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ONZE STIP
OP
DE HORIZON
2026

“

Over 10 jaar hebben wij een permanente werklocatie op het terrein
van het oude dierenpark in Emmen. Wij stellen ons een aantal
verbouwde zeecontainers voor die we op de prachtige open plekken
in het park neerzetten. Vanuit deze thuisbasis trekken we er op uit
naar (afgelegen) plekken in Drenthe en Oost-Groningen om nieuwe
spelers en publiek met theater in aanraking te brengen. Daarnaast
volgen mensen theaterlessen bij ons in Emmen en staan ze met
voorstellingen in ons eigen theater.
Naast het feit dat deelnemers en bezoekers plezier beleven aan
theater an sich hebben wij ook een maatschappelijke en sociale rol.
Doordat wij in onze theaterproducties lokale onderwerpen
betrekken, dragen wij bij aan de Drentse identiteit van bezoekers en
spelers. In deze maatschappij waar afwijken van de norm onder druk
staat, stimuleren wij spelers juist op zoek te gaan naar authenticiteit.
Dit draagt bij aan zelfvertrouwen en verdraagzaamheid. Mensen
kunnen bij ons door theater in al haar vormen te beoefenen
(her)ontdekken wie ze zijn in een omgeving waarin ze het experiment
met zichzelf en de ander aan kunnen gaan. Doordat wij binnen een
Noord Nederlands netwerk met verschillende podiumkunst- en
theaterspecialismen werken, kunnen wij voor alle niveaus, leeftijden
en doelgroepen theaterlessen en -projecten op maat en in een
doorgaande leerlijn ontwikkelen.
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DE
ORGANISATIE
VAN
STICHTING LOODS 13
Loods13 is een kleine en flexibele organisatie gehuisvest in Emmen.
Vijf jaar geleden richtte artistiek leider Eva Wortmann Loods13 op.
“Na 14 jaar Jeugdtheaterschool Zuid Oost Drenthe ging het roer om.
Ik wilde me niet alleen nog maar richten op theaterlessen met
daarnaast een presentatie of voorstelling maar wilde doelgericht
werken naar een voorstelling en deze spelen op bijzondere locaties
waarbij het publiek wordt geconfronteerd met wat jongeren
beweegt.” Afgelopen jaar is het kernteam van de organisatie naast Eva
en theaterdocent Nienke van der Ploeg uitgebreid met een zakelijk
leider, Iris Offringa, een pr medewerker, Renate Dokter en 3 nieuwe
theaterdocenten: Mariette Berbee (jongerentheater o.a. De
Noorderlingen), Nathalie van Eerden (kindertheater) en Vivian
Veenstra (theater/dans). Door de uitbreiding in de organisatie kan
artistiek leider Eva Wortmann zich meer focussen op de artistieke
doelen, het coachen van het artistieke team en het bewaken en
uitzetten van de artistieke ontwikkeling van spelers en projecten.
Spelers en publiek komen hierdoor in aanraking met een grotere
variatie aan theaterstijlen en andere podiumkunsten. In 2016 wordt
tevens het bestuur uitgebreid en deels vervangen met nieuwe leden.
Deze ontwikkelingen bieden de organisatie de mogelijkheid om in
kwaliteit en in grootte te groeien.
Bij Loods13 wordt er op dit moment alleen op projectbasis gewerkt,
er is niemand in dienst van de stichting. Per project wordt er een
artistiek team samengesteld.
Functies kernteam
•
Artistiek leider
•
Zakelijk leider
•
Theatermakers/docenten
•
Technicus/huismeester: vacature
•
PR medewerker
6
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•

