.  De  verslagen  koning,  Adrastos,  smeekt  om  ingrijpen  van  Theseus,  koning  van  een  derde  
land,   Athene.   Theseus   is   aanvankelijk   te   bevreesd   voor   de   goede   relatie   die   Athene   heeft   met   Thebe.   Als   de  
weduwen  en  de  moeders  die  de  lichamen  terug  willen  van  hun  zonen  en  mannen  met  hun  smeekbedes  uitkomen  bij  
Theseus   en   zijn   moeder   ook   op   hem   inpraat,   stemt   hij   in.   Dat   betekent   oorlog   tussen   Athene   en   Thebe.   Theseus  
weet   de   lichamen   een   eervolle   begrafenis   te   geven.   De   godin   Athene   komt   op   om   het   bondgenootschap   tussen   de  
landen  Argos  en  Athene  te  bezegelen  en  vast  aan  te  kondigen  dat  de  zonen  van  Argos  zich  op  Thebe  zullen  wreken  
als  ze  groot  zijn.  Ze  zullen  hun  steden  verwoesten.    
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Motivatie  
Toen  Erik  Snel  het  verzoek  ontving  van  de  Universiteit  Utrecht  (UU)  en  de  Hogeschool  
voor  de  Kunsten  Utrecht  (HKU)  om  na  te  denken  over  samenwerking,  was  Smekende  
Moeders  een  van  de  teksten  van  Euripides  die  hij  nog  niet  gelezen  had.  Hij  was  direct  
getroffen  door  de  actualiteit,  of  anders  gezegd,  de  tijdloosheid,  en  de  universaliteit.  Thema’s  
als  diplomatie,  bemiddeling  en  manipulatie  brengen  beelden  naar  boven  van  Syrië,  Amerika,  
Rusland.  Het  thema  van  de  rouw  (niet  kunnen  rouwen  als  de  lichamen  ontbreken)  doet  
denken  aan  de  bootvluchtelingen,  maar  ook  aan  de  slachtoffers  van  de  MH17.  De  
gezamenlijke  vijand  Thebe  is  vervangbaar  door  IS  en  elke  vijand  van  IS  is  onze  vriend.  De  
wraak  van  de  volgende  generaties  is  een  eeuwige  cyclus  of  het  nou  om  Palestina  en  Israël  
gaat,  over  Joegoslavië  of  over  Ierland.  Kortom,  Smekende  Moeders  van  Euripides  is  een  zeer  
gelaagd,  emotioneel  en  actueel  stuk.  Het  is  bovendien  van  een  verontrustende  rauwheid  als  
van  hogerhand  (Godin  Athene)  wordt  verklaard  dat  het  geweld  niet  zal  stoppen.  Ook  de  
komende  generaties  niet.  

Samenwerking    
Dit  stuk  werd  gekozen  door  Permanence  of  the  Classics  in  samenwerking  met  Centre  for  
Humanities  om  de  weg  naar  een  groot  publiek  te  zoeken  voor  klassieke  teksten  met  een  
maatschappelijke  relevantie  en  actualiteit.  Eerder  is  dit  door  dezelfde  hoogleraar  (Rosi  
Braidotti)  geïnitieerd  en  succesvol  uitgevoerd  in  Bologna,  teneinde  een  gezamenlijkheid  te  
creëren  die  de  tragedies  ooit,  in  de  tijd  van  de  Dionysische  Spelen,  hadden.    

Concept,  werkwijze  en  productie    
UU  en  HKU  zullen  in  de  co-‐‑‒productie  met  mensuren  en  middelen  komen  voor  vormgeving,  
onderzoek  en  dramaturgie,  techniek,  publieksruimte  en  –  hier  zit  met  name  het  innovatieve  –  
een  campagne  om  zoveel  mogelijk  mensen  te  bereiken  via  digitale  verleiding,  marketing,  
spanningsopbouw,  medeplichtig  maken,  randverschijnselen  creëren  en  mensen  letterlijk  naar  
de  ‘plek  des  onheils’  loodsen.  HKU  opleidingen  als  IPD  (Interactive  Performance  Design)  
opleiding  voor  ontwerpers  van  digitale  en  interactieve  belevenissen  voor  theater,  Design  for  
Theatre  (theatervormgeving)  en  Writing  for  Performance  (de  schrijfopleiding)  zullen,  net  
als  Acting  (acteursopleiding)  en  Docent  Theater  met  middelen  en  studenten  de  productie  
ondersteunen.    
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Aluin  levert  voor  Smekende  Moeders  het  regieconcept,  de  regisseur,  de  acteurs  voor  de  drie  
hoofdrollen  en  de  repetitieruimte.  Het  concept  lijkt  op  dat  van  een  unplugged-‐‑‒voorstelling.  
Dat  wil  zeggen  dat  de  basis  is:  drie  acteurs  met  niet  meer  dan  een  tekst.  Elke  scène  is  een  
precies  puzzelstukje,  gemaakt  van  spel.  Een  hoofdrol  en  twee  dubbelende  spelers.  De  
studenten  ‘acting’  van  de  HKU  spelen  het  koor.  De  tekst  wordt  helder  en  emotioneel,  
meeslepend  en  humorvol  gebracht.  Toegankelijk  voor  een  groot  publiek.  De  speelstijl  is  
daarom  gul,  maar  precies  en  niet  grotesk.    
De  basis-‐‑‒regie  is  van  Erik  Snel.  Hij  is  volledig  vertrouwd  met  het  werk  van  Euripides.  De  schil  
eromheen  en  dus  de  over-‐‑‒all  regie  met  alle  andere  acteurs,  figuranten,  beeld  en  techniek  
komt  voor  rekening  van  Victorine  Plante.  Zij  zal  in  samenwerking  met  Erik  Snel  de  
voorstelling  voor  een  zo  groot  en  breed  mogelijk  publiek  toegankelijk  maken.    

Verkoop  en  beoogd  speelplan  
Alle  opleidingen  zullen  met  hun  bijdrage  een  grote  schil  om  de  basis  heen  vormen.  Wij  spelen  
de  voorstelling  eerst  drie  keer  vrij  toegankelijk  in  de  openbare  ruimte.  In  het  stadscentrum.  
Een  plek  waar  je  winkelt,  kletst,  trouwt,  eet  en  drinkt  en  elkaar  ontmoet.  Hierna  gaat  de  schil  
er  weer  vanaf  en  zal  de  voorstelling  als  kleine  productie  op  het  repertoire  van  Aluin  blijven,  
Aluin  zal  voorstellingen  zelf  aan  theaters  en  scholen  door  het  land  aanbieden.    

Doelgroep  
Er  is  gekozen  voor  drie  voorstellingen  in  de  openbare  ruimte,  om  een  zo  breed  en  zo  groot  
mogelijk  publiek  te  trekken,  vervolgens  bespelen  we  scholen  en  theaters  met  de  voorstelling.  
Kortom  de  Leek,  Liefhebber  en  Fijnproever  zijn  alledrie  doelgroep  voor  deze  productie.  (Zie  
hoofdstuk  publieksbereik)  

2017  (kerstvoorstelling)  1609  Het  Bestand    
1609  Het  Bestand  is  het  vervolg  op  1600  Slag  bij  Nieuwpoort,  deel  1  van  de  Vaderlandse  
oorlog.  De  Vaderlandse  oorlog  is  een  trilogie  tegen  het  decor  van  de  Tachtigjarige  oorlog.    
PLOT:   Na   de   zinderende   strijd   bij   Nieuwpoort,   slaagt   Oldenbarnevelt   erin   om   tegen   Mauritsʼ’   wil   een   tijdelijk   staakt  
het   vuren   met   de   Spanjaarden   af   te   spreken.   De   veldheer   Maurits   kan   zijn   draai   niet   vinden   in   de   vrede   en   van  
verveling  laaien  de  godsdiensttwisten  bijna  vanzelf  weer  op.  Niet  alleen  met  de  katholieken,  ook  bij  de  protestanten  
onderling  broeit  het.  Vechten  onze  helden  nog  wel  voor  hetzelfde,  nu  ze  niet  meer  tegen  de  Spanjaarden  vechten?  
Succes   met   de   VOC,   maar   diepere   scheuren   in   de   samenwerking,   bittere   verwijten   en   zelfs   beschuldigingen   van  
landverraad.  
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Motivatie  en  concept    
Regisseur  Victorine  Plante  benadert  de  Nederlandse  geschiedenis  als  een  stripverhaal.  Licht  
en  vrolijk  in  een  soms  tonende,  gulle  speelstijl  gaan  de  spelers  de  tekst  in  blanke  verzen  te  lijf.  
De  Nederlandse  geschiedenis  staat  bol  van  de  spannende,  dramatische,  heroïsche,  
schandalige  en  uiterst  onhandige  verhalen.  Dit  spannende  materiaal  verdient  een  podium  en  
elke  generatie  zou  zich  moeten  buigen  over  de  fraaie  en  minder  fraaie  kanten  van  ons  -‐‑‒  in  elk  
geval  -‐‑‒  roemrucht  verleden.  Geschiedenis  vertelt  van  de  feiten,  maar  we  hebben  verhalen  
nodig  om  de  geschiedenis  ook  in  ons  bewustzijn  te  krijgen.  Verhalen  op  schilderijen,  in  
literatuur,  films,  stripverhalen  en  op  het  toneel.    
De  voorstelling  wordt  gemaakt  door  dezelfde  makers  als  1600  Slag  bij  Nieuwpoort,  in  
dezelfde  rolverdeling.  Wederom  is  de  tekst  van  Erik  Snel  en  de  regie  van  Victorine  Plante.  
Jilles  Flinterman  speelt  Maurits  van  Nassau,  Boris  van  Bommel  speelt  Johan  van  
Oldenbarnevelt,  Klaas  Postmus  speelt  de  geschiedschrijver  Both,  Hiske  Eriks  Maurits’  
minnares  Margaretha  en  Dennie  Lukkezen  speelt  Jan,  de  knecht  van  Van  Oldenbarnevelt.  De  
humoristische,  heldere  teksten  van  Erik  Snel,  worden  door  Victorine  Plante  fysiek  en  
dynamisch  geënsceneerd  voor  een  breed  en  veelal  jong  publiek.  De  acteurs  vormen  inmiddels  
een  sterk  ensemble,  en  beheersen  de  gulle  speelstijl  die  van  ze  gevraagd  wordt.  De  vijf  
acteurs  zijn  mensen  uit  deze  tijd  en  spelen  en  verbeelden  de  geschiedenis  in  een  toneelbeeld,  
dat  verwijst  naar  het  depot  van  een  museum.  Dit  concept  is  ingevoerd  in  vormgeving,  visuals,  
kostuums  en  grafische  vormgeving  in  1600  Slag  bij  Nieuwpoort.  In  1609  Het  Bestand  zal  dit  
concept  verdiept  worden.  

