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Inhoudsopgave

PS|theater is het stadsgezelschap van Leiden dat, onder artistieke leiding van
Pepijn Smit, theaterproducties maakt over hoe we nu in de stad samenleven.
Aan de voorstellingen gaat altijd een sociaal-artistieke dialoog vooraf. In de
live ontmoeting die theater is, laat PS|theater de bezoekers kennismaken met
elkaars verhaal en met de stad. Dit doen wij omdat wij geloven dat begrip voor
elkaar zorgt voor een grotere verbondenheid.
Portret PS|theater - van documentairemaker Marit Geluk, duur 8 minuten
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PS|theater zal in 2017-2020 incidenteel samenwerken met onder anderen:
Renée van Marissing, Ilja Leonard Pfeijffer, Michaël Bloos, Dries Alkemade,
Michiel van Poelgeest, René van Es, Roemer van der Meij, Roos Smith,
stagiaires diverse (kunstvak)opleidingen
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“Over minder dan vijftig jaar wonen wereldwijd meer dan zes miljard mensen
in een stad. Dat is 66 procent van de wereldbevolking. Die verstedelijking
dwingt ons om na te denken over onze steden en hoe we ze in de toekomst
willen vormgeven”, opent het Dossier Stad van De Groene Amsterdammer
(maart 2014) met daarin bijdragen van onder anderen politicoloog Benjamin
Barber en journalisten Tracy Metz en Floor Milikowski.

1. PS|theater
stadsgezelschap van
Leiden

Een stad waar je
elkaars verhalen kent,
is een betere stad

PS|theater deelt die fascinatie en die nieuwsgierigheid. De stad is een
bijzondere plek. Op een beperkt aantal vierkante kilometers hebben mensen
zich verzameld. Het is een plek waar mensen een gemeenschap vormen,
zonder dat zij direct voor elkaar gekozen hebben. Een plek waar mensen dicht
op elkaar wonen, maar waar eenzaamheid en anonimiteit veel voorkomen.
Een plek waar jong en oud uit alle windstreken samenkomen en waar verleden
en toekomst elkaar ontmoeten in het nu.
Met PS|theater vinden wij die plek in Leiden. Al sinds de oprichting in 2010
kiezen wij ervoor om midden in de stad te staan. Leiden is ons
onderzoeksgebied (zie 2.2), werkterrein (zie 2.3), podium (zie 2.4) en
onze partner (zie 3.1). Door de sociaal-artistieke manier van werken maken
wij deel uit van de stad. Wij halen hier verhalen op, vertalen die naar theater
en geven ze zo terug aan de stad. Dit doen wij omdat we geloven dat een stad
waar men elkaars verhaal kent een betere stad is. De Leidse bevolking is een
goede afspiegeling van de Nederlandse: arbeiders leven hier naast studenten
en in de straten vind je een smeltkroes van verschillende culturen. Leiden is,
als middelgrote stad, de ideale proeftuin om maatschappelijke ontwikkelingen
in Nederland te onderzoeken.
Na de eerste producties en projecten ontstond de behoefte om ons werk van
een kader te voorzien. Dat kader werd De Atlas van Leiden, een meerjarig
project (2012-2016) waarbij PS|theater ‘alles wat leeft en beweegt’ in de stad
in kaart bracht aan de hand van vier themajaren: Het verdriet van Leiden, De
hoop van Leiden, Het geloof van Leiden en Het verlangen van Leiden.
De Atlas van Leiden resulteerde tot nu toe in drie kleinezaalproducties, drie
muziektheaterroutes door wijken en drie grootschalige producties op locatie.
Deze producties gingen over het verlies van gemeenschapszin, over
toekomstdromen van de nieuwe generatie en over het praktisch idealisme van
dertigers. Steeds ging een sociaal-artistieke dialoog aan de producties vooraf.
De persoonlijke verhalen die wij verzamelden, werden opgenomen in het
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grotere verhaal over samenleven in de stad. Op die manier zetten wij ons
ambacht als theatermaker in om mensen op een andere manier naar de stad,
naar de wijk en naar elkaar te laten kijken en neemt de onderlinge
verbondenheid toe.
En hier staan we nu. Een stadsgezelschap met de wortels stevig in de grond.
Vanuit die positie willen we ons de komende jaren verder ontwikkelen en
groeien op artistiek en zakelijk gebied. In dit beleidsplan formuleren we onze
plannen en activiteiten om die ambities in de periode 2017-2020 te kunnen
realiseren.

Waarom de stad?
Omdat het omstreden ruimte is.
Omdat het onderhandeling,
compromis, samenwerking,
conflict en overeenkomst
verlangt om te kunnen bewegen.
Tim Etchells
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Het verdriet van Leiden
zomer 2013!5

2.1 | signatuur
PS|theater is het stadsgezelschap van Leiden. Onder artistieke leiding van
regisseur Pepijn Smit en dramaturg Erica Smits maken wij theaterproducties
op bijzondere locaties in de stad. In deze producties reageren wij op de vraag
hoe leven wij nu in deze stad samen? Door onze sociaal artistieke manier van
werken speelt de stad een belangrijke rol in het tot stand komen van onze
producties. Wij halen onze inspiratie uit maatschappelijke vraagstukken,
waarvoor wij continu in de stad aanwezig zijn en met de stad in dialoog gaan.
De verhalen die tijdens deze gesprekken verteld worden, geven wij vorm in
theater en worden zodoende ontsloten voor een breed publiek.

2. Artistiek plan

Onze artistieke ambities in de periode 2017-2020 zijn:
•
•
•
•

het thema ‘samenleven in de stad’ verder verdiepen
signatuur van PS|theater verrijken door te werken met nieuwe makers,
zoals regisseur Peerke Malschaert en schrijvers Renée van Marissing en
Ilja Leonard Pfeijffer
via theater jongeren betrekken bij maatschappelijke thema’s
de sociaal-artistieke werkwijze doorontwikkelen door samen te werken
met (inter)nationale theaterinitiatieven

We stellen ons tot doel om in de periode 2017-2020 ieder jaar:
•
•
•

twee locatieproducties te realiseren
inspiratie te verzamelen via artistieke crowdsourcing
een jongerenproductie te realiseren

PS|theater maakt verhalend, beeldend en muzikaal theater, waarin de mens
(het individu) versus de stad (het collectief) centraal staat. Wij tonen de mens
in een stedelijke omgeving, met al zijn schoonheid, rariteiten en
onhebbelijkheden. Door kleine verhalen naast grote verhalen te plaatsen en
verleden, heden en toekomst met elkaar te verbinden, ontstaat er een nieuw
verhaal van de stad. Dit zorgt ervoor dat de voorstellingen ontroering,
herkenning en nieuwsgierigheid bij het publiek oproepen. Het publiek wordt
steeds uitgenodigd om (opnieuw) naar zijn eigen omgeving te kijken.
In de periode 2017-2020 zal PS|theater naast Pepijn Smit met twee nieuwe
regisseurs werken: Peerke Malschaert en Jacqueline Boot (zie kader pag. 7).
Daarnaast werken wij met een poule van professionele theatermakers, acteurs
en muzikanten: Wil van der Meer, Eva Mathijssen, Tijs Huys en Rian Evers.
De samenwerking met deze groep zorgt ervoor dat wij onze eigen theatertaal
ontwikkeld hebben. Een transparante speelstijl zorgt ervoor dat de teksten van
de acteurs dichtbij de verhalen uit de stad blijven, terwijl de theatrale,
monumentale beelden het verhaal uit de persoonlijke context tillen en zorgen
dat het een universele betekenis krijgt.
Daarnaast vinden wij het als stadsgezelschap belangrijk om de stad ook op het
podium te brengen. Daarom betrekken wij (amateur)groepen uit de stad bij
onze producties.
De locaties waar PS|theater werkt, sluiten aan bij het thema van de productie.
Zo speelden wij onder andere op begraafplaats Groenesteeg, in de Pieterskerk
en in de Leidse Schouwburg. Ook wijken als De Kooi, Slaaghwijk en de Hoge
Mors gebruikten wij als podium. De makers laten zich inspireren door de
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verhalen, bewoners/gebruikers, de architectuur, en de functie van deze plek.
Uit deze inspiratie komen sterke theatrale beelden voort. Deze monumentale
theaterbeelden zorgen ervoor dat de locatie een nieuw verhaal krijgt en er voor
het publiek een onvergetelijke herinnering ontstaat.