Theatereducatie medewerker

Ons Theater en zoektocht naar een locatie
In oktober 2015 heeft Loods13 in twee weken tijd het oude pand van
Drenthe College aan de Flintstraat in Emmen omgetoverd tot een
echt theater met 75 zitplaatsen, een repetitieruimte en een
theatercafé. Tot en met december kan zij in ieder geval op deze
locatie blijven. Mogelijk is er verlening van deze termijn mogelijk met
de nieuwe vastgoedeigenaar Peter van Dijk Investments (is per 1 jan
2017 eigenaar), maar hij heeft al aangegeven dat hij van plan is nieuwe
woningen op deze locatie te bouwen.
Daarnaast zijn er op dit moment verkennende gesprekken met de
gemeente Emmen over een mogelijk permanent onderkomen in het
Oude Dierenpark aan de Hoofdstraat in Emmen. Voor de
continuïteit van de organisatie is het van belang om een permanente
thuisbasis te hebben. In de afgelopen jaren is Loods13 meerdere
malen verhuisd van locatie en vonden lessen steeds ergens anders
plaats. Voor spelers – en met name voor jongeren- is het van belang
dat zij een eigen plek hebben. Het gevoel dat ze bij ons thuis kunnen
komen. Anders haken jongeren sneller af. We hopen in 2017 onze
vaste plek te vinden in Emmen.
MISSIE
Loods13 stimuleert het lef buiten de bekende paden te gaan vanuit de
overtuiging dat theater spelen, maken en beleven bestaat uit het
mobiliseren van discipline, lef, nieuwsgierigheid en energie om het
onbekende te verkennen. Loods13 stimuleert door middel van
theater als kunstvorm de ontmoeting met jezelf, de ander, de
Drentse omgeving en hoe je je tot de wereld verhoudt. Deze
verkenningstocht is zowel proces- als resultaatgericht waaraan
iedereen mag deelnemen.

VISIE
Ieder mens heeft erkenning nodig. Mensen willen onderzoeken wie ze
zijn, waarom ze er zijn en wat ze kunnen. Loods13 biedt ze een
omgeving waar ze kunnen zoeken, experimenteren en fouten mogen
maken. Ze kunnen hier creatieve successen beleven en groeien.
Loods13 biedt theaterlessen en produceert voorstellingen en
projecten in de provincie Drenthe die altijd gerelateerd zijn aan de
Drentse roots of belevingswereld van spelers. Loods13 geeft mensen
in alle uithoeken van de provincie de gelegenheid om theater in al
haar verschijningsvormen te leren kennen en talent te ontdekken en
te ontwikkelen.
7
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WERKWIJZE
Mensen kunnen zonder enige vorm van selectie deelnemen aan
diverse lesprogramma’s en projecten die gericht zijn op de
persoonlijke en artistieke ontwikkeling van spelers. Loods13 richt
zich op projectmatig theater maken met een opleidingstraject
geïnspireerd op de belevingswereld van deelnemers en hun passie
voor theater. Daarnaast wil Loods13 het theater brengen naar meer
en bijzondere locaties in Drenthe maar ook daar buiten, met focus
op Zuid-Drenthe en Oost-Groningen.

KERNTAKEN
Loods13 heeft vier kerntaken:
1.
2.
3.
4.

Talentontwikkeling: Theaterschool en Total Loss
Theatereducatie: Theaterlessen/-projecten in primair en
voortgezet onderwijs
Community Art: Theaterprojecten met bijzondere doelgroepen
Theater Uit de Buurt: Theaterprojecten op afgelegen locaties in
Drenthe

8
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1. TALENTONTWIKKELING
Op weg van jeugdtheaterschool naar theaterschool
Met de lessen op onze theaterschool herkennen, onderzoeken en
ontwikkelen we talenten bij spelers. In onze wekelijkse lessen
ontwikkelen spelers hun theatrale vaardigheden, krijgen ze meer
vertrouwen in zichzelf, leren ze samen te zoeken naar oplossingen en
ontdekken ze wat ze alleen maar vooral ook met elkaar kunnen
bewerkstelligen. De lessen zijn gebaseerd op verschillende
competenties die met het docententeam continu geëvalueerd en
aangepast worden waar nodig. Deze competenties zijn gericht op hun
persoonlijke en hun theatrale ontwikkeling. Wij creëren een
leeromgeving die talenten, die met theatermaken en –spelen gemoeid
zijn, ontlokt en stimuleert. 1 De Theaterschool in Emmen biedt op dit
moment wekelijkse theaterlessen voor
iedereen van 8-20 jaar. Omdat er de
Theaterschool in cijfers:
afgelopen periode steeds meer vraag is naar
2016/2017
lessen en projecten voor volwassenen, willen
Aantal leerlingen 8-20 jaar: 80
we op onze theaterschool een tak
ontwikkelen voor volwassenen. Vanuit de
2017/2018
Aantal leerlingen 8-20 jaar: 100
overtuiging dat het stimuleren van talent,
Aantal leerlingen boven de 20 jaar: 25
zelfvertrouwen, lef, nieuwsgierigheid door
het maken van theater niet leeftijdsgebonden
2018/2019
is, gaan we de komende jaren starten met het
Aantal leerlingen 8-20 jaar: 120
Aantal leerlingen boven de 20 jaar: 40
trainen van volwassenen. Hierin willen we op
basis van wensen en behoeftes van
Theaterschool voorstellingen/activiteiten:
volwassenen de lessen/projecten
1000 publiek per jaar
ontwikkelen. Zo willen we onder andere
mensen trainen in het ontwikkelen van zichzelf als professionals in
hun loopbaan (op vlak van presentatie, zelfvertrouwen, ontdekken
van talenten), maar ook hun theatrale vaardigheden ontwikkelen. Wel
vinden we het daarbij van groot belang om jongeren hun eigen plek te
laten houden. Zij moeten niet het gevoel hebben dat ‘hun plek’ door
volwassenen wordt overgenomen. Daarom zoeken we de komende
tijd naar de juiste locatie(s) en tijdstippen voor onze verschillende
doelgroepen. Dit hangt ook samen met het vinden van onze nieuwe
permanente thuisbasis. Meer over onze zoektocht naar een
permanente locatie op pagina 7.