Werkwijze  en  productie  
Na  6  weken  repeteren  gaan  we  in  de  kerstvakantie  van  2017  in  première  in  Theater  Kikker  te  
Utrecht.  We  spelen  daar  12  voorstellingen,  met  een  randprogramma,  samengesteld  door  Jos  
Palm  (presentator  van  het  VPRO  radio  programma  OVT).  Oktober  2018  volgt  de  landelijke  
tournee.  Oktober  is  de  Maand  van  de  geschiedenis.  De  voorstelling  kan  opgenomen  worden  in  
het  landelijk  programma  van  deze  maand.    

Verkoop  en  beoogd  speelplan  
De  voorstellingen  in  Theater  Kikker  zijn  inmiddels  besproken.  De  speelperiode  van  20  
speelbeurten  in  oktober  daarop  zal  zich  afspelen  in  theaters  door  het  land.  Ons  netwerk  van  
theaterprogrammeurs  wordt  door  Aluin  zelf  benaderd.    
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Doelgroep  
Deze  voorstelling  is  een  familievoorstelling  voor  families  met  kinderen  van  boven  de  14  jaar.  
We  spelen  deze  voorstelling  in  het  theater  voor  “De  Liefhebber”.  (zie  hoofdstuk  
Publieksbereik).    

2018  (voorjaar)  Engel    
WO  II-‐‑‒project  op  basis  van  het  boek  ʻ‘Selmaʼ’  van  Ad  van  Liempt.  Tekst  en  regie:  Erik  Snel,  
spel:  Victorine  Plante.  
  “Ik  heb  altijd  zoʼ’n  geluk  gehad.”  Een  uitspraak  die  je  niet  verwacht  van  iemand  die  in  een  vernietigingskamp  terecht  
is  gekomen  omdat  ze  Joods  is.  Als  een  van  de  weinige  overlevenden  van  kamp  Sobibor  vertelt  Selma  Wijnberg-‐‑‒Engel  
van  de  gruwelen  in  de  kampen.  En  de  liefde  voor  haar  man  Chajm  Engel,  die  ze  ontmoette  in  het  kamp.  Engel  is  een  
bewerking  van  het  aangrijpende  boek  van  Ad  van  Liempt:  Selma.  Sobibor  is  de  oorsprong  van  hun  bijzondere  band,  
maar  omdat  het  leven  van  Selma  en  Chajm  meer  dan  een  halve  eeuw  verder  gaat  na  het  kamp  is  ‘Engel’  niet  louter  
een  holocaustverhaal.  Het  is  een  overlevingsverhaal.    

Motivatie  
Na  de  succesvolle  Maliebaanmonologen,  waarin  bleek  dat  de  unieke  verteltrant  van  Aluin  iets  
heeft  toe  te  voegen  aan  de  Wereldoorlog-‐‑‒literatuur,  werkt  Aluin  weer  samen  met  Ad  van  
Liempt:  “Nu  er  steeds  minder  getuigen  nog  in  leven  zijn,  moeten  de  kunstenaars  hun  
oorlogsverhalen  vertellen.”  De  gruwelen  van  de  Tweede  Wereldoorlog  houden  niet  op  met  
ons  te  verbazen.  De  praktijken  van  Sobibor  zijn  te  vreselijk  om  te  bevatten.  En  toch  moeten  
we  manieren  vinden  om  de  verhalen  te  vertellen.    

Concept  en  werkwijze  
Ad  van  Liempt  vindt  daar  via  ‘oral  history’  een  prachtige  manier  voor.  De  beweegredenen  van  
de  daders  zullen  er  niet  verklaarbaar  van  worden,  die  illusie  heb  ik  niet.  Maar  via  de  mens  die  
ze  ondergaat,  gezegend  met  levensdrift  en  hoop  en  daarmee  verslag  doet,  wordt  de  wereld  
van  de  zwarte  bladzijdes  van  de  geschiedenis  toch  concreet.  En  dat  is  belangrijk  voor  elke  
komende  generatie.  Erik  Snel  zet  het  levensverhaal  om  in  een  heldere  toneeltekst,  die  
gespeeld  zal  worden  door  Victorine  Plante  als  Selma.  Erik  Snel:  “Ik  wil  de  lichtheid  van  de  
levenskracht  van  Selma  naar  boven  krijgen.  De  omstandigheden  van  het  kamp  zijn  al  somber  
genoeg.  Juist  de  confrontatie  met  het  komische  talent  van  Victorine  maakt  deze  solo  
onontkoombaar.”    
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Verkoop  en  beoogd  speelplan    
De  succesvolle  Maliebaanmonologen  uit  2015  sloot  aan  bij  Theater  na  de  Dam  en  het  
Bevrijdingsfestival.  Deze  speelplekken  zullen  uitgebreid  worden  met  een  theatertournee  van  
15  speelbeurten  in  de  maand  mei,  vanwege  het  Tweede  Wereldoorlog-‐‑‒thema.  Aluin  verkoopt  
deze  voorstellingen  zelf.    

Doelgroep    
De  Maliebaanmonologen  heeft  de  wat  oudere  theaterbezoekers  en  Tweede  Wereldoorlog-‐‑‒
geïnteresseerden  aangesproken.  We  spelen  deze  voorstellingen  in  de  theaters  voor  “De  
Liefhebber”  (zie  hoofdstuk  Publieksbereik).  

2018  (najaar)  Twelfth  Night  Unplugged    
Tekst:  Shakespeare,  bewerking:  Erik  Snel,  regie:  Victorine  Plante  
PLOT:   Wanneer   de   tweeling   Viola   en   Sebastian   door   schipbreuk   op   een   vreemd   eiland   in   het   koninkrijk   Illyria  
terechtkomen   en   elkaar   kwijtraken,   verkleedt   het   meisje   zich   als   haar   broer   om   in   dienst   te   treden   bij   de   hertog  
Orsino,  die  de  jongedame  Olivia  het  hof  wil  maken  terwijl  er  kapers  op  de  kust  zijn.  Een  vrolijke,  muzikale  komedie  
over  liefde,  verwarring,  rangen,  standen  en  gender-‐‑‒issues.    

Motivatie  en  concept  
Het  maken  van  Twelfth  Night  is  al  jaren  een  droomwens  van  Victorine  Plante.  Twelfth  Night  
is  een  ouderwetse  romantische  komedie  met  een  aanzienlijke  hoeveelheid  misverstanden.  
Het  regieconcept  van  deze  voorstelling  is  gebaseerd  op  twee  uitgangspunten,  allereerst:  Vol  
en  dynamisch  muziektheater  maken  met  slechts  een  ukelele  als  begeleidend  instrument.  
Samenzang,  het  gebruik  van  humor  en  een  dynamisch  acteertalent  zijn  de  wapens.  Een  
paar  rekwisieten  en  wat  stoelen  vormen  het  decor.  Het  tweede  uitgangspunt  is  het  
actualiseren  van  de  humor.  De  humor  in  de  Shakespearekomedies  is  plot-‐‑‒driven,  ontstaat  
door  de  situatie.  De  taal  van  Shakespeare  is  poëtisch.  Ons  hedendaags  gevoel  voor  humor  is  
veel  tekstueler  en  veel  absurder.  Plot  en  poëzie  van  deze  komedie  moeten  optimaal  ingezet  
om  humor  en  romantiek  te  verhogen.  Daarvoor  worden  de  teksten  dusdanig  bewerkt  door  
Erik  Snel  dat  er  een  actueel  gevoel  voor  humor  en  romantiek  in  vrijkomt.  Grote  
inspiratiebronnen  hiervoor  zijn  de  Britse  comedy  films  als  Love  actually  en  Four  Weddings  
and  a  funeral.  Twelfth  Night  is  door  Shakespeare  geschreven  als  een  komedie  met  liedjes  
waarvan  al  composities  bestaan.  Deze  liedjes  worden  opnieuw  gearrangeerd  door  Theun  
Supheert,  voorman  van  de  band  Anthony’s  Putsch  en  een  meester  in  het  arrangeren  van  
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hedendaagse  meerstemmige  liedjes.  Eerder  arrangeerde  hij  al  het  lied  Cherry  Tree  Carol  uit  
de  14e  eeuw  voor  de  voorstelling  Aluin’s  Christmas  Special.  Door  vele  muzikale  verwijzingen,  
bevatten  zijn  composities  ook  humor.  Voor  het  eerst  zal  Aluin  een  Unplugged  Shakespeare-‐‑‒
ʻ‘musicalʼ’  brengen.  Totaaltheater,  maar  wel  op  de  vierkante  meter  en  overal  te  spelen.  
Precies  en  gedetailleerd  geregisseerd.    