Drie regisseurs
PS|theater werkt in 2017-2020 met drie regisseurs: Pepijn Smit, Peerke
Malschaert en Jacqueline Boot. Door hun verschillende werkwijzen en stijlen
verrijken wij onze artistieke signatuur.
Pepijn Smit (1983) studeerde als theatermaker af aan de Opleiding
Theaterdocent van de AHK. Hij volgde o.a. de 24-daagse Afleiding bij de
PeerGrouP en was regie-assistent bij De Veenfabriek. In zijn werk zoekt hij
verhalen van nu en geeft deze vorm in grootschalige locatieproducties. Deze
kenmerken zich door theatrale monumentale beelden, een fysieke speelstijl
en een muzikale laag.
Peerke Malschaert (1983) studeerde aan de Academie voor Theater in
Tilburg en volgde de muziektheatermaster T.I.M.E. Zij was deel van De
Collectie van Productiehuis Brabant en maakte producties bij onder andere
BonteHond en Oorkaan. Haar werk wordt 3-D poëzie genoemd waarin beeld,
muziek en taal gecomponeerd worden tot een gelijkwaardig geheel.
Jacqueline Boot (1981) studeerde aan de ATKA en is naast actrice ook
theatermaker. Vanuit de overtuiging dat je theater samen creëert, maakt zij
met jongeren beeldende en muzikale producties waar hun (onder)zoekende
en uitgesproken blik van aan de basis ligt.

2.2 | de stad als onderzoeksgebied
“In de stad ontplooien we onze creativiteit, bestendigen we onze gemeenschap
en realiseren we ons burgerschap”, stelt de Amerikaanse politicoloog
Benjamin Barber in De Groene Amsterdammer (maart 2014). Steden moeten
het hebben van samenwerking en pragmatisme, van creativiteit en
multiculturaliteit. Barber: “De stad verschijnt zowel aan het eind als aan het
begin van de menselijke beschaving. Wanneer mensen taal, cultuur en
economie beginnen voort te brengen, vormen ze gemeenschappen.”
Waar staat die stedelijke gemeenschap nu? En waar gaat die gemeenschap
heen? Maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing, werkloosheid,
polarisatie, nieuwkomers en decentralisatie zetten het samenleven in de stad
de komende jaren verder onder druk. En onder deze ontwikkelingen schuilt
nog een ander vraagstuk. In zijn essay ‘Niet langer verbonden’ (NRC
Handelsblad, januari 2016) signaleert Bas Heijne: “Een gemeenschap kan niet
zonder een gevoel van verbondenheid”. In de huidige polarisering ontstaat de
neiging om van een individu een type te maken, een vertegenwoordiger van
een collectief: de regent, de populist, de boze burger, de radicale moslim, de
wereldvreemde elite. Ontmoeting en dialoog worden hierdoor steeds
moeilijker. “In plaats van verbondenheid is er enkel nog vervreemding.” Het
gebrek aan een verbindende identiteit, leidt bij Heijne tot een pleidooi om
anderen niet enkel als vertegenwoordigers van een bepaald type te zien.
Dit onderliggende vraagstuk maakt PS|theater nieuwsgierig naar de
ontwikkeling van verbondenheid en gemeenschap in de stad richting 2020.
Wat betekenen de maatschappelijke ontwikkelingen, die nu vooral angst en
onzekerheid oproepen, voor waarden als solidariteit en gemeenschap? Hoe
verhouden individu en collectief zich tot de (verbindende) identiteit van een
stad?
Het vraagstuk naar het samenleven in de stad op weg naar 2020 vertaalt PS|
theater in vier themajaren met ieder een onderliggende vraag:
2017: De gedroomde stad - hoe zijn we verbonden met de toekomst?
2018: De vergeten stad - hoe zijn we verbonden met het verleden?
2019: De wereldse stad - hoe zijn we verbonden met de wereld?
2020: De stille stad - hoe zijn we verbonden met de ander?
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2.3 | de stad als werkterrein
PS|theater gebruikt de hele stad als werkterrein: hier zijn wij continu
aanwezig en in gesprek met iedereen die hier woont, werkt of verblijft. De
inspiratie uit deze ontmoetingen vertalen wij naar theatraal materiaal. Zo
maken wij ons werkproces inzichtelijk, betrekken wij de stad bij het artistieke
proces en ontstaat er een breed draagvlak voor onze producties. Wij noemen
dit artistieke crowdsourcing.
In 2017-2020 behoudt de artistieke crowdsourcing een belangrijke plaats op
onze agenda. We vragen inwoners, ondernemers en organisaties om ons hun
verhalen, geïnspireerd op het thema, te vertellen. Hiertoe organiseren wij de
volgende activiteiten:
-

de Hypothese
het Veldonderzoek
PS|ontmoet

Tijdens de Hypothese vestigt het artistieke team zich een maand in de
Stadsgehoorzaal en nodigt wetenschappers, Leidenaren en ondernemers uit
om hun visie te geven op het thema. De theatermakers vertalen de
ontmoetingen naar scènes, teksten en muziek, die tijdens toonmomenten
gedeeld worden met het publiek. Zo bakenen wij het thema af en wordt er een
uitgangspunt gevormd voor het themajaar: de Hypothese.
Gedurende twee maanden in het jaar trekken de makers van PS|theater de
stad in voor het Veldonderzoek. De makers worden in die tijd
medebewoners van een bepaalde plek. Door intensief op te trekken met de
bewoners, ondernemers en instellingen, ontstaat een hechte band tussen hen
en de makers. Deze ontmoetingen vertalen de makers naar scènes, muziek en
theatrale beelden die aan de basis liggen van een productie die op die locatie
speelt.
De langdurige aanwezigheid op deze plek en de betrokkenheid van de
bewoners, zorgen voor draagvlak en blijvende verbindingen. Op deze manier
bereiken onze makers mensen die doorgaans niet met theater in aanraking
komen.

documentaires die hen inspireren of laten muziek horen die hen ontroert. De
avonden worden gepresenteerd door de makers van PS|theater en
geregisseerd door Pepijn Smit.

Het publiek van PS|theater
PS|theater heeft een trouwe achterban in de Leidse regio. Doordat we de stad
als podium en werkterrein gebruiken, zijn we zichtbaar en benaderbaar.
Daardoor bereiken we zowel het cultuurminnend publiek als mensen die niet
zo snel in aanraking komen met cultuur. Bij de artistieke crowdsourcing
betrekken wij Leidenaren uit alle lagen van de bevolking. De locatieproducties
zijn in vorm en inhoud interessant voor een gelaagd publiek uit de regio
Leiden en ver daar buiten.
In de activiteitenomschrijving van 2017 en 2018 noemen wij het publiek dat
wij (naast de achterban van PS|theater en het (middel)hoogopgeleide
cultuurminnend publiek) willen bereiken. In hoofdstuk 3.2 is de marketing en
publieksbenadering verder uitgewerkt.

2.4 | de stad als podium
PS|theater speelt niet alleen in het theater, maar ook op bijzondere locaties in
het centrum en in de wijken. In 2017-2020 maken wij ieder jaar twee
producties, waarin de locatie het uitgangspunt is en een nieuwe blik op de stad
geboden wordt. De eerste productie komt voort uit het Veldonderzoek en is
onder regie van Peerke Malschaert. De tweede dient als afsluiting van het
themajaar en is in regie van Pepijn Smit.
De bevindingen van de stad als onderzoeksgebied en werkterrein nemen wij
mee in onze producties. Juist als theatermakers zijn wij in staat om de kleine
verhalen te vangen en te verbinden tot een groter, nieuw verhaal. Wij maken
een artistieke vertaalslag en voegen poëzie, ontroering en reflectie toe aan het
verhaal van de stad.

Tijdens de theatrale avond PS|ontmoet delen de makers van PS|theater
samen met gewone en ongewone Leidenaren hun inspiratie naar aanleiding
van het themajaar: zij vertellen waar zij van dromen, tonen fragmenten uit
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Ons bloed
winter 2014!9

2.4.1 | activiteiten 2017: De gedroomde stad
hoe zijn we verbonden met de toekomst?
In veel steden barst het van de initiatieven voor een betere, mooiere, socialere
stad. Zo ook in Leiden. Maar stel: we beginnen helemaal opnieuw. We halen
alle huizen weg. Geen muren, geen daken, geen voordeuren, geen drempels.
Door die weggevallen infrastructuur, kijken we elkaar weer recht in de ogen.
En stel: we bouwen dan samen een nieuwe stad. Wat voor stad zal dat zijn?
Tijdens ‘De gedroomde stad’ laten we de utopie en de realiteit elkaar
ontmoeten.