1

Zie bijlage 1 voor onze pedagogische uitgangspunten
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Theaterschool: achtergrondinformatie
Loods13 werkt met verschillende leeftijds- en niveaugroepen. De
samenstelling van lesgroepen wordt bepaald op basis van gelijke
leeftijd en niveau. In de kindergroepen, basisschool leeftijd, spelen
spelplezier, fantasie en ontwikkeling een grote rol. Wanneer de
leerling naar de middelbare school gaat komt het in de
introductiegroep. Hierin kunnen ook nieuwe leerlingen geplaatst
worden. Dit zijn de jongerengroepen. Vanuit deze introductiegroep
stromen leerlingen door naar een niveaugroep. In de
jongerengroepen richt de theaterschool zich, naast motivatie en
spelplezier, steeds meer op talentontwikkeling. Zo is er voor de
meest gevorderde spelers de productiegroep waarin ze toewerken
naar een productie op een festival. De theaterdocenten selecteren
spelers voor de productiegroep.
Loods13 vindt het ook belangrijk dat spelers weten welke andere
organisaties er in het noorden zijn, wat ze maken en wat zij hen
kunnen bieden. Daarom biedt Loods13 spelers de mogelijkheid om te
‘gluren bij de buren’.

Nieuw in 2017-2018 op de Theaterschool:
Verdiepingsweekend in iedere theatercursus
In elke lessenreeks biedt Loods13 een verdiepingsweekend aan
waarin jongeren hun persoonlijke en theatrale ontwikkeling
verdiepen. Er komt een dansweekend in samenwerking met Club
Guy & Roni en een circusweekend in samenwerking met Circus
Santelli.
Gluren bij de buren
In 2016-2020 organiseert Loods13 ieder jaar een excursie naar een
of meerdere theater-/dansinitiatieven in het Noorden. Loods13
spelers krijgen op locatie een rondleiding, volgen een workshop,
bezoeken een voorstelling of maken een gezamenlijke presentatie.
Doel hiervan is het leren van anderen, leren van verschillende
vormen van theatermaken/-spelen en het oriënteren op verdere
ontwikkeling na Loods13.
De volgende organisaties willen we o.a. bezoeken: Club Guy & Roni,
Noorderlingen, Peergroup, Garage TDI en The Young Ones.
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Keuzeproject mei/juni
De wekelijkse lessen van de jeugdtheaterschool zijn altijd voor de
meivakantie afgerond. Er is behoefte bij een groep jongeren om
jaarlijks nog een extra project te doen nadat de lessen afgerond zijn.
Een extra project dat plaatsvindt in mei en juni en uitmondt in een
presentatie.

Total Loss in 2017 en 2018
Met het jaarlijkse project Total Loss heeft Loods13 zichzelf de
afgelopen jaren, naast het geven van reguliere theaterlessen,
neergezet als een plek voor talentontwikkeling in Drenthe. Vanuit de
verschillende voortgezet onderwijs scholen in Zuid-Oost Drenthe
komen jongeren een week lang samen theater maken. Ook in 2017
en 2018 gaat Loods13 met 40 jongeren een week lang in de
meivakantie werken op een bijzondere locatie in Drenthe.
In 2017 kiezen we een lege tuinkas in Erica als locatie voor het
project. Titel van de voorstelling is ‘Pluk de dag’ n.a.v. het gedicht
Pluk de dag van C. Buddingh.
Alles om ons heen schiet voorbij, we willen niet meer stilstaan bij wat
er echt toe doet of kunnen we dat niet meer? En bij jongeren is het
zelfs de vraag of we het nog DURVEN. Wat nou als we iets missen
wanneer we te lang stil staan.
In 2016 hebben we veel live
muziek en zang gebruikt tijdens
Total Loss in Nieuw-Weerdinge
(“Niemand wil in Emmen
Wonen”). In 2017 willen we in
samenwerking met Guy en Roni
dans toevoegen aan dit
theaterproject. Zodat we
jongeren ieder jaar de kans
geven om zich in verschillende
vormen van podiumkunst en
theater te kunnen ontwikkelen.