Werkwijze  en  productie    
De  voorstelling  zal  zes  weken  repeteren  en  gespeeld  worden  door  Jouman  Fattal,  Hiske  Eriks,  
Jilles  Flinterman  en  Boris  van  Bommel.  Aluin  produceert  de  voorstelling  zelf  en  zal  zelf  ook  de  
verkoop  op  zich  nemen.    

Verkoop  en  beoogd  speelplan  
De  voorstelling  gaat  in  première  in  Podium  Hogewoerd  in  Utrecht  (Leidse  Rijn).  Deze  
voorstellingen  zijn  reeds  besproken  met  Harm  Lambers  (directeur  Theater  Kikker/Podium  
Hogewoerd).  Hogewoerd  is  als  podium  onderdeel  van  Castellum  Hogewoerd,  een  zeer  
bijzondere  locatie,  een  Castellum  herbouwd  op  de  oude  fundamenten  van  een  romeins  
Castellum  dat  2000  jaar  geleden  op  dezelfde  plek  in  Leidsche  Rijn  stond.  We  spelen  de  
voorstelling  10  keer,  het  seizoen  daarop  spelen  we  de  voorstelling  20x  in  theaters  door  het  
land.    

Doelgroep  
De  voorstelling  wordt  gemaakt  voor  “Liefhebbers”  en  “Leken”  (zie  hoofdstuk  Publieksbereik)  
vanaf  14  jaar.    

2019-‐‑‒2020  Beknopte  beschrijving  
2019  (voorjaar)  Ken  Je  Klassiekers  III  (De  Hollanders)    
(10  ooit  beroemde  Hollandse  dramaʼ’s  in  1  uur.)  Tekst  en  bewerkingen:  Erik  Snel,  regie:  
Victorine  Plante  
Nederland  is  niet  het  Toneelland  bij  uitstek.  Duitsland  met  Goethe  en  Schiller,  Engeland  met  Shakespeare,  Frankrijk  
met  Corneille  en  Racine  zijn  betere  voorbeelden.  Toch  heeft  Nederland  ook  een  theatergeschiedenis  met  boeiende  en  
half  vergeten  toneelstukken.  In  een  wervelend  uur  ben  je  kenner  van  de  Oud-‐‑‒Nederlandse  theatergeschiedenis.  Van  
de  Abele  Spelen  tot  aan  Vondel,  Hooft  en  Bredero.  Van  boertige  klucht  tot  spiritueel  juweeltje.    
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School-‐‑‒  en  theatertournee,  onder  meer  in  de  open  lucht  van  Podium  Hogewoerd,  als  
wagenspel.  Toneelschrijver  Erik  Snel  maakt  een  swingende  compilatie  van  de  beste  scènes  uit  
de  werken.  En  Victorine  Plante  regisseert  Boris  van  Bommel,  Hiske  Eriks  en  Jilles  Flinterman  
in  een  gulle  en  dynamische  speelstijl.    

2019  (kerstvoorstelling)  1619  Het  Beulszwaard  (werktitel)  
Vaderlandse  Oorlog  deel  3  (slot).  Tekst:  Erik  Snel,  regie:  Victorine  Plante  
Johan  van  Oldenbarnevelt  maakt  zich  niet  geliefd  bij  prins  Maurits  door  samen  te  werken  met  de  Fransen.  Hij  gaat  
een  cruciale  grens  over  door  zich  aan  te  sluiten  bij  de  rekkelijken  onder  de  protestanten,  die  geloven  dat  je  op  deze  
wereld  niet  bij  predestinatie  verdoemd  bent.  Maurits  zoekt  al  een  tijdje  naar  een  reden  om  zich  van  hem  te  ontdoen.  
Hij  laat  zijn  kameraad  wegens  landverraad  onthoofden.    

Slot  van  het  drieluik,  geschreven  door  Erik  Snel  in  voortrazende  blanke  verzen.  In  2019  is  het  
400  jaar  geleden  dat  Van  Oldenbarnevelt  stierf.  In  dit  Oldenbarnevelt-‐‑‒jaar  zullen  overal  
talloze  activiteiten  worden  ontplooid.  Aluin  is  na  afloop  van  de  voorstelling  1600  Slag  bij  
Nieuwpoort  gevraagd  in  2019  de  hele  trilogie  op  te  voeren,  door  de  Johan  van  
Oldenbarnevelt-‐‑‒stichting  uit  Amersfoort  die  deze  activiteiten  organiseert.    

2020  (voorjaar)  Free  Penelope  
(Terug  uit  Troje  III)  Tekst:  Erik  Snel,  regie:  Daphne  de  Bruin  spel:  o.a.  Dennis  Coenen.  
Penelope,   nicht   van   Klytaimestra   (uit   deel   1)   en   Helena   (uit   deel   2   van   de   Terug   uit   Troje-‐‑‒trilogie),   wacht   na   de  
Trojaanse   Oorlog   al   jaren   op   Odysseus.   Leeft   hij   nog   en   moet   ze   nog   meer   geduld   hebben   of   is   ze   een  
oorlogsweduwe?   Hoe   lang   kan   ze   nog   weerstand   bieden   aan   de   vrijers   die   zich   aan   haar   opdringen?   Ze   heeft   een  
steeds  grotere  behoefte  aan  bescherming  en  aan  liefde  en  warmte.  Hoe  lang  kun  je  een  schim  trouw  blijven?    

Met  behulp  van  getuigenissen  van  oorlogsweduwen  en  vrouwen  die  tot  hun  verbijstering  hun  
man  na  jaren  oorlog  juist  weer  terugzagen,  schrijft  Erik  Snel  het  slotdeel.  De  trilogie  is  aan  de  
ene  kant  hilarisch  menselijk,  aan  de  andere  kant  tonen  de  stukken  ons  de  tragiek  van  de  
beperkte  mens,  zelfs  als  ze  door  goden  worden  gesteund.  Daphne  de  Bruin  tekent  weer  voor  
de  extraverte  regie  waarbij  de  teksten  binnenstebuiten  worden  gekeerd  om  opnieuw  
betekenis  te  krijgen  in  een  schrijnende  komedie.  
Aluin-‐‑‒  

Daarnaast  spelen  we  de  Classic  Tour  door  in  de  Schouwburgen.  Ook  
Aluin’s  Christmas  Special,  de  Unplugged-‐‑‒voorstellingen  en  de  Ken  je  
Klassiekers-‐‑‒serie  zullen  allemaal  doorgespeeld  worden.  En  dan  houden  
we  nog  ruimte  vrij  om  in  te  kunnen  gaan  op  vragen  om  samenwerking  
met  interessante  partners.    
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3.  Plaats  in  het  veld  
Aluin-‐‑‒  

Aluin  maakt  klassiek  repertoire  toegankelijk  op  een  intelligente  en  
geestige  manier  en  spreekt  daarmee  een  groot  en  breed  publiek  aan.    

Fijnproever-‐‑‒  

Dat  doen  er  toch  wel  meer?  

Aluin-‐‑‒  

Klopt.  We  zijn  niet  de  enige  theatergroep  die  teksttoneel  en  klassiek  
repertoire  speelt.  We  zijn  wél  de  enigen  die  dat  overal  doen.  In  
huiskamers,  in  musea,  op  stadspleinen,  in  theaters,  op  scholen,  in  
winkels  en  op  festivals.  We  zijn  ook  de  enigen  die  heel  consequent  het  
klassiek  repertoire  aanvullen  met  nieuw  werk  op  basis  van  hun  invloed  
en  belang  voor  onze  culturele  identiteit,  zoals  de  Bijbelverhalen  en  de  
episodes  uit  de  Nederlandse  geschiedenis.    

Hanneke-‐‑‒  

Dat  kan  ik  beamen.  

Leek-‐‑‒  

Wie  bent  u?  

Hanneke-‐‑‒  

Hanneke  Bouwsema,  Directeur  Cultuurpromotie  Utrecht.  

Fijnproever-‐‑‒  

Wij  zijn  een  en  al  oor.    