Overzicht artistieke crowdsourcing 2017
januari 2017: de Hypothese | Stadsgehoorzaal | o.a. in gesprek met
stedenbouwkundigen, architecten en utopisten | 50 betrokkenen | vier
toonmomenten
maart en april 2017: het Veldonderzoek | industrieterrein Amphoraweg,
verzorgingshuizen, vluchtelingenopvang | o.a. optrekken met mensen die
klein wonen | 50 betrokkenen | extra aandacht voor nieuw publiek uit de
wijk
mei en september 2017: PS|ontmoet (zie ‘Overige projecten’ pag. 11)

Muziektheaterroute: Tinie
mei 2017 | industrieterrein Amphoraweg | regie: Peerke Malschaert | 14
speelbeurten | 700 bezoekers | 50 betrokkenen | doelgroep: extra aandacht
voor nieuw publiek uit de omgeving Amphoraweg en mensen die het minder
breed hebben
In een tijd van verlangen naar meer en groter, doet een groep het met minder
en kleiner. ‘Tiny houses’ is een fenomeen dat is overgewaaid uit de Verenigde
Staten en voorziet in de behoefte van (veelal jonge) mensen om kleiner te
wonen. Niet een leven lang vast aan een hypotheek, maar wonen in visuele
pareltjes die duurzaam gebouwd én kleiner dan 40 vierkante meter zijn. In
Leiden is in 2015 het burgerinitiatief ‘Wonen out of the box’ gestart om dit
soort huizen te realiseren.

Terwijl de één bewust kiest om te leven op 20 vierkante meter, woont de ander
gedwongen klein. Vluchtelingen opgevangen in voormalige kantoorpanden,
grote gezinnen in een kleine sociale huurwoning of ouderen in
verzorgingshuizen met maar weinig eigen ruimte.
Maar allebei dromen ze: de één over het met nog minder doen, terwijl het van
de ander wel een beetje meer mag zijn. Waar komt deze droom vandaan?
Betekent (minder) groot wonen meer vrijheid? En waar komen deze
uiteenlopende dromen samen?
Proces
Na de Hypothese (waarin onder anderen gesproken is met experts op het
gebied van wonen) trekken de makers van PS|theater tijdens het
Veldonderzoek twee maanden op met mensen die klein wonen. Door intensief
met de bewoners op te trekken, komen zij uiteindelijk dicht bij het verhaal
waarom de één droomt van steeds kleiner, terwijl de ander droomt van groter.
De verhalen vertalen de makers in beelden, muziek en scènes. Vervolgens
wordt met dit materiaal op locatie gezocht naar hoe de persoonlijke verhalen
samen een groter verhaal kunnen vertellen. Ook wordt in deze fase onderzocht
op welke manier de locatie en de bewoners actief ingezet kunnen worden.
Onder leiding van regisseur Peerke Malschaert en dramaturg Erica Smits
wordt het materiaal gemonteerd tot een muziektheaterroute.
Vorm
Na een exposé tegen de gevels van tiny houses op het voormalige
industrieterrein Amphoraweg in Leiden, gaat het publiek in groepen uiteen en
op bezoek bij mensen die klein wonen. In woonkamers, gemeenschappelijke
tuinen en op andere plekken spelen de makers de verhalen, muziek en scènes,
die geïnspireerd zijn op het Veldonderzoek. De bewoners van de kleine huizen
bij wie de makers te gast zijn geweest, zullen betrokken worden en hun eigen
verhaal (mede-)vertellen. Tinie wordt een poëtisch portret van grote dromen
op een paar vierkante meter en de ontnuchterende realiteit van het leven.

Productie: De gedroomde stad
november 2017| Leidse Schouwburg | regie: Pepijn Smit | tekst: Renée van
Marissing | 16 speelbeurten | 3000 bezoekers | 50 betrokkenen | doelgroep:
extra aandacht voor nieuwe inwoners Leidse regio, nationaal publiek | i.s.m
De Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal
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In de productie De gedroomde stad bouwt PS|theater in de Leidse
Schouwburg een stad zonder muren. Dit is de plek waar een groep
nieuwkomers. Allemaal hebben zij hun eigen dromen en waarden, maar
iedereen heeft één overtuiging: het samenleven moet anders.
In De gedroomde stad maken wij een dag en een nacht uit het leven van 20
huishoudens uit deze stad mee. Wij horen hun dromen en zien hun pogingen
om het anders te gaan doen. Bestaande ideeën worden aan de kant gezet, aan
nieuwe structuren wordt gebouwd en er worden andere oplossingen voor
eeuwenoude problemen geboden. Een stad zonder muren zorgt ervoor dat we
elkaar weer echt zien, er anders politiek bedreven wordt en we makkelijker
voor elkaar kunnen zorgen. Maar hoe verhoud je je tot elkaar? Hoe kan het
beeld van jouw gedroomde stad ook het ideaal van de ander worden? En is een
stad zonder muren uiteindelijk de oplossing om het echt anders te doen? In
De gedroomde stad zien wij de mens in zijn poging om dromen te
verwezenlijken, aan idealen trouw te blijven en zijn drang om altijd te blijven
zoeken naar hoe het beter kan.
Tekst
De gedroomde stad wordt geschreven door Renée van Marissing en is
gebaseerd en geïnspireerd op de verhalen die tijdens het themajaar zijn
verzameld. Van Marissing (1979) is schrijver van romans en theater- en
hoorspelteksten. Eerder schreef zij onder andere voor de VPRO, Holland Doc
en de Toneelmakerij. Haar teksten zijn muzikaal, poëtisch en associatief.
Van Marissing zal vanaf de Hypothese in gesprek zijn met de stad over
dromen en idealen. Hierbij zal zij met name spreken met mensen die van
buiten de stad komen en naar hier zijn gekomen met het idee om een nieuw of
ander leven te beginnen. Vluchtelingen, studenten en mensen die van het
platteland naar de stad zijn verhuisd vertellen Van Marissing over de ideeën
die zij hadden en over de uiteindelijke realiteit.
Daarnaast laat zij zich inspireren door bijvoorbeeld de gefragmenteerde
verhaalstructuur van de roman Gelukkig de gelukkigen (Yasmina Reza) en de
overeenkomstige thematiek van De onervarenen (Joke van Leeuwen).
Locatie
In de Leidse Schouwburg bouwt PS|theater een stad zonder muren. Over de
stoelen in de zaal is het podium verlengd. Het publiek, dat op de balkons en in
de loges zit, kijkt op een landschap van interieurs. Inspiratie hiervoor vinden

wij in het toneelbeeld van Proprio come se nulla fosse avvenuto van de
Italiaanse regisseur Roberto Andò.
Muziek
De muzikale laag bestaat uit geluidsdecor en songs. Hiervoor werkt Rian Evers
samen met de band Villeneuf (onder leiding van componist en producer
Michiel van Poelgeest). Eerder werkten wij samen voor de productie De hoop
van Leiden.
Samenwerking
Naast de vaste makers van PS|theater worden gastacteurs en -muzikanten
uitgenodigd. Daarnaast maken 50 Leidenaren deel uit van deze productie. Het
zijn ouderen en kinderen, jongeren en volwassenen, allochtonen en
autochtonen. Met elkaar maken zij het beeld van de stad.