“Vanochtend, na het ontbijt,
ontdekte ik, door mijn verstrooidheid,
dat het deksel van een middelgroot potje marmite
(het 4 oz net formaat)
precies past op een klein potje heinz sandwich spread
natuurlijk heb ik toen meteen geprobeerd
of het sandwich spread-dekseltje
ook op het marmite-potje paste
En jawel hoor: het paste eveneens”

Voor de Total Loss in de meivakantie van 2018 gaan we op zoek naar
een vervallen, lege fabriek of loods. Titel van deze voorstelling zal
zijn; ‘Kopje Suiker?’. Het thema van de voorstelling gaat over
verbinden, samen zijn, je sterk maken. Zin geven aan je eigen leven en
leven met elkaar, de gemeenschap. Buren, vluchtelingen, bejaarden,
kinderen, mensen met een verstandelijke beperking, werklozen…
Iedereen heeft zijn rol in de samenleving. Daarmee heeft iedereen
12
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een aandeel in zijn eigen leven maar zeker ook in die van een ander.
En hoe doen jongeren dat?
Door samen te werken met theatergroep De Jongens willen we
tijdens deze editie jongeren kennis laten maken met het fysiek
theaterspel van De Jongens.
Voor het repeteren, onderzoeken, in elkaar zetten, ontdekken en
maken worden professionele theatermakers, vormgevers en technici
aangetrokken. Deze wisselende groep makers werken samen aan een
grote krachtige theatervoorstelling. Vernieuwend en spannend voor
zowel publiek als spelers en medewerkers. De jongeren kunnen zich
verdiepen in verschillende disciplines en zoeken naar wat ze kunnen,
willen en leuk vinden.
Het publiek dat naar de voorstellingen komt kijken is vaak niet
bekend met theater als kunstvorm. Door de voorstelling op een
bijzondere locatie dichtbij dit publiek te brengen, laat Loods13
mensen voor het eerst kennis laten maken met theater. Tijdens de
editie in 2016 (Niemand wil in Emmen Wonen) kwamen er veel
mensen uit Nieuw Weerdinge naar de voorstelling kijken. “Ik dacht
dat theater niks voor me zou zijn, maar dit vond ik prachtig”, aldus
een van de bezoekers.

Verdieping en professionalisering van talent
Theatertalenten van Loods13 worden aan het eind van hun Loods13carriere (dan zitten ze vaak in hun eindexamenjaar) gevraagd voor de
productiegroep. Met deze productiegroep werken zij onder leiding
van een regisseur/theatermaker naar een eindproductie in ons eigen
theater, op FestivalderAa en het Axisfestival.

Ik kan het maken: tussenjaar
Loods13 is in 2016 gestart met het tussenjaar ‘Ik kan het maken’
waarin jonge talentvolle spelers een jaar lang onder begeleiding van
Eva Wortmann en anderen eigen producties kunnen maken. In dit
tussenjaar kunnen jongeren zich ontwikkelen op theatraal en
persoonlijk vlak om te ontdekken wat voor vervolgopleiding bij hen
past. Dat kan een theaterschool zijn, maar jongeren kunnen dit jaar
ook ontdekken dat ze een hele andere richting op willen. Ook goed.
Dit tussenjaar waarin jongeren zichzelf kunnen ontwikkelen en
erachter kunnen komen welke kant ze op willen, gaan we de
komende jaren ontwikkelen met partners in Emmen en omgeving
waaronder Jimmy’s, PeerGroup en middelbare scholen.
13
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Doorstroming naar kunstvakonderwijs

Als een talentvolle leerling verder wil naar kunstvakopleiding, dan
helpen we hem of haar op verzoek met het voorbereiden van de
auditie. Ook stimuleren we de doorstroming naar de vooropleiding
theater bij De Noorderlingen. In het verleden hebben wij jongeren
doorgeleid naar De Noorderlingen, Docent Theater aan de
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en ArtEZ Hogeschool voor de
kunsten. De toneelschool in Amsterdam (HKA), toneelschool
Arnhem (ArtEZ), toneelacademie Utrecht (HKU) en toneelacademie
Maastricht, MBO theaterscholen Artiest, acteerschool Rotterdam.
Loods13 bestrijkt met haar aanbod alle stadia van de
talentontwikkelingspiramide. Hieronder een schematische
samenvatting.