Hanneke-‐‑‒  

Ik  ken  geen  theatergezelschap  zo  eigen  als  Aluin,  met  niets  en  niemand  
te  vergelijken.  Passie  gecombineerd  met  grote  precisie  is  hun  kracht,  de  
liefde  voor  geschiedenis  hun  handelsmerk.  Wij  zijn  altijd  blij  als  Aluin  bij  
ons  in  het  programma  staat,  want  dat  betekent  voor  het  publiek  vaak  
een  verrassende  kennismaking  met  rake  en  scherpe  voorstellingen  over  
een  wereld  die  achter  ons  ligt.  Voorstellingen  die  het  tegelijkertijd  
vermogen  de  wereld  van  nu  in  perspectief  te  zetten.  Niet  voor  niets  
kwamen  wij  dan  ook  uit  bij  Aluin  voor  de  bewerking  van  het  boek  'Aan  
de  Maliebaan'  van  Ad  van  Liempt.  Het  leidde  tot  De  Maliebaan-‐‑‒
monologen,  die  tijdens  de  Culturele  Zondag  ‘Utrecht  40-‐‑‒45’  op  3  mei  
2015,  in  panden  aan  de  Maliebaan  door  Aluin  werden  opgevoerd.  Het  
knappe  script,  het  zorgvuldige  acteren  en  een  bijzondere  omgeving  
zorgden  voor  ontzag  en  grote  waardering  bij  het  publiek.  Een  
voorstelling  die  je  in  een  doosje  zou  willen  doen  om  voor  altijd  te  
bewaren.  

Leek-‐‑‒  

Mooi  gezegd.    

Liefhebber-‐‑‒  

En  met  wie  werken  jullie  allemaal  samen?  

Aluin-‐‑‒  

Al  onze  voorstellingen  komen  uit  in  Theater  Kikker.  We  spelen  al  jaren  
De  Classic  Tour,  een  coproductie  met  De  Pit  en  Stadsschouwburg  
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Amsterdam,  Utrecht  en  Den  Haag.  Met  Podium  Hogewoerd  hebben  
we  de  coproductie  Castellumverhalen  gemaakt  hebben  en  komen  we  uit  
met  Twelfth  night.  Het  Klooster  Woerden  heeft  ons  gevraagd  als  artist  
in  residence,  met  Culturele  Zondagen  hebben  we  De  
Maliebaanmonologen  gemaakt  en  spelen  we  jaarlijks  in  het  format  
Kijken,  Kijken,  Kopen.  Dit  format  is  inmiddels  ook  landelijk  opgepakt.  
Jaarlijks  coproduceren  we  met  theater  Bellevue  De  Shakeshop.  Met  
Museum  Catharijneconvent  hebben  we  drie  coproducties  gemaakt:  
Bijbelverhalen  voor  Thuis  in  de  Bijbel,  de  introductiefilm  voor  de  
tentoonstelling  Naastenliefde  en  Aluin’s  Christmas  Special  (jaarlijks  te  
zien  tijdens  de  expositie  Beleef  het  Kerstverhaal).  Met  de  HKU  en  de  
Universiteit  Utrecht  gaan  we  Smekende  Moeders  maken.  Bij  1600  
Slag  bij  Nieuwpoort  was  een  aantal  samenwerkingspartners  betrokken,  
die  we  ook  bij  deel  2  en  3  van  de  Vaderlandse  oorlog  betrekken:  Jos  
Palm  van  het  VPRO  programma  OVT  was  presentator  van  de  talkshow  
Nederlandse  geschiedenis  trots  of  schaamte?  En  Het  Gilde  heeft  
stadswandelingen  verzorgd.  De  Johan  van  Oldenbarneveltstichting  
heeft  Aluin  benaderd  om  de  Vaderlandse  Oorlog-‐‑‒trilogie  in  Amersfoort  
op  te  voeren  400  jaar  na  de  onthoofding  van  Van  Oldenbarnevelt  in  
2019.  Met  Avicenna  hebben  we  Het  Leiderschap  Practicum  editie  
Utrecht  ontwikkeld,  een  practicum  waarin  we  (samen  met  o.a.  Herman  
van  Veen,  Helmert  Woudenberg  en  Pierre  Bokma)  ons  vakmanschap  
inzetten  voor  leidinggevenden.  Tot  slot  is  Ad  van  Liempt  een  trouwe  
coproducent.  Hij  heeft  de  opnames  van  De  Maliebaanmonologen  voor  
NPO2  geproduceerd  en  wil  met  toekomstige  Tweede  Wereldoorlog  
projecten,  waaronder  Engel,  met  Aluin  samenwerken.  

4.  Ondernemerschap  
4A  Bedrijfsvoering  en  financiering  
Leek-‐‑‒  

Wat  was  jullie  financiële  basis,  de  afgelopen  jaren?  

Aluin-‐‑‒  

Een  gemeentelijke  structurele  subsidie  van  125.000  euro  per  jaar.    

Fijnproever-‐‑‒  

En  dan  250  voorstellingen  per  jaar?  

Leek-‐‑‒  

Hoe  doe  je  dat?  
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Aluin-‐‑‒  

Door  efficiënte  en  innovatieve  bedrijfsvoering,  door  met  particuliere  
fondsen  te  werken,  Villa  Concordia  te  verhuren,  met  het  bedrijfsleven  te  
werken  en  uit  de  kleine  verdiensten  van  de  eenvoudig  en  sober  
geproduceerde  voorstellingen.  

Liefhebber-‐‑‒  

En  jullie  organisatie  bestaat  uit…  

Aluin-‐‑‒  

4  mensen.  

Fijnproever-‐‑‒  

Huh?  

Aluin-‐‑‒  

En  een  netwerk  van  medewerkers  in  de  vorm  van  acteurs,  regisseurs,  
workshopdocenten,  vormgevers,  technici  en  productieleiders.  Dat  zijn  
projectmedewerkers.  Maar  inderdaad,  Aluin  rust  op  vier  mensen  die  
maar  2  dagen  per  week  in  dienst  zijn.  

Leek-‐‑‒  

Kan  dat?  

Aluin-‐‑‒  

Moeilijk.  Het  is  een  knelpunt.    

Leek-‐‑‒  

Hoe  ga  je  dat  knelpunt  wegwerken?  

Aluin  

Het  knelpunt  is  tweeledig.  Ten  eerste:  Het  aantal  FTE  op  kantoor.  De  
vraag  naar  onze  voorstellingen  blijft  groeien.  We  móeten  uitbreiden,  
dus  we  vragen  een  hoger  bedrag  aan  bij  de  gemeente,  om  onze  basis  
van  1,6  naar  2,4  fte  uit  te  breiden.  Ten  tweede:  Het  aanvragen  en  
afrekenen  bij  private  fondsen  is  tijdrovend  voor  een  kleine  organisatie.  
Over  het  resultaat  mogen  we  niet  klagen,  maar  om  een  betere  
toekomstvisie  te  kunnen  ontwikkelen,  vragen  we  structurele  subsidie  
aan  bij  Fonds  Podiumkunsten.  Onze  ambitie  betreffende  de  gelijkmatige  
spreiding  van  financiering  blijft  groot.  We  zetten  in  op  een  EIQ  van  36%.    

Leek-‐‑‒  

Ah,  weer  een  mooi  plaatje.    
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Aluin-‐‑‒  

Ja.  We  werken  nu  een  paar  jaar  samen  met  Avicenna,  Academie  voor  
Leiderschap.  Avicenna  ontwikkelde  samen  met  Aluin  het  Leiderschap  
Practicum  Utrecht  en  is  zowel  inhoudelijk  als  financieel  een  
interessante  partner.    

Liefhebber-‐‑‒  

En  wat  doe  je  als  je  minder  voorstellingen  verkoopt,  of  als  er  minder  
mensen  komen  kijken?  

Aluin-‐‑‒  

Aluin  neemt  geen  financiële  risicoʼ’s  in  haar  bedrijfsvoering.  Doordat  we  
weinig  medewerkers  vast  in  dienst  hebben  en  een  
ziekteverzuimverzekering  hebben  afgesloten,  loopt  Aluin  geen  risico  bij  
calamiteiten.  Wanneer  de  verkoopcijfers  of  de  bezoekersaantallen  in  het  
theater  tegenvallen,  heeft  Aluin  door  de  spreiding  van  het  aanbod  nog  
voldoende  speelbeurten  op  scholen  en  andere  locaties  om  deze  
tegenvallende  resultaten  te  kunnen  ondervangen.  Hiernaast  houden  we  
ons  aan  een  risicoreserve  van  15.000,-‐‑‒  euro  waarmee  we  twee  
maanden  salaris  kunnen  waarborgen  en  de  huuropzeggingstermijn  van  
het  pand  kunnen  waarmaken.  

Leek-‐‑‒  

Netjes.  

Liefhebber-‐‑‒  

Hoe  hebben  jullie  de  taken  verdeeld?  

Moon  Brocken-‐‑‒  

Ik  ben  zakelijk  leider,  verzorg  het  management  en  de  financiën.  Ik  
genereer  financiële  middelen  door  subsidie-‐‑‒  en  fondsenwerving.  Ik  ben  
verantwoordelijk  voor  personeels-‐‑‒,  relatie-‐‑‒  en  financieel  beheer.  