Overige projecten
Als stadsgezelschap vinden wij het belangrijk om het hele jaar zichtbaar en
actief in de stad te zijn. Naast de twee producties organiseren wij daarom vier
keer PS|ontmoet (zie ook 2.3) en maken wij theaterportretten (zie 3.2) en
werken wij mee aan verschillende (culturele) activiteiten en festivals.
PS|ontmoet: mei en september | Leidse Schouwburg, de Burcht | regie:
Pepijn Smit | 4 speelbeurten | 1000 bezoekers | 30 betrokkenen | doelgroep:
extra aandacht voor professionals die betrokken zijn bij het thema | i.s.m. De
Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal, Signatures Cultuurweken en Museum
De Lakenhal
In de theateravond PS|ontmoet delen de makers van PS|theater en
(on)gewone Leidenaren hun inspiratie naar aanleiding van het themajaar. De
avonden worden gepresenteerd door de makers van PS| theater en
geregisseerd door Pepijn Smit. De makers van PS|theater presenteren nieuwe
songs, teksten en scènes.
Theaterportretten: februari, april, augustus, oktober | 6 speelbeurten |
omgeving Garenmarkt | 500 bezoekers | 20 betrokkenen | doelgroep: extra
aandacht voor publiek dat niet veel met cultuur in aanraking komt | i.s.m.
Erfgoed Leiden e.o.
PS|theater maakt vier theaterportretten van jongeren (peuters, kinderen,
pubers, studenten) en hun dromen voor de toekomst. Hoe ziet hun leven er
over 50 jaar uit? In wat voor stad wonen zij dan? Samen met radiomaker René
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van Es wordt een theatrale radiodocumentaire gemaakt van hun verhalen.
Deze verhalen worden gekoppeld aan een verhaal uit het archief van Erfgoed
Leiden e.o. Terwijl het publiek een route loopt door de wijk rondom de
Garenmarkt, horen zij via een koptelefoon dit hoorspel. Tijdens de route
vinden er theatrale beelden, live muziek en scènes plaats.
Er zullen niet alleen theaterportretten gemaakt worden van deze jongeren;
hun gezichten en dromen zullen ook in beeld gebracht worden op een
bouwdoek dat twee jaar lang rond de werkzaamheden van een nieuwe garage
staat.

2.4.2 | activiteiten 2018: De vergeten stad
hoe zijn we verbonden met het verleden?
Al eeuwenlang wordt er over de oude stad een nieuwe stad gebouwd. Van de
resten van een gesloopt winkelpand wordt een nieuw huis gebouwd, op de
structuren van een oude fabriek rijst een nieuwe kerk. Zo is de stad
opgebouwd uit allemaal lagen. Direct onder de stoeptegels van nu ligt de
Leidse industriestad verborgen. Daaronder tref je de lakenstad en weer
daaronder de restanten van een Romeinse nederzetting. Steeds tref je een
andere stad aan. Een stad die enigszins lijkt op die van nu, maar er anders
uitziet, anders ruikt, waar andere mensen wonen. Mensen waarvan wij nu al
lang de namen niet meer kennen, laat staan hun geschiedenis of hun
drijfveren. Terwijl zij nou juist de stad hebben gebouwd tot wat die nu is.
Tijdens dit themajaar wordt de vergeten stad gereconstrueerd. Wat zijn we
vergeten, wat mogen we niet vergeten en wat kunnen we maar beter snel
vergeten? En wat laten wij achter om maar niet vergeten te worden?

Overzicht artistieke crowdsourcing 2018:
januari 2018: de Hypothese | Stadsgehoorzaal | o.a. in gesprek met
archeologen, neurologen en studenten | 50 betrokkenen | vier
toonmomenten
maart en april 2017: het Veldonderzoek | wijk Meerburg | optrekken
met mensen uit de wijk Meerburg | vier toonmomenten | 100 betrokkenen
| extra aandacht voor nieuw publiek uit de wijk
mei en september 2017: PS|ontmoet (zie ‘overige projecten’, pag, 14)

Locatieproductie: Vergeet-me-niet
mei 2018 | Park Matilo | regie: Peerke Malschaert | 14 speelbeurten | 1400
bezoekers | 50 betrokkenen | doelgroep: extra aandacht voor inwoners
Meerburg en geboren en getogen Leidenaren | i.s.m. Erfgoed Leiden e.o.
De één woont graag in een stad om dicht bij anderen te zijn. De ander kiest
ervoor om in een stad te wonen, zodat hij kan verdwijnen in de massa en
prefereert de anonimiteit. Zij komen elkaar dagelijks tegen in de flat, bij de
bakker en op straat, maar er wordt nooit een woord uitgewisseld. Vreemd is
dit voor de één, terwijl de ander het wel prima vindt. Hoe belangrijk is het om
elkaar te kennen? Wat moeten we eigenlijk van elkaar weten? En wat gebeurt
er als die twee toch met elkaar aan de praat raken?
Voor Vergeet-me-niet trekt PS|theater richting de wijk Meerburg. Deze wijk
ligt aan de rand van de stad en heeft verschillende buurten: een vinexwijk,
verloederde jaren zestig-flats met bewoners van verschillende culturen en
Archeologisch Park Matilo. Tegenwoordig lijkt Meerburg nog op het netvlies
van weinigen te staan en is het alleen nog gekend vanwege de archeologische
geschiedenis. Het recentere verhaal van deze plek wordt nooit verteld en de
wijk en haar bewoners lijken te verdwijnen in een kleurloze anonimiteit.
Proces
Twee maanden trekken de makers op met de Meerburgers, laten zich door de
wijk leiden, lopen stages en verzamelen verhalen over deze plek. Zo komen zij
dicht bij het verhaal over hoe het komt dat Meerburg zo’n vergeten stuk
Leiden is. Zij stellen zichzelf en de wijk de vraag wat anonimiteit betekent: hoe
belangrijk is het om de naam van je buurman te kennen? In hoeverre deel je
een gezamenlijke geschiedenis? En hoe zorgen we ervoor dat we elkaar niet
vergeten?
Op basis van deze ontmoetingen en verhalen wordt door de makers theatraal
materiaal gemaakt. Dit materiaal ligt aan de basis van de productie die zij,
onder leiding van Peerke Malschaert, maken op Archeologisch Park Matilo.
Deze grote locatie daagt uit om met name beeldend te werk te gaan. Al in een
vroeg stadium wordt er gerepeteerd met een groep mensen uit de wijk.
Vorm
De productie speelt op de grote lege vlakte van Park Matilo, met daarop een
tribune waar het publiek zit. In dit niemandsland is opvallen even makkelijk
als verdwijnen. Vergeet-me-niet wordt een voorstelling vol contrasten: het
individu versus het collectief, abstracte beelden versus sterke verhalen, stilte
versus rumoer. Dit levert een poëtisch mozaïek op van een wijk vol contrasten.
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Omdat in deze productie het collectief en het individu naast elkaar staan,
werken wij met een groep mensen (jong en oud, autochtoon en allochtoon) uit
de wijk. Terwijl de makers van PS|theater het verhaal van deze wijk vertellen,
maakt deze groep het beeld van een plek waar mensen alleen samen en samen
alleen leven.

dagelijks duizenden mensen gezien en ongezien aankomen en vertrekken, is
het toonbeeld van de vergeten en de anonieme stad. Niemand lijkt elkaar hier
echt te zien en iedereen is op weg naar een andere plek. Het station verwijst
niet naar een verleden en niet naar een toekomst; het is alleen maar hier en
nu.

Locatieproductie: De vergeten stad

Terwijl treinen aankomen en vertrekken, zit het publiek op het uiteinde van
perron 4 en kijkt naar het perron aan de overkant. De acteurs spelen tussen de
reizigers. Via zender-koptelefoons hoort het publiek de monologen.

november 2018 | Leiden CS | regie: Pepijn Smit | tekst: Ilja Leonard Pfeijffer |
16 speelbeurten | 3500 bezoekers | 40 betrokkenen | doelgroep: extra
aandacht voor nationaal publiek | i.s.m. De Leidse Schouwburg en
Stadsgehoorzaal
De productie De vergeten stad gaat over de angst om vergeten te worden. In
zeven monologen komen de inwoners uit de vergeten stad aan het woord: het
zijn mensen uit verschillende tijdperken, met verschillende sociale
achtergronden en leeftijden. Het enige dat zij gemeen hebben, is dat zij
allemaal al lang zijn vergeten; zij staan niet in de geschiedenisboeken,
hoogstens in registers die niemand inkijkt. En toch weten zij heel goed
waarom zij leefden. Nu, voor het eerst, staan zij oog in oog met een publiek en
met elkaar. Na eeuwen vergeten te zijn, zijn zij ineens zichtbaar en klaar om
hun verhaal te vertellen.
In de zeven monologen wordt steeds een beeld van de ‘stad-van-toen’
opgeroepen. Niet de heldendaden of grote verliezen, maar juist de dagelijkse
gang van zaken en zijn simpele gewoontes. De stad die wij, net als zijn
bewoners, zijn vergeten, maar die ook (misschien wel meer dan wij denken)
de stad van nu heeft gemaakt. Zoals in de chaostheorie wordt beweerd dat een
vlinder in de Braziliaanse amazone een orkaan in Japan kan ontketenen, zo
hebben keuzes die in de vergeten stad gemaakt zijn impact op de stad van nu.
Tekst
Voor de toneeltekst is PS|theater in gesprek met Ilja Leonard Pfeijffer (1968).
Pfeijffer heeft lange tijd in Leiden gewoond en gewerkt. In het boek La
Superba (2013) is Genua zijn muze; hij beschrijft de kolkende stad via
ontmoetingen met verschillende personages en switcht razendsnel van vorm,
stijl en inhoud. Als lezer word je al snel onderdeel van de stad. Pfeijffer’s
schrijfstijl, muzikale toon en poëtische stadsgezichten inspireren regisseur
Pepijn Smit.
Locatie
De vergeten stad speelt op en rond station Leiden Centraal. Deze plek, waar

In de enscenering laat Smit zich inspireren door de architectuur van het
station en de omgeving: de oneindige spoorwegbaan en het lijnenspel van het
gebouw. Daar tegenover plaatst hij contrasterende beelden, waardoor het
publiek op een nieuwe manier naar het station zal kijken.
Samenwerking
Naast de acteurs en muzikanten van PS|theater en gastacteurs werkt een
Leidse fanfarevereniging mee aan De vergeten stad. Net als de treinen, komt
de fanfare af en aan en speelt tussen de scènes door. Dit kleurige,
droomachtige beeld voegt een prettige vervreemding toe aan de grijze,
anonieme omgeving van het station.

Overige projecten
In 2018 organiseert PS|theater opnieuw PS|ontmoet en maakt het
theaterportretten.
PS|ontmoet: mei en september | Leidse Schouwburg, de Burcht | regie:
Pepijn Smit | 4 speelbeurten | 1000 bezoekers | 30 betrokkenen | doelgroep:
extra aandacht voor professionals die betrokken zijn bij het thema | i.s.m. De
Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal, Signatures Cultuurweken en Museum
De Lakenhal
De makers van PS|theater en Leidenaren uit alle gelederen delen hun
fascinatie voor het thema ‘De vergeten stad’. In een theatrale show komen
onderwerpen als anonimiteit, archeologie, maar ook dementie aan de orde.
(zie ook: ‘Overige projecten’, pag. 11)
Theaterportretten: februari, april, augustus, oktober | 6 speelbeurten |
omgeving Garenmarkt | 500 bezoekers | 20 betrokkenen | doelgroep: extra
aandacht voor publiek dat niet veel met cultuur in aanraking komt | i.s.m.
Erfgoed Leiden e.o.
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PS|theater en René van Es maken vier radiodocumentaires van ouderen over
zaken die nooit vergeten mogen worden. Het publiek loopt een route door de
wijk rondom de Garenmarkt en hoort deze theaterportretten via een zenderkoptelefoon. (zie ook: ‘Overige projecten’, pag. 12)

2.4.3 | activiteiten 2019 en 2020
In de themajaren ‘De wereldse stad’ (2019) en ‘De stille stad’ (2020) gaat PS|
theater op zoek naar Leiden als global village.

2019: De wereldse stad – hoe zijn we verbonden met de wereld?

bruisend leven, maar schaalvergroting betekent ook anonimiteit en
eenzaamheid. De behoefte aan verbinding blijft. Zijn we niet gewoon op zoek
naar het dorp in de stad?
In 2020 zoekt PS|theater het dorp in Leiden. In het veldonderzoek trekken de
makers twee maanden op met de inwoners van de kleinschalige ‘zelfbouwwijk’
Nieuw Leyden. Deze ontmoetingen komen samen in een productie die handelt
over sociale structuren in een klein stukje stad. De afsluitende
locatieproductie vindt in de Oostvlietpolder plaats: het laatste beetje
platteland van Leiden. Deze productie gaat over de grote trek van het
platteland naar de stad.

Leiden is een middelgrote stad in Nederland en niet groter dan een
suikerkorrel op de wereldkaart. De wereld ligt vanuit Leiden aan onze voeten.
In een geglobaliseerde wereld met zijn snelle transportmiddelen en sociale
media is alles dichtbij. Via de Universiteit Leiden en het BioSciencePark staat
de Leidse wetenschap in verbinding met een internationaal netwerk.
Daarnaast kenmerkt Leiden zich door de vele migrantenstromingen: van de
Europese ambachtslieden die aangetrokken werden tot de bloeiende
lakenindustrie tot de vluchteling uit Syrië die het afgelopen jaar in Leiden
terecht kwam.
De verbondenheid van de stad met de wereld heeft invloed op de stedelijke
cultuur: denk aan nieuwe smaken, kleuren, geuren, spellen, ideeën, wensen en
kwaliteiten. Nieuwe verhalen.
In 2019 stelt PS|theater de stad de vraag: hoe zijn we verbonden met de rest
van de wereld? Vanuit deze vraag trekken we de stad in en maken we twee
locatieproducties. In het voorjaar maakt Peerke Malschaert een productie over
globalisering in het BioSciencePark, waar ook het Veldonderzoek plaats vindt.
In het najaar vindt er een locatieproductie plaats op de bovenste verdieping
van Heerema Marine Contractors Nederland. Terwijl het publiek uitkijkt over
de stad, nemen 30 nationaliteiten je mee in een verhaal over hoe zij in Leiden
gekomen zijn, welke verwachtingen er waren en wat zij uit Leiden mee zullen
nemen, de wereld in.

2020: De stille stad – hoe zijn we verbonden met de ander?
Aan de global village kleeft ook een gevaar. De wereld is namelijk zo groot en
vluchtig dat je zou kunnen vergeten waar je bent en met wie je daar bent. De
stad vindt weliswaar een aantrekkingskracht door economische belangen en
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2.4.4 | planning 2017-2020
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2.5 | educatie: PS|jong

2.6 | plaats in het veld

PS|theater werkte tijdens de themajaren ‘De hoop van Leiden’ en ‘Het geloof
van Leiden’ samen met een groep Leidse jongeren. Beide projecten leverden
een bijzondere samenwerking op, die verder ging dan de jongeren laten spelen
in de producties: het werden medemakers die op hun beurt de makers van PS|
theater inspireerden.

PS|theater heeft als sociaal-artistiek stadsgezelschap een unieke plaats in het
Nederlandse theaterveld. De laatste jaren stond de rol van de podiumkunsten
in de Nederlandse samenleving ter discussie. Te elitair, te ver weg van de
gewone man. Wij geloven dat er gelaagdheid nodig is in het
podiumkunstenaanbod, zodat theater voor een breder publiek aantrekkelijk is.
De sociaal-artistieke werkwijze en producties van PS|theater dragen al vijf jaar
bij aan deze gelaagdheid.

PS|theater wil blijven werken met jongeren vanwege hun onbevangenheid en
hun energie. Ze staan op een punt in hun leven waarin alles draait om
ontwikkeling en toekomst.
Daarom start PS|theater in 2017 met PS|jong. Als het jonge geweten van PS|
theater werkt een groep jongeren een jaar lang met hetzelfde thema. De
inspiratie die zij vinden in gesprekken en ontmoetingen, leren zij vertalen in
theater en muziek onder begeleiding van regisseur Jacqueline Boot. De lessen
werken toe naar een eigen PS|jong versie van de locatieproductie. Zo voegt de
nieuwe generatie, de toekomst van de stad, een eigen perspectief toe aan het
jaarthema.
De jongeren krijgen de gelegenheid om zich te ontwikkelen in een
professionele omgeving en worden aan het denken gezet over vragen met
betrekking tot de stad. Omdat zij niet alleen als speler maar ook als maker
worden aangesproken, ontwikkelen zij een andere betrokkenheid bij en
verantwoordelijkheid voor de productie.
Samenwerking Da Vinci College
PS|jong is een samenwerking tussen PS|theater en het Da Vinci College. Het
Da Vinci College vindt het, net als PS|theater, belangrijk dat jongeren
betrokken zijn bij de ontwikkelingen van de stad, zij het gesprek van de stad
meevoeren en meebouwen aan het verhaal van Leiden. Daar leent theater en
de werkwijze die PS|theater hanteert zich goed voor.
Er wordt samengewerkt met jongeren van verschillende middelbare scholen.
PS|theater en het Da Vinci College trekken samen op in fondsenwerving,
werven van jongeren, productie en uitvoering. Daarnaast zal het jaarthema
een rol spelen in het reguliere lesprogramma.