Erik  Snel-‐‑‒    

Ik  ben  artistiek  leider  voor  inhoudelijk  beleid.  Ik  bepaal  de  artistieke  lijn  
en  -‐‑‒agenda  samen  met  Victorine.  

Victorine  Plante-‐‑‒  

Ik  ben  ook  artistiek  leider,  maar  dan  voor  strategisch  beleid.  Ik  ben  
daarnaast  meer  de  ondernemer  en  hoofd  educatie.    

Hanneke  de  Bruin-‐‑‒   Ik  doe  het  office  management,  verhuur  van  het  pand  aan    
derden,  publiciteitsuitvoering  en  externe  communicatie.  
Aluin-‐‑‒  

Aluin  werkt  sinds  2011  volgens  het  bestuur-‐‑‒  en  directiemodel  van  de  
Cultural  Governance  Code.  De  voorbereiding  en  uitvoering  van  het  
beleid  zijn  in  handen  van  drie  directieleden  (de  artistiek  leiders  en  de  
zakelijk  leider).  Belangrijke  beleidsbepalingen  worden  besproken  met  
het  bestuur  en  na  goedkeuring  doorgevoerd  in  de  organisatie.  Het  
bestuur  bestaat  uit  vier  gezamenlijk  bevoegde  leden:  Voorzitter  Marc  
van  Kaam  (directeur  Luxor),  secretaris  Erlijn  Mulder  (strateeg  
Gemeente  Utrecht),  penningmeester  Hilje  Thiescheffer  
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(Fondsenwerver)  en  lid  Theo  van  den  Hoek  (Directeur  Business  Unit  
G4S  Aviation  Security).  Als  beweegreden  om  deel  te  nemen  aan  dit  
bestuur,  wordt  de  artistieke  kwaliteit  van  Aluin  genoemd  en  de  energie  
op  het  gebied  van  cultureel  ondernemen.  Het  bestuur  heeft  de  kennis  
en  het  netwerk  om  hierin  zeer  ondersteunend  te  zijn.    
Fijnproever-‐‑‒  

En  wat  is  code  Culturele  Diversiteit?  

Aluin-‐‑‒  

Dat  gaat  over  het  streven  naar  een  cultureel  diverse  theaterpraktijk.  
Door  het  spelen  voor  scholieren  is  ons  bereik  van  een  cultureel  divers  
publiek  gegroeid.  Met  name  de  Classic  Tour  heeft  een  meer  cultureel  
divers  publiek  dan  andere  voorstellingen.  Bij  deze  voorstelling  zoeken  
we  naar  rolmodellen  voor  groepen  waarvoor  we  spelen.  Bij  gelijke  
kwaliteit  gaat  de  voorkeur  uit  naar  een  acteur  met  een  andere  culturele  
achtergrond.  Omdat  er  steeds  meer  acteurs  van  verschillende  culturen  
zijn  gaat  dit  bijna  vanzelf.  Kijk  maar  naar  de  Aluin-‐‑‒acteurs  met  Syrische  
of  Iraanse  wortels.    

4B  Publieksbereik  
Fijnproever-‐‑‒  

En  vertel  nou  maar  eens  waarom  jullie  ons  uitgenodigd  hebben.  

Liefhebber-‐‑‒  

Ja,  hoe  zit  het  met  die  culturele  loopbaan?  

Aluin-‐‑‒  

Zoals  gezegd  hebben  we  ontdekt  dat  er  buiten  de  theaters  een  enorme  
belangstelling  voor  theater  is.  De  doelstelling  van  Aluin  is  het  publiek  de  
komende  jaren  uit  te  breiden  over  de  gehele  breedte  van  het  aanbod.  
En  daarmee  zijn  we  nu  bij  de  culturele  loopbaan  aangekomen.    

Leek-‐‑‒  

Eindelijk.  

Liefhebber-‐‑‒  

Ah,  wat  een  leuk  plaatje.  

Leek'
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Fijnproever-‐‑‒  

Ben  ik  dat?    

Aluin-‐‑‒  

De  leken,  liefhebbers  en  fijnproevers  onderscheiden  zich  van  elkaar  
in  hoeveel  theaterkijkervaring  ze  hebben.  De  leek  is  iemand  zonder  
theaterkijkervaring,  variërend  in  leeftijd  van  12  tot  88.  De  leken  zoeken  
het  theater  niet  bewust  op,  maar  ontmoeten  Aluin  bij  toeval,  omdat  
Aluin  hen  opzoekt.  Ze  bezoeken  de  voorstelling  in  schoolverband,  of  
komen  in  aanraking  met  Aluin  via  een  museum-‐‑‒  of  een  festivalbezoek.  
Klopt  dat  bij  jou?  

Leek-‐‑‒  

Helemaal.    

Aluin-‐‑‒  

De  liefhebber  varieert  in  leeftijd  van  16  tot  88.  De  liefhebber  bezoekt  
het  theater  met  enige  regelmaat,  houdt  van  theater,  geschiedenis,  
Bijbelverhalen  en  Griekse  mythologie.    

Liefhebber-‐‑‒  

Klopt.  Grote  verhalen!  Prachtig!  

Aluin-‐‑‒  

De  fijnproever  is  een  specialist.  Hij  kan  Aluin  zelfstandig  boeken.  Hij  is  
bijvoorbeeld  godsdienst-‐‑‒,  geschiedenis-‐‑‒,  ckv-‐‑‒docent,  classicus,  
historicus  of  toegewijd  toneelliefhebber  en  de  boekt  de  voorstelling  voor  
zijn  of  haar  achterban.  

Leek-‐‑‒  

Wat  doe  jij  eigenlijk?  

Fijnproever-‐‑‒  

Ik  ben  gepensioneerd,  maar  inderdaad,  ik  ben  classicus.  

Leek-‐‑‒  

Welk  aanbod  heb  je  voor  mij?    

Aluin-‐‑‒  

De  educatieklassiekers.  Daarin  staat  het  overdragen  van  oersterke  
verhalen  centraal.  Verhalen  die  iedereen  zou  moeten  kennen,  omdat  ze  
verweven  zijn  met  onze  hedendaagse  cultuur.  Eerdere  
educatieklassiekers  zijn:  De  Classic  Tour,  Ken  je  Klassiekers  (10  
theaterklassiekers  in  1  uur)  en  Ken  je  Klassiekers  II  (10  Bijbelverhalen).    

Liefhebber-‐‑‒  

En  ik  vind  alles  leuk!  

Aluin-‐‑‒  

Ja,  maar  specifiek  voor  de  liefhebber  zijn  de  neo-‐‑‒klassiekers.  Elk  
theaterseizoen  brengt  Aluin  een  voorstelling  uit  die  uitsluitend  in  het  
theater  te  bezoeken  is.  Nieuwe  theaterteksten  van  Erik  Snel,  gebaseerd  
op  klassiekers  of  verhalen  uit  onze  geschiedenis.  Eerdere  neo-‐‑‒
klassiekers  zijn  De  Wraak  van  Ifigeneia,  (it  sucks  to  be)  Helena,  De  
Maliebaanmonologen  en  1600  Slag  bij  Nieuwpoort.    

Fijnproever-‐‑‒  

En  voor  mij,  het  lijkt  me  duidelijk-‐‑‒  

Aluin-‐‑‒  

Voor  de  fijnproever  staan  er  Unplugged  klassiekers  op  het  
programma,  oorspronkelijke  Griekse  tragedies  in  prachtige  vertalingen  
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van  Gerard  Koolschijn.  Voorstellingen  die  op  elke  locatie  te  spelen  zijn.  
Op  het  repertoire  staan:  Medea,  Antigone,  Oidipous  en  Elektra  
Unplugged.    
Fijnproever-‐‑‒  

Heerlijk.  

Liefhebber-‐‑‒  

Maar  die  vind  ik  ook  mooi!  

Aluin-‐‑‒  

Dat  is  ook  de  bedoeling.  Dat  jullie  allemaal  in  die  culturele  loopbaan  
doorgroeien.  In  de  afgelopen  vijf  jaar  heeft  Aluin  haar  afzetmarkt  
uitgebreid  van  alleen  theaters  naar  scholen,  musea,  kerken,  bedrijven,  
festivals  en  particuliere  programmeurs  (huiskamers).  Aluin  is  hierdoor  
gegroeid  van  5000  naar  17000  bezoekers  per  jaar.  Elke  speelplek  heeft  
een  eigen  achterban  met  publiekspotentieel.    

Leek-‐‑‒  

Niks  meer  aan  doen,  zou  ik  zeggen.    

Aluin-‐‑‒  

De  komende  jaren  gaan  we  een  aantal  nieuwe  strategieën  uitvoeren.  
1600  Slag  bij  Nieuwpoort  was  de  eerste  testcase  in  de  opzet  “van  
lokaal  naar  nationaal”.  De  voorstelling  speelt  eerst  een  serie  in  
Utrecht,  waardoor  we  een  uitgebreide  campagne  kunnen  opzetten.  De  
landelijke  aandacht  in  de  pers,  recensies  en  aanbevelingen  (Volkskrant  
en  NRC,  zoals  bijv.  bij  1600  Slag  bij  Nieuwpoort)  helpt  de  verkoop  aan  
de  theaters  voor  het  seizoen  daarop.  De  theaters  hebben  vervolgens  
voldoende  munitie  om  publiciteit  te  voeren.    