Voor PS|theater begint sociaal-artistiek theater met inbedding. De keuze om
ons zo op de stad te richten, zit in ons artistieke DNA. Geen vluchtige
contacten, maar een langdurige band met publiek en partners is het resultaat.
Onze producties gaan over het leven in de stad en vinden hun wortels in de
actualiteit; artistieke crowdsourcing is altijd het vertrekpunt. Leiden is ons
laboratorium, maar de verhalen die we vertellen zijn universeel en dus ook
van toepassing op andere Nederlandse steden.
Leiden kent een divers cultureel veld met musea, podiumkunsten en festivals.
Daarnaast is er een grote verscheidenheid aan sociale instellingen,
onderwijsinstellingen en bedrijven. PS|theater werkt graag samen. Structurele
partnerschappen met Leidse organisaties uit de culturele sector en daarbuiten
zijn hier een goed voorbeeld van (zie hoofdstuk 3.1). Daarnaast gaan we per
project samenwerkingen aan met organisaties (uit o.a. de zorg-, welzijns-,
onderwijs- en bouwsector) die een link hebben met het thema van het project.
De partnerschappen en incidentele samenwerkingen zorgen voor wederzijdse
inspiratie en inbedding.
PS|theater voelt verwantschap met Zina Platform en PeerGrouP als
theatermakers die zich bezig houden met maatschappelijke vraagstukken en
om die reden midden in de samenleving staan, verbindingen aangaan en die
inspiratie vertalen in artistieke projecten. Wij onderscheiden ons door in die
artistieke vertaalslag te kiezen voor een sociologisch en stedelijk perspectief,
ten opzichte van het psychologische perspectief van Zina en het rurale
perspectief van PeerGroup.
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De hoop van Leiden
zomer 2014!17

3.1 | bedrijfsvoering en financiering
De missie van PS|theater als stadsgezelschap van Leiden heeft invloed op het
ondernemerschap. PS|theater is zichtbaar in heel Leiden en betrekt de stad en
zijn bewoners bij de projecten. De steeds diepere wortels boren nieuwe
bronnen van financiering aan, met name sponsoring en partnerschappen.
Groei en consolidatie van de organisatie
PS|theater is in ontwikkeling van een projectorganisatie naar een
theatergezelschap met een structurele aanwezigheid in de stad Leiden en een
regionale en landelijke aantrekkingskracht.

3. Ondernemingsplan
de stad als partner

Zakelijke ambities 2017-2020
•
•
•
•
•

De organisatie consolideren (zie 3.1)
Financieringsmix aanvullen met bedrijfsvrienden en sponsoring (zie 3.1)
Inbedding en partnerschappen verankeren (zie 3.1)
Bereik, bezoekersaantallen en betrokkenheid vergroten (zie 3.2)
Regionale en landelijke zichtbaarheid vergroten (zie 3.2)

Sinds de oprichting in 2010 is PS|theater continu gegroeid. Vanaf 2012 heeft
de jaarlijkse bijdrage van de Gemeente Leiden gefungeerd als een vliegwiel:
door het vertrouwen van de gemeente in ons werk hebben wij diverse
regionale en landelijke fondsen en partners uit Leiden bereid gevonden om in
onze projecten te investeren. Het draagvlak in de stad is toegenomen getuige
de toename van bezoekers, betrokkenen, vrienden en partners. En zo hoort
het ook bij een stadsgezelschap.
Het kernteam van PS|theater is vrijwel onveranderd sinds de oprichting. De
dagelijkse leiding, bestaande uit de artistiek leider, de zakelijk leider en de
dramaturg, heeft in overleg met de Raad van Toezicht de organisatie en
besluitvormingsprocessen vormgegeven. PS|theater heeft een poule van
makers met wie de afgelopen jaren is samengewerkt. Door nieuwe makers,
medewerkers en stagiaires (van o.a. de Opleiding Theaterdocent (AHK),
Writing for Performance (HKU), Docent Drama (ArtEZ)) te betrekken, zorgt
PS|theater voor een verspreiding van de werkwijze op zowel artistiek als
zakelijk gebied. In 2017-2020 werken we met een vast team (artistiek leider,
zakelijk leider, dramaturg, publiciteits- en marketingmedewerker en een
productieleider) en een flexibele schil van makers die per project betrokken
zullen worden.
De ontwikkeling van projectorganisatie naar structurele organisatie brengt
financiële consequenties met zich mee. De beoogde groei in financiën is stevig
maar ook realistisch. Om deze groei te kunnen bewerkstelligen, doet PS|
theater een beroep op Fonds Podiumkunsten. Daarnaast zal PS|theater vanaf
2017 een structurele jaarlijkse bijdrage ontvangen van de Gemeente Leiden.
Ook zullen we de groei opvangen met extra inkomsten uit sponsoring, het
vergroten van de opbrengsten uit de kaartverkoop en partnerschappen. Ten
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slotte zullen we de banden die we met landelijke en regionale fondsen hebben
opgebouwd, consolideren.

werken van PS|theater de partners handvatten om zich te verbinden aan de
stad.

Eventuele tegenvallende inkomsten zullen worden opgevangen door de opzet
van de afsluitende jaarlijkse locatieproductie kleiner te maken. Daarnaast zal
er in dat geval op minder structurele basis samengewerkt worden met de
productiemedewerker en de publiciteits- en marketingmedewerker.

Vanaf 2015 heeft PS|theater partnerschappen opgebouwd met Erfgoed Leiden
e.o. en De Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal. Deze partnerschappen
zullen we consolideren. Daarnaast zijn er twee nieuwe partnerschappen in
ontwikkeling. In de bijlage vindt u de intentieverklaringen voor de meerjarige
partnerschappen die PS|theater aangaat met vier Leidse organisaties:

Financieringsmix
Wij streven naar een financieringsmix van private fondsen (+/- 20%) en
(gemeentelijke) overheid (+/-50%), van partnerschappen en sponsoring (+/15%) en opbrengsten uit onze kaartverkoop en uitkoopsommen (+/- 15 %).
Sponsoring
PS|theater heeft in de afgelopen jaren bewezen een aantrekkelijke partner te
zijn voor sponsors. In 2015 wist PS|theater meer dan €30.000 aan
sponsorgeld binnen te halen. We hebben de post sponsoring realistisch
ingesteld op €20.000 per jaar. De afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd in
het opbouwen van relaties met potentiële sponsoren. De Leidse
cultuurmakelaar (tot 2016 Michael Roumen; nu Mirjam Flik) ondersteunt PS|
theater ook bij het leggen van deze contacten. Bouwbedrijf Heijmans is een
sponsor die via de cultuurmakelaar in contact is gekomen met PS|theater. Na
een succesvol project (Noorderling, voorjaar 2015) zijn PS|theater en
Heijmans in gesprek over de plannen voor het Veldonderzoek en aansluitende
producties in de periode 2017–2020. Andere sponsoren van recente projecten
zijn Stichting Huisvesting Werkende Jongeren, Stadsparkeerplan Leiden, De
Pieterskerk, SLS Wonen, Rabobank, Slagerij van der Zon en Centrum
Management Leiden.
Leiden is een stad met veel verschillende soorten bedrijven en organisaties.
Het sponsorplan richt zich op twee groepen: de van oudsher in Leiden
gevestigde bedrijven (zoals TeekensKarstens, Heerema, Zorg en Zekerheid,
uitgeverij Brill en Leidse familiebedrijven) en de nieuwe bedrijven op het
BioScienepark. De eerste groep wordt aangesproken op hun Leidse identiteit.
De tweede groep op hun streven naar een betere verbinding met de stad.
Partnerschappen
PS|theater beschouwt de stad als partner. Partnerschappen krijgen hun beslag
op verschillende niveaus: financiële ondersteuning, organisatorische
ondersteuning, publicitaire ondersteuning en wederzijdse inhoudelijke
inspiratie. Samen met de partners kijken we naar de stad en we laten ons
inspireren door hun visie. Andersom geeft de sociaal-artistieke manier van