Leek-‐‑‒  

Handig.  

Aluin-‐‑‒  

Ook  zetten  we  in  op  een  duurzame(re)  samenwerking  met  de  theaters  
in  een  groter  samenwerkingsverband  per  stad.  Doordat  we  in  Utrecht  
en  Amsterdam  de  complete  culturele  loopbaan  aanbieden,  kunnen  we  
ons  in  die  steden  heel  stevig  positioneren.  Dit  zetten  we  door  in  een  
aantal  andere  plaatsen  in  het  land.  Samenwerking  met  verschillende  
partners  (theaters,  scholen  en  musea)  staat  centraal.  Deze  partners  
hebben  we  nodig  om  de  leek  te  bereiken.    

Leek-‐‑‒  

That’s  me.  

Aluin-‐‑‒  

Zo  kunnen  we  het  draagvlak  voor  Aluin  per  stad  vergroten.  Ook  hebben  
we  een  campagne  opgezet  om  gezinnen  met  tienerkinderen  naar  het  
theater  te  krijgen.  We  wilden  de  ouders,  opa’s  en  oma’s  bereiken  via  de  
jongeren.  Dit  heeft  gewerkt.  Leerlingen  die  bekend  zijn  met  Aluin  via  
school,  nemen  familie  mee  naar  theatervoorstellingen.  Ook  door  de  
aanduiding  familievoorstelling  (met  een  12,  14  of  16+  kijkwijzer  op  de  
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affiches)  bereiken  we  deze  doelgroep.  Deze  campagne  zetten  we  de  
komende  jaren  voort.  
Leek-‐‑‒  

Een  school,  theater  en  een  museum  hebben  niet  hetzelfde  budget.  Is  
dat  niet  lastig?  

Aluin-‐‑‒  

Daarom  is  de  prijsbepaling  van  een  voorstelling  van  Aluin  divers.  De  
prijs  voor  een  voorstelling  voor  scholieren  is  altijd  rond  de  10  euro  per  
leerling,  een  onofficiële  vaste  prijs,  gebaseerd  op  de  hoogte  van  de  
cultuurkaart.  In  theaters  spelen  we  of  op  recette  of  op  uitkoop.  De  
streefprijs  voor  een  voorstelling  ligt  rond  de  1400  euro.  Dit  is  in  het  
huidige  theaterklimaat  moeilijk  haalbaar.  Daarom  verdelen  we  het  in  
een  garantiebedrag  van  800  euro  en  een  partageverdeling  80/20.  In  
het  museum  werken  we  met  een  kostendekkende  dagprijs  omdat  we  
niet  zelf  de  entreeprijs  bepalen.    

Fijnproever-‐‑‒  

Verschillende  plekken,  verschillende  prijzen,  verschillende  
leeftijdsgroepen,  verschillende  niveaus...  Het  is  me  wat.  Ik  ben  even  
buiten.  

Aluin-‐‑‒  

We  zoeken  de  kruisbestuiving,  van  leek  tot  fijnproever,  van  jong  tot  oud,  
van  stad  tot  platteland,  van  laag  tot  hoog  opgeleid.  Door  de  
samenwerking  met  stevige  partners  in  Utrecht  en  Amsterdam,  bereiken  
we  een  enorm  publiek  dat  we  op  eigen  kracht  minder  makkelijk  te  
pakken  krijgen.  Door  flyerverspreiding  op  deze  plekken  en  via  social  
media  maken  we  de  koppeling  van  het  publiek  van  partners  naar  de  
voorstellingen  van  Aluin  in  het  theater.  Omdat  we  een  breed  publiek  
hebben  in  leeftijd,  kiest  Aluin  in  haar  vormgeving  voor  een  volwassen,  
heldere  en  kwaliteitsvolle  uitstraling.  Voorbeelden  zijn  merken  als  De  
Bijenkorf  of  het  Rijksmuseum.  Merken  die  een  groot  publiek  trekken,  
terwijl  ze  toch  een  exclusieve  uitstraling  hebben.  

Liefhebber-‐‑‒  

Je  zou  die  Bijbelverhalen  in  het  Rijksmuseum  moeten  spelen.  Dan  begrijp  
je  veel  meer  van  die  schilderijen.    

Aluin-‐‑‒  

En  1600  Slag  bij  Nieuwpoort  ook.  Wordt  aan  gewerkt.    

Leek-‐‑‒  

Blijft  het  theater  een  belangrijke  plek  in  de  marketing?  

Aluin-‐‑‒  

Jazeker!  Aluin  heeft  een  ruim  netwerk  van  trouwe  theaterprogram-‐‑‒
meurs.  Zichtbaarheid  van  Aluin  in  de  theaters  geeft  ook  een  
kwaliteitswaarde  voor  de  overige  afzetmarkten  als  scholen,  huiskamers  
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en  festivals.  Het  is  bij  uitstek  de  plaats  waar  de  fijnproever  in  contact  
komt  met  Aluin.    
Fijnproever-‐‑‒  

Werd  ik  geroepen?    

Liefhebber-‐‑‒  

We  hebben  het  over  jou,  ja.  

Aluin-‐‑‒  

De  fijnproever  is  weer  de  boeker  op  andere  afzetmarkten.    

Fijnproever-‐‑‒  

Je  kunt  mij  toch  ook  op  andere  manieren  bereiken?  

Aluin-‐‑‒  

Dat  doen  we  óók.  Jaarlijks  spelen  we  op  de  nazomerconferentie  van  de  
Vereniging  Classici  Nederland  en  op  de  bijeenkomst  van  
Godsdienstdocenten  van  Thieme  Meulenhoff.  Dat  levert  veel  
speelbeurten  op.  Door  doelgericht  voor  een  gezelschap  van  specialisten  
te  spelen,  verkoopt  Aluin  een  groot  deel  van  de  schoolvoorstellingen.    

Fijnproever-‐‑‒  

Ik  ben  dus  eigenlijk  heel  belangrijk  voor  jullie.  

Aluin-‐‑‒  

Jouw  rol  is  cruciaal  voor  de  marketing  van  Aluin.  De  fijnproever  boekt  
voorstellingen  voor  de  leek.  Dit  vereist  zorgvuldig  relatiebeheer.  We  
betrekken  de  fijnproever  in  een  vroegtijdig  stadium  bij  het  maakproces  
van  een  voorstelling  om  hem  te  enthousiasmeren.  Bij  repetities  of  
exclusieve  previews  van  voorstellingen.    

Fijnproever-‐‑‒  

Ik  voel  me  gevleid.  

Liefhebber-‐‑‒  

Ik  vind  zelf  dat  acteurs  erg  belangrijk  zijn  voor  je  marketing.  

Aluin-‐‑‒  

Zeker.  Acteurs  zijn  het  gezicht  van  het  gezelschap.  Onze  acteurs  zijn  de  
ambassadeurs  van  Aluin.  Zij  maken  het  contact  met  
theatermedewerkers,  docenten,  technici  en  vooral  met  het  publiek.    

Leek-‐‑‒  

Mijn  tante  heeft  een  taartjeswinkel,  zij  doet  alles  via  Facebook.  

Aluin-‐‑‒  

Wij  doen  ook  veel  via  social  media,  Facebook  en  Twitter,  en  via  onze  
digitale  nieuwsbrief.  Verder  verspreiden  we  drukwerk  in  de  vorm  van  
flyers,    posters  en  advertenties  en  benaderen  we  een  netwerk  van  
directe  contacten  bij  kranten  en  bij  de  radio.  

Leek-‐‑‒  

En  televisie?  

Aluin-‐‑‒  

Soms  lukt  het  om  bij  bijzondere  gelegenheden  op  televisie  te  komen.  In  
2014  met  ons  optreden  voor  de  koning  bij  de  lancering  van  de  Bijbel  in  
Gewone  Taal  bijvoorbeeld.  In  Mei  2016  worden  De  Maliebaanmonologen  
uitgezonden  op  NPO  2.  In  het  kader  van  de  oorlogsherdenking  wordt  er  
zes  avonden  achtereen,  na  Nieuwsuur,  een  monoloog  getoond.  Een  
hele  mooie  kans  onszelf  aan  een  groter  publiek  te  tonen.    

Fijnproever-‐‑‒  
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Aluin-‐‑‒  

Precies.  De  beste  reclame  voor  onze  voorstellingen  zijn  de  
voorstellingen  zelf.    

5.  Spreiding    
Liefhebber-‐‑‒  

En  hoe  zijn  jullie  voorstellingen  over  het  land  gespreid?  

Aluin-‐‑‒  

Daar  hebben  we  ook  een  grafiekje  voor.  Kijk  maar.  

Fijnproever-‐‑‒  

Oh,  daar  word  ik  een  beetje  duizelig  van.
Utrecht
Amsterdam
provincie  Utrecht
provincie  Noord  Holland
provincie  Zuid  Holland
provincie  Groningen  
provincie  Friesland
provincie  Drenthe
provincie  Overijssel
provincie  Gelderland
provincie  Brabant  
provincie  Zeeland
provincie  Limburg
Belgie

  
Aluin-‐‑‒  

Je  ziet  dat  gemiddeld  de  helft  blauw  is.  Utrecht  is  blauw.  We  zijn  dus  
duidelijk  een  echte  Utrechtse  theatergroep.  Maar  we  spelen  in  de  rest  van  
het  land  dus  ook  veel.  

Liefhebber-‐‑‒  

En  waarom  drie  cirkels?    

Aluin-‐‑‒  

De  binnenste  geeft  de  gegevens  aan  van  2013,  de  middelste  is  van  2014,  
de  buitenste  van  2015.  De  spreiding  van  onze  voorstellingen  zal  in  de  
toekomst  niet  veel  verschillen  van  de  resultaten  van  de  afgelopen  jaren,  
omdat  Aluin  juist  buiten  de  randstad  een  zeer  trouw  theater-‐‑‒  en  
scholennetwerk  bespeelt.  De  scholen  ver  van  grote  steden  zijn  erg  blij  met  
de  mogelijkheid  dat  kwaliteitsvolle  voorstellingen  ook  in  de  school  gespeeld  
kunnen  worden.    

6.  Bijdrage  talentontwikkeling    
Fijnproever-‐‑‒  

Gaan  jullie  nog  iets  doen  aan  talentontwikkeling,  de  komende  jaren.  

Aluin-‐‑‒  

We  doen  altijd  al  veel  aan  talentontwikkeling,  maar-‐‑‒  
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Leek-‐‑‒  

-‐‑‒Weet  ik  heus  wel.-‐‑‒  

Aluin-‐‑‒  

-‐‑‒we  gaan  inderdaad  ook  een  nieuw  traject  aanbieden.    

Liefhebber-‐‑‒  

Sorry,  maar  wat  doen  jullie  dan  al?  

Aluin-‐‑‒  

We  komen  van  de  HKU.  Sinds  1991  zijn  we  hoofdafnemer  van  deze  
toneelschool.  Door  de  jaren  heen  hebben  al  meer  dan  vijftig  acteurs  van  
de  HKU  bij  ons  gespeeld.  Verder  hebben  we  een  tiental  vormgevers  en  
dramadocenten  (voor  workshops  en  lesbrieven  t.b.v.  educatie)  kunnen  
betrekken  bij  Aluin.  Niet  alleen  behouden  we  zo  het  HKU-‐‑‒talent  voor  de  
stad,  we  zijn  ook  een  soort  vervolgtraject  voor  de  opleiding.  Aangezien  
we  een  aantal  voorstellingen  meer  dan  honderd  keer  spelen  staat  
acteren  bij  Aluin  gelijk  met  veel  uren  maken  en  op  heel  veel  plekken  
komen.  Plekken  die  gemaakt  zijn  voor  toneel,  maar  ook  plekken  die  de  
acteurs  ter  plekke  tot  theater  maken.  En  dat  is  allemaal  ervaring.    

Leek-‐‑‒  

En  die  Aluintuin?  

Aluin-‐‑‒  

Ja,  ons  driedaags  festival  met  experimenten,  schetsen,  soloʼ’s  en  try-‐‑‒
outs  in  alle  denkbare  disciplines,  van  opera  tot  cabaret,  van  toneel  tot  
pop  en  games  en  alle  mogelijke  cross-‐‑‒overs.  Het  is  ons  laboratorium  
voor  talent.    

  

Hier  worden  scènes,  voorstellingen  en  samenwerkingsverbanden  
geboren  (zoals  onlangs  Camerettenwinnaars  Oldenosborn).    

Liefhebber-‐‑‒  

Wat  willen  jullie  nog  meer  dan?  

Aluin-‐‑‒  

Bij  ons  staat  talentontwikkeling  meestal  in  dienst  van  het  talent  van  de  
acteurs  en  de  stagiaires.  Voor  makers  of  regisseurs  is  er  dus  de  
Aluintuin,  maar  we  willen  een  intensievere  band  met  jonge  makers.  

Leek-‐‑‒  

Wat  voor  jonge  makers?  

Aluin-‐‑‒  

We  willen  aanvragen  voor  makers  waar  we  verwantschap  mee  voelen  
en  die  in  ons  idioom  kunnen  en  willen  werken,  maar  ons  ook  uit  kunnen  
dagen  met  hun  oorspronkelijkheid.  Nieuwe  makers  die  hun  eigen  
actuele  kijk  op  de  wereld  hebben  en  daarmee  het  grote  repertoire  
nieuwe  invulling  geven.  Bovendien,  door  de  enorme  vraag  naar  onze  
voorstellingen,  kunnen  we  er  zelf  niet  altijd  aan  beantwoorden.  Het  is  
fijn  om  naast  een  poule  met  beschikbare,  talentvolle  en  ingewerkte  
acteurs  ook  een  (kleinere)  poule  aan  makers  te  hebben  die  heropnames,  
reprises  en  scènes  kunnen  verzorgen  als  de  vaste  regisseurs  van  Aluin  
daar  niet  aan  toe  komen.  
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Fijnproever-‐‑‒  

En  hebben  jullie  al  iemand  die  jullie  deze  talenten  toedichten?  

Aluin-‐‑‒  

Nard  Verdonschot  is  een  acteur/maker  die  we  al  even  volgen.  Hij  speelt  
sinds  dit  seizoen  bij  ons  in  de  Classic  Tour  en  in  Aluinʼ’s  Christmas  
Special.  Zelf  is  hij  als  maker  verantwoordelijk  voor  diverse  
Paradevoorstellingen  en  heeft  hij  een  plan  voor  een  voorstelling  over  
Floris  V,  graaf  van  Holland.  Ah,  daar  is  Nard  zelf.  Vertel  eens-‐‑‒  

Nard-‐‑‒  

-‐‑‒over  Floris?  Graag!  Een  bekende  naam,  maar  een  volkomen  onbekende  
periode  in  de  Nederlandse  geschiedenis,  eind  13e  eeuw.    

Aluin-‐‑‒  

Dit  sluit  heel  goed  aan  bij  onze  lijn  van  de  Vaderlandse  geschiedenis.    

Nard-‐‑‒  

Floris  de  Vijfde  is  lieveling  van  het  volk,  politiek  en  militair  talent  en  
verkrachtende  machtswellusteling.  Uiteindelijk  wordt  hij  vermoord  door  
o.a.  Gijsbrecht  van  Aemstel,  omdat  hij  het  volk  teveel  en  de  Staten  te  
weinig  macht  toebedeelt.  Vandaar  zijn  bijnaam:  ‘Der  Keerlen  God’.    

Leek-‐‑‒  

Ik  heb  geen  idee  over  wie  je  het  hebt.  

Aluin-‐‑‒  

Juist!  En  daarom-‐‑‒  

Nard-‐‑‒  

-‐‑‒tot  recent  behoorde  zijn  leven  en  sterven  tot  het  collectieve  

  

geheugen  van  heel  Nederland.  Nu  is  hij  bijna  vergeten.    

Aluin-‐‑‒  

Tijd  voor  een  revival-‐‑‒  

Nard-‐‑‒  

-‐‑‒van  deze  tot  de  verbeelding  sprekende  (anti)held.    

Liefhebber-‐‑‒  

Hoe  gaat  dat  eruit  zien?    

Nard-‐‑‒  

De  uiteindelijke  vorm  van  het  stuk  zal  die  van  een  klassiek    

  

koningsdrama  zijn.  Opbouw  in  vijf  akten,  talloze  personages.  Een    

  

koor.  Een  comic  relief,  etcetera.  Een  vorm  die  zich  de  afgelopen    

  

millennia  reeds  bewezen  heeft.  En  muziek.  Ik  wil  graag  livemuziek  erin.    

Fijnproever-‐‑‒  

Waarom  bij  Aluin?  

Nard-‐‑‒  

We  hebben  een  vergelijkbaar  gevoel  voor  humor,  dus  het  wordt  licht  en    

  

toegankelijk,  zonder  aan  het  hart  en  de  essentie  van  een  tragisch    

  

en  intrigerend  verhaal  tekort  te  doen.  Het  zal  met  sobere    

  

middelen  een  hele  grote  wereld  schetsen,  zoals  bij  Aluin    

  

gebruikelijk.  En  het  is  voor  een  breed  publiek,  Floris  was  immers    

  

een  man  van  het  volk.  Het  theatergebouw  heeft  dan  ook  een  te  hoge    

  

drempel  voor  een  groot  publiek,  dus  ik  denk  veel  meer  aan  een    

  

locatievoorstelling:  Een  verlaten  fabriekshal,  een  ondergrondse    

  

bunker,  de  Hollandse  duinen.  Of  een  dorpsplein.  