• Erfgoed Leiden e.o. draagt €7.500 per jaar bij aan de activiteiten van PS|
theater. Het doel is het archief van Erfgoed Leiden e.o. te ontsluiten voor
een groter publiek door het in te zetten bij activiteiten van PS|theater.
• Het Da Vinci College draagt €5.000 per jaar bij voor de ontwikkeling van
PS|jong. Daarnaast draagt de school €2.500 per jaar bij in natura (gebruik
van repetitieruimte, vervoer, vrijwilligers, marketing en publiciteit).
• De Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal draagt €10.000 per jaar
bij in natura: locatiegebruik, inzet personeel, techniek, kaartverkoop,
marketing en publiciteit.
• JUST ontwikkelt met PS|theater een traject voor een online
communicatiestrategie. JUST draagt hiervoor €10.000 per jaar bij in
diensten van het bureau.
De partnerschappen kunnen aanleiding vormen tot een efficiëntere
bedrijfsvoering. Zo verzorgt De Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal de
kaartverkoop van de producties van PS|theater en wordt onderzocht of er op
termijn mogelijkheden zijn om de organisaties meer te vervlechten
(bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting, publiciteit en marketing).
Private fondsen
In de periode 2013 – 2015 hebben we gemiddeld €68.000 ontvangen van
private fondsen. In 2015 was dit bedrag zelfs meer dan €93.000. We hebben
met een aantal private regionale fondsen (o.a. Fonds 1818, Prins Bernhard
Cultuurfonds Zuid-Holland) een goede band opgebouwd waaruit vertrouwen
in onze projecten blijkt. Ook met een aantal landelijke fondsen is een band
opgebouwd (o.a. VSB Fonds, Bankgiroloterijfonds (voorheen Stichting
Doen)). Onze verwachting is dat de begrote €75.000 per jaar aan bijdragen
van private fondsen goed te realiseren is.
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Recettes
In de periode 2017–2020 zal PS|theater meer speelbeurten per productie
realiseren voor meer publiek. Het streven is minstens 5000 betalende
bezoekers. In het prijsbeleid werken wij met verschillende kaartprijzen: PS|
ontmoet en de Theaterportretten zijn laag geprijsd om zo de drempel voor
nieuw publiek te verlagen. De locatieproducties hebben een reguliere
kaartprijs. De gemiddelde kaartprijs komt zodoende op €10.
Uitkoopsommen
Het repertoire van PS|theater is duurzaam. Dit betekent dat delen van
voorstellingen of ander artistiek materiaal inzetbaar zijn voor activiteiten van
derden. Hierbij valt te denken aan de Museumnacht, SummerJazz en andere
festivals en activiteiten. PS|theater gebruikt de opbrengsten hiervan voor de
verdere ontwikkeling van repertoire en producties.
Vrienden, bedrijfsvrienden en ambassadeurs
Vanaf 35 euro per jaar kan men Vriend worden van PS|theater. In 2015
ontving PS|theater €2.500 aan bijdragen van Vrienden. In 2020 willen we dat
dit bedrag minstens verdubbelen. Dit zullen we doen door actief vrienden te
werven bij alle projecten en via mond-tot-mondreclame.
Naast particuliere Vrienden zullen we ook actief op zoek gaan naar
Bedrijfsvrienden. Om deze Bedrijfsvrienden te vinden, stellen we zogenaamde
ambassadeurs aan die hun netwerk zullen enthousiasmeren om PS|theater te
steunen. De voortrekkersrol van de ambassadeurs wordt vervuld door JanJaap de Haan (oud-cultuurwethouder van Leiden).
Governance Code Cultuur
PS|theater volgt de negen principes van de Code. PS|theater werkt met een
Raad van Toezichtmodel. Door toepassing van dit model is zowel de
schakelsnelheid van de organisatie gewaarborgd als de controle op het
functioneren van het bestuur.

Waarom de stad?
Omdat de bevolking publiek is, en
omdat ze het auditorium delen zoals
ze ook de stad delen – in al hun
verschillen, in al hun onderscheid in
klasse, sekse, ras en meer.
Tim Etchells

Code Culturele Diversiteit
Voor PS|theater is diversiteit een natuurlijk streven, passend bij de functie van
een stadsgezelschap. Door onze werkwijze is diversiteit als vanzelfsprekend
aanwezig in de programma’s. Naast diversiteit streeft PS|theater naar
inclusiviteit, het betrekken van álle groepen in de samenleving; jong, oud,
rasechte Glibbers, nieuwkomers, maar bijvoorbeeld ook mensen met een
verstandelijke beperking. De periode 2017- 2020 zullen wij benutten om nog
meer (culturele) diversiteit en inclusiviteit in publiek, programma’s, partners
en personeel te zoeken.
!20

Noorderling
voorjaar 2015!21

3.2 | marketing en publieksbenadering
De artistiek inhoudelijke keuze voor inbedding in de stad vloeit organisch een
marketingstrategie voort waarin continue zichtbaarheid en communitybuilding een centrale rol spelen. Door de stad als onderzoeksgebied,
werkterrein, podium en partner in te zetten, heeft PS|theater zich als
stadsgezelschap op natuurlijke wijze gemanifesteerd in het DNA van de stad.
Het publiek herkent PS|theater als stadsgezelschap dat zichtbaar,
benaderbaar en dichtbij is en steeds weet te verrassen met kwalitatieve
producties op ongebruikelijke locaties en met bijzondere
samenwerkingspartners.
Steeds meer mensen weten dan ook de weg naar PS|theater te vinden. In 2014
was er een toename van 54 procent en in 2015 een toename van 27 procent ten
opzichte van het jaar daarvoor. In de samenstelling van ons publiek zien we
alle lagen van de bevolking. We bereiken het hoogopgeleid cultuurminnend
publiek uit de betere wijken, maar ook mensen die niet zo snel in aanraking
komen met kunst en cultuur. Deze laatste groep ontmoeten en betrekken we
tijdens het veldonderzoek en de laagdrempelige optredens gedurende het jaar.

In de marketingstrategie van 2017-2020 benadrukken we ons profiel als
stadsgezelschap. Speerpunten zijn zichtbaarheid en community-building.
Voor de afzonderlijke producties wordt een marketing- en
publiciteitscampagne ontwikkeld overeenkomstig deze speerpunten. In deze
campagnes wordt gebruikt gemaakt van verschillende online en offline
communicatiemiddelen, nauw samengewerkt met de betrokken partners en
extra ingezet op een of meerdere specifieke doelgroepen.
Zichtbaarheid
PS|theater vindt het belangrijk om gedurende het hele jaar deel uit te maken
van de stad en zichtbaar te zijn. Dat doen we onder andere met gratis
optredens in samenwerking met andere culturele organisaties. De
theaterportretten (zie ook activiteiten 2017-2018) spelen eveneens een
belangrijke rol in de continue zichtbaarheid. PS|theater is in 2015 en 2016
zichtbaar in de openbare ruimte in Leiden met een bouwdoek van 300 meter
rond de Lammermarkt. In 2017-2018 wordt opnieuw een bouwdoek
ontworpen en theaterportretten gemaakt, dit keer bij de Garenmarkt. Dit
gebeurt in lijn met de themajaren ‘De gedroomde stad’ en ‘De vergeten stad’.
Met dit bouwdoek snijdt het mes aan twee kanten: de makers ontsluiten voor
een breed publiek op een theatrale manier oude en nieuwe verhalen, het
straatbeeld wordt verfraaid, PS|theater is langdurig zichtbaar in de stad én
PS|theater voegt steeds nieuwe verhalen toe aan het eigen repertoire en aan
het verhaal van de stad.
Online wordt de zichtbaarheid vergroot door een communicatiestrategie te
ontwikkelen in samenwerking met JUST. In deze strategie richten we ons op
het aangaan van interactie met het publiek en het ontsluiten van Leidse
verhalen gedurende het hele jaar.
Community-building
De kracht van PS|theater is dat het gezelschap dicht bij het publiek staat. De
betrokkenheid in de artistieke crowdsourcing, het toegankelijke prijsbeleid en
de consequente gastvrije publieksontvangst dragen bij aan de authenticiteit en
het community-gevoel van PS|theater. De afgelopen is een begin gemaakt met
deze community-building met de PS|vrienden. Met deze ambassadeurs
genereren we meer eigen inkomsten en bereiken we nieuw publiek. Deze
ambassadeurs zijn van belang omdat maar liefst 63% van de bezoekers
aangeeft voor het eerst in aanmerking te zijn gekomen met PS|theater via
familie, vrienden of bekenden.1 De bereidheid om anderen te attenderen op
het stadsgezelschap is nog hoger: 93%. In 2017-2020 zetten we vol in op de
groei van de PS|vrienden.