Aluin-‐‑‒  

Kun  je  iets  vertellen  over  je  werkwijze?  
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Nard-‐‑‒  

De  vorm  „Koningsdrama”  is  het  uiteindelijke  doel,  maar  ik  zou  graag  de  
vrijheid   hebben  om  me  in  eerste  instantie  breed  te  oriënteren  op  de    

  

verschillende  facetten  van  het  stuk.  De  onderbuik  van  Floris  en  zijn  
tijdgenoten  onderzoeken,  bijvoorbeeld.  Voorafgaand  aan  de  
uiteindelijke  tekst  wil  ik  een  aantal  korte  schetsen  maken  van  scènes,    

  

personages,  liederen.  De  Aluintuin  is  een  goede  plek  om    

  

verschillende  vormstudies  aan  een  publiek  te  onderwerpen.    

Leek-‐‑‒  

Waarin  is  dit  traject  anders  dan  bij  andere  instanties?    

Aluin-‐‑‒  

Er  is  een  probleem  voor  theatermakers  die  niet  piepjong,  maar  al  even  
bezig  zijn.  Als  je  dertig  bent  is  het  veel  ingewikkelder  jezelf  als  
beginnend  maker  te  positioneren.  We  willen  juist  die  makers  bij  Aluin  
betrekken.  Eerst  geven  we  Nard  de  kans  om  een  proeve  te  maken  in  de  
Aluintuin.  Daarna  is  het  de  bedoeling  om  hem  als  maker  aan  ons  te  
binden  en  het  niet  bij  één  voorstelling  te  laten.  De  vraag  naar  onze  
voorstellingen  geeft  ons  de  kans  om  een  langduriger  samenwerking  aan  
te  gaan.    

Leek  

Hoeveel  vraag  je  aan  voor  dit  traject?  

Aluin  

22.500  euro  op  jaarbasis.  Het  eerste  jaar  zal  Nard  een  scèneonderzoek  
doen  met  acteurs  in  de  Aluintuin  en  een  kleine  voorstelling  op  de  
Parade  uitvoeren.  We  willen  hier  een  budget  van  12.500  euro  voor  
reserveren.  Met  15  werkdagen  voor  Nard  zelf,  5  werkdagen  voor  de  
begeleiding,  10  repetitie/onderzoeksdagen  voor  de  acteurs,  3  
speeldagen  op  de  Aluintuin  en  een  kostendekkende  speelserie  op  de  
Parade.  Het  tweede  jaar  bieden  we  Nard  dan  een  budget  van  32.500,  
een  realistisch  budget  voor  het  vervolgtraject  naar  een  avondvullende  
voorstelling  met  dezelfde  acteurs  en  begeleider.  Het  derde  en  vierde  
jaar  willen  we  ditzelfde  traject  vervolgen  met  Boris  van  Bommel,  vaste  
acteur  van  Aluin  en  afgestudeerd  theatermaker  aan  de  HKU.  Eerste  jaar  
scèneonderzoek  in  Aluintuin  en  kleine  voorstelling  op  de  Parade,  tweede  
jaar  avondvullende  voorstelling  in  het  reguliere  circuit.    

Leek    

Ik  weet  niet  hoe  het  met  jullie  zit,  ik  weet  genoeg.  

Fijnproever  

Mijn  hoofd  zit  ook  vol.  

Liefhebber  

We  beloven  dat  we  alle  voorstellingen  bezoeken.  

Leek  

Ik  zal  de  hele  culturele  loopbaan  bewandelen.  

Aluin  

Leest  er  nog  iemand  de  toelichting  op  de  begroting  door?  

	
  

26	
  

Fijnproever  

Oh  nee,  cijfers,  daar  heb  ik  niets  mee.  

7.  Toelichting  op  de  begroting    
Inleiding  
Aluin  ziet  zichzelf  als  goed  cultureel  ondernemer.  Een  deel  van  onze  voorstellingen  speelt  
kostendekkend.  We  willen  in  de  toekomst  de  stimulans  behouden  om  ons  te  blijven  
oriënteren  op  nieuwe  financieringsmogelijkheden  en  samenwerkingsverbanden.  Maar  we  
willen  ook  een  steviger  artistieke  basis  kunnen  waarborgen  en  met  meer  zorgvuldigheid  aan  
de  grote  vraag  naar  onze  voorstellingen  voldoen.  Om  die  reden  willen  we  graag  een  bedrag  
aanvragen  bij  het  Fonds  dat  overeenkomt  met  de  bedragen  die  we  afgelopen  jaren  aan  
projectgelden  via  Private  Fondsen  en  Fonds  Podiumkunsten  hebben  aangevraagd.  We  
hebben  daarom  gekozen  om  een  klein  aantal  van  het  totale  aantal  speelbeurten  per  jaar  in  
de  berekening  te  gebruiken  voor  deze  aanvraag.    

Producties    
Jaarlijks  blijven  producties  op  het  repertoire:  Medea,  Antigone  en  Elektra  Unplugged  en  de  
Ken  je  Klassiekers  I  en  II,  vanaf  2019  ook  Ken  je  Klassiekers  III.  Alle  cijfers  zijn  gebaseerd  
op  resultaten  van  de  afgelopen  jaren.  

Bezoeken    
Het  bereik  van  bezoeken  is  gebaseerd  op  behaalde  resultaten  in  2013-‐‑‒2016.  

Eigen  inkomsten  
Publieksinkomsten  binnenland  
Recette:    

  In  Utrecht  staan  we  op  recettebasis  zonder  garantie,  meestal  met  de  
afspraak  80/20.  Met  uitzondering  van  het  Vaderlandse  Oorlog-‐‑‒drieluik  
waarbij  we  de  afspraak  90/10  hebben  gemaakt.  

Uitkoop:    

  Op  scholen  werken  we  met  vaste  uitkoopsommen,  600  euro  voor  de  
Unplugged-‐‑‒  en  1.000  euro  voor  de  Ken  je  Klassiekers  voorstellingen.  

Garantie  +  partage:     Afspraken  met  theaters  zijn  gebaseerd  op  een  garantiebedrag  rond  de  
800  euro  plus  een  partage  afspraak  80/20.  
Private  middelen:    

Bedrijfsopdrachten  We  verwachten  een  jaarlijkse  stijging.  18.000  euro  
is  gebaseerd  op  het  jaar  2015.  Avicenna  is  een  structurele  partner  
voor  bedrijfsopdrachten  en  groei  is  reëel.  
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Private  fondsen:    

Bij  diverse  Fondsen  hebben  we  de  trilogie  van  de  Vaderlandse  Oorlog  
aangevraagd.  We  gaan  in  de  begroting  uit  van  blijvende  steun  voor  dit  
project.  In  2018  komt  de  solo  Engel  uit.  Een  Tweede  Wereldoorlog  
project  dat  aansluit  bij  het  V-‐‑‒Fonds.  In  2020  vragen  we  aan  bij  het  
Lirafonds  voor  Free  Penelope,  het  laatste  deel  van  de  Terug  uit  Troje-‐‑‒
trilogie  te  schrijven  door  Erik  Snel.    

Rijksfonds    
De  subsidiebedragen  die  we  aanvragen  bij  Fonds  Podiumkunsten  zijn  gebaseerd  op  een  
vaste  voet  van  75.000  euro  en  1250  euro  per  voorstelling.    
2017    
-‐‑‒Smekelingen  -‐‑‒  23  voorstellingen    
-‐‑‒1609  Het  Bestand  (Vaderlandse  Oorlog  deel  2)  totaal  wordt  12x  gespeeld,  6  
voorstellingen  vragen  we  aan  bij  FPK.    
In  totaal  111.250  euro  subsidie  waarvan  75.000  euro  vaste  voet  en  29  x  1.250  euro  voor  
de  voorstellingen  gespeeld  in  de  zalen  met  een  bezoekerscapaciteit  t/m  400  bezoekers.  
2018  
-‐‑‒1609  Het  Bestand  20  voorstellingen  
-‐‑‒Engel  In  totaal  wordt  15x  gespeeld.  (7  voorstellingen  vragen  we  aan  bij  FPK).  
In  totaal  108.750  euro  subsidie  waarvan  75.000  euro  vaste  voet  en  27  x  1.250  euro  voor  
de  voorstellingen  gespeeld  in  de  zalen  met  een  bezoekerscapaciteit  t/m  400  bezoekers.  
2019  
12th  Night  –  Shakespeare  –20  voorstellingen.  
1619  Beulszwaard  (Vaderlandse  Oorlog  deel  3)  7  voorstellingen  worden  aangevraagd  bij  
het  FPK.    
In  totaal  108.750  euro  subsidie  waarvan  75.000  euro  vaste  voet  en  27  x  1.250  euro  voor  
de  voorstellingen  gespeeld  in  de  zalen  met  een  bezoekerscapaciteit  t/m  400  bezoekers.  
2020  
-‐‑‒1619  Beulszwaard  (slotdeel  van  het  Vaderlandse  Oorlog-‐‑‒drieluik)  van  jan-‐‑‒april  –  20  
voorstellingen  
-‐‑‒Free  Penelope  (slotdeel  van  de  Terug  uit  Troje-‐‑‒trilogie),  de  voorstelling  loopt  nog  door  in  
2021  –  totaal  15  voorstellingen.  
In  totaal  118.750  euro  subsidie  waarvan  75.000  euro  vaste  voet  en  35  x  1.250  euro  voor  
de  voorstellingen  gespeeld  in  de  zalen  met  een  bezoekerscapaciteit  t/m  400  bezoekers.    
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