1

Onderzoek onder 100 bezoekers in december 2015
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Doelgroepen
De werkwijze van PS|theater waardoor iedere Leidenaar potentieel publiek is,
en de hoge mate van betrokkenheid van de huidige bezoekers van het
gezelschap wekken de verwachting dat er nog veel groei in het publieksbereik
te behalen is. Daarbij zetten we in op het bereiken van nieuw publiek binnen
Leiden en buiten Leiden en het bereiken en binden van het cultuurminnende
publiek.

onze producties. De afgelopen jaren is daar gestaag aan gebouwd en is de
aandacht in de landelijke media gegroeid. Zo waren er recensies in het NRC
Handelsblad, in De Volkskrant en op Theaterkrant.nl. Ook verscheen er in
2014 in Trouw een groot artikel van Marcel ten Hooven die PS|theater een
jaar lang volgde. Daarnaast werkt PS|theater aan haar landelijke uitstraling
door presentaties buiten Leiden te verzorgen, zoals bij op Cultuur in Beeld en
het VSCD congres.

Nieuw publiek bereiken
Door de stad als podium en de stad als werkterrein te gebruiken, slaagt PS|
theater er goed in om bij elk project nieuw publiek uit alle lagen van de
bevolking te bereiken. Ook in de periode 2017-2020 willen we laagdrempelige
manieren blijven bieden om kennis te maken met PS|theater. Door langere
tijd op één plek te werken tijdens het veldonderzoek wordt jaarlijks nieuw
publiek bereikt en betrokken bij producties. Het gaat dan veelal om publiek
dat nog niet bekend is met theater. Voorbeelden hiervan zijn de projecten en
theaterroutes in Slaaghwijk (Leiden Noord), De Mors (Morsdistrict), De Kooi
(Leiden Noord) en de Pieterswijk (Binnenstad). Tijdens de hypothese worden
mensen aangesproken om vanuit hun professionele kennis mee te denken met
PS|theater. Via de kanalen van hun professionele netwerk, bereiken en
betrekken we nieuw publiek.
Trouw publiek bereiken en binden
PS|theater heeft een vaste kern van trouw publiek. Zij gaan niet alleen naar
een voorstelling omdat het onderwerp hen aanspreekt, maar omdat zij weten
dat ze van hun stadsgezelschap verrassende en ontroerende theaterproducties
mogen verwachten. Dit publiek bestaat met name uit hoger opgeleide en
cultuurminnende Leidenaren. Deze doelgroep bereiken wij via onze eigen
kanalen, maar ook door zichtbaar te zijn in de stad.
De groep van trouw publiek willen we uitbouwen. De samenwerking met De
Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal is van belang om in de
cultuurminnende doelgroep ook nieuw publiek te bereiken. Daarnaast worden
gerichte publiciteitsacties in de kansrijke wijken ondernomen. Vervolgens
zetten we er op in om de potentie van deze doelgroep te benutten en aan ons
te binden via herhaalbezoek of via PS|vrienden.
Nationaal publiek bereiken
Het landelijke bereik van PS|theater is tot nu toe beperkt. Uit een enquête
onder de bezoekers van de theaterroute Nestelaar (december 2015) blijkt dat
64% de producties PS|theater ook interessant vindt voor niet-Leidenaars. Om
deze potentiële bezoekers buiten Leiden te bereiken, is het van belang
zichtbaar te zijn in landelijke media met aankondigingen en recensies van
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PS|theater is het stadsgezelschap van Leiden. Deze stad en zijn verhalen
vormen de inspiratiebron voor onze theaterproducties. We hebben bewust de
keuze gemaakt om alleen in Leiden te spelen.
De artistiek inhoudelijke keuze om ons op Leiden te richten, maakt dat we
sterker kunnen wortelen in de stad dan als reizend gezelschap. Wij geloven dat
een sterkere binding en worteling in de vestigingsplaats leidt tot het bereiken
van een meer divers publiek waar we een duurzamere band mee op kunnen
bouwen.

4. Spreiding

Qua potentieel publiek is Leiden een interessante vestigingsplaats. Leiden zelf
heeft ongeveer 120.000 inwoners; de regio Holland Rijnland (waar Leiden het
middelpunt van vormt) heeft meer dan 500.000 inwoners. Deze mensen zijn
voor stedelijke voorzieningen als theater aangewezen op Leiden. Ten slotte
wonen er in een straal van 30 kilometer rond Leiden ongeveer 3 miljoen
mensen. We zullen in de periode 2017–2020 meer aandacht besteden aan
onze zichtbaarheid in de regio Holland Rijnland.
Daarnaast spelen de producties allemaal op locatie. Dit maakt het lastig om
een voorstelling op een andere plek te spelen zonder aan zeggingskracht te
verliezen. Ten slotte geloven we dat onze producties dusdanig aansprekend en
universeel zijn voor een breder publiek, dat het mogelijk is om publiek van
buiten Leiden naar onze voorstellingen te trekken.
Tegelijkertijd houdt PS|theater wel de blik naar buiten. Wij zijn ons er van
bewust dat onze manier van werken heeft gezorgd voor binding en draagvlak
in de stad, in een tijd waarin veel culturele instellingen precies daar naar op
zoek zijn. Wij delen graag onze ervaring met de rest van het theaterveld via
presentaties en samenwerkingen. Ook houden wij de mogelijkheid open om
onze producties op festivals in Nederland te spelen.
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In de periode 2013–2015 is de omzet van PS|theater verdubbeld. Van
€100.000 omzet in 2013 groeiden we naar €200.000 in 2015. In de periode
2017-2020 hebben we de omzet op ongeveer €400.000 per jaar begroot. Dit is
wederom een verdubbeling. De producties die gepland staan voor de periode
2017–2020 zijn groter van opzet dan eerdere projecten. Daarnaast is er het
streven een aantal medewerkers in dienst te nemen om zo de organisatie
steviger te maken. Het voornemen de organisatie sterker te maken, is ook
zichtbaar in de hoger begrote beheerslasten. Ten slotte is er extra financiering
nodig voor de ontwikkeling van PS|jong.

5. Toelichting op
begroting en
dekkingsplan

De huisvesting van PS|theater is door sponsoring van vastgoedbeheerder
Meurkens en Meurkens zeer betaalbaar. Er zijn echter plannen om het pand in
de toekomst een andere bestemming te geven. Met De Leidse Schouwburg en
Stadsgehoorzaal loopt overleg om in de toekomst PS|theater te huisvesten in
één van hun panden.
Ondersteuning Fonds Podiumkunsten
De nieuwe vaste voet van €75.000 van Fonds Podiumkunsten biedt PS|
theater de mogelijkheid om het stadsgezelschap verder uit te breiden en de
organisatie steviger te maken. De lokale manier van werken is uniek en biedt
veel toekomstperspectief voor het gehele theaterveld. Naast de vaste voet
vraagt PS|theater bij Fonds Podiumkunsten het minimale bedrag van
€50.000 aan (40 voorstellingen in het kleine circuit). PS|theater zal naast
deze 40 voorstellingen ook andere (kleinere) toonmomenten en ontmoetingen
organiseren.
Ondersteuning Gemeente Leiden
Gemeente Leiden heeft de intentie uitgesproken om PS|theater vanaf 2017 een
structurele bijdrage toe te kennen €75.000 per jaar. Deze bijdrage is meer dan
drie keer zo hoog als de jaarlijkse incidentele bijdrage van €20.000 van de
Gemeente Leiden in de periode 2013 – 2015.
Opmerking Exploitatierekening: Financiële en bijzondere baten en
lasten
In de jaren 2013, 2014 en 2015 is er steeds een klein negatief bedrag aan
financiële en bijzondere baten en lasten genoteerd. In het formulier kan er
echter geen negatief bedrag worden ingevuld bij Saldo bijzondere baten/
lasten. Daarom zijn deze bedragen ingevuld onder het kopje Activiteitenlasten
materieel voorbereiding.
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6. Bijlagen

•
•
•
•
•

Gemeente Leiden (pag. 28)
Erfgoed Leiden en omstreken (pag. 29)
De Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal (pag.29)
Just (pag. 30)
Da Vinci College (pag. 30)
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