Talentontwikkelingspiramide van Loods13

4

4

Professionalisering
Ik kan het maken (tussenjaar ),
doorstromen naar (vooropleiding)
theater

3

3

Verdieping
Total Loss/ Productiegroep

2

2

1

1
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Verkenning
Lessen op theaterschool

Ontkieming
Theatereducatie: theaterlessen in
PO/VO en op brede scholen
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We The North/ Station Noord 2.0
Loods13 biedt jonge makers binnen al haar projecten de kans zich
onder professionele begeleiding te ontwikkelen. Loods13 maakt
onderdeel uit van Station Noord 2.0 om vanuit dit vernieuwde
initiatief jonge makers in noordelijk verband de kans te geven zich bij
een theaterproject van Loods13 te ontwikkelen. Daarnaast is
Loods13 in de plannen van We The North opgenomen als partij om
invulling te geven aan de experimenteerregio. Op het moment van
schrijven van dit plan is nog niet uitgekristalliseerd op welke manier
plannen doorgang vinden en wat het concreet voor Loods13 gaat
betekenen. In de voorbereidingen en de planvorming rond de
noordelijke experimenteerregio is Loods13 betrokken en zijn er al
waardevolle contacten ontstaan met andere aanbieders.

Samenwerkingspartners
Loods13 werkt op het vlak van talentontwikkeling samen met:
Kunstbeweging: we verzorgen workshops voor deze organisatie en zij
promoten ons via website/nieuwsbrieven
Festival de Opening: presentaties/workshops tijdens opening culturele
jaar
K&C: opening Cultuurprijzen Gala, promotie via
website/nieuwsbrieven
PeerGrouP: o.a. uitwisseling van een aantal leerlingen van onze
theaterschool met project van PeerGroup in Liverpool
Grand Futura/Station Noord 2.0: jonge makers kunnen leertraject bij
Loods13 volgen (indien station noord doorgang vindt)
De Noorderlingen: De Noorderlingen organiseren masterclasses bij
Loods13 voor getalenteerde leerlingen en Loods13 verwijst haar
toptalent door naar De Noorderlingen. Vice versa verwijst De
Noorderlingen jongeren uit Drenthe door naar Loods13 als zij zich
nog verder moeten ontwikkelen om in aanmerking te komen voor
een vooropleiding.

15
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2. THEATEREDUCATIE
Loods13 geeft spellessen, workshops en doet projecten in het
Primair, Voortgezet en Middelbaar Onderwijs in Zuidoost Drenthe.
Deze tak wil Loods13 de komende jaren verder uitbouwen, zodat er
meer kinderen en jongeren kennis kunnen maken met theater. Zij
biedt het primair en voortgezet onderwijs in Zuidoost Drenthe
krachtige inhoudelijke keuzes, een sterk uitvoerend team en een,
eventuele, doorlopende leerlijn. Zij kiest voor het ervaren en de
ontwikkeling bij de jongere en biedt zodoende geen losse workshops
aan. Loods13 gelooft in totaalprojecten voor bijvoorbeeld hele
jaargangen, waardoor het niet bij een kennismaking blijft, maar
waardoor ontwikkeling, samenwerking en het ontdekken centraal
staan. Wanneer een leerling dat niveau ontstijgt en verder
Bereik: Educatieve projecten/lessen
wil leren sluiten de buitenschoolse lessen van Loods13
200 kinderen/jongeren per jaar
naadloos aan. Loods13 wil in 2017 met de 3 middelbare
(dit wordt de komende jaren uitgebouwd)
scholen in Emmen in gesprek om de theaterlessen in
Theater Loods13 te laten plaats vinden. Op dit moment hebben
Carmel College en Esdal College aangegeven met Loods13 hierover
in gesprek te willen. Het zou fantastisch zijn als Loods13 deze
binnenschoolse lessen voor deze drie scholengemeenschappen kan
verzorgen in de toekomst. Nu bieden deze drie
scholengemeenschappen wel theaterlessen op school aan, maar is er
te weinig capaciteit en leerlingen aanwezig om dit echt goed uit te
voeren. Als de krachten gebundeld worden en er een gezamenlijke
theaterstroom in Theater Loods13 kan worden georganiseerd,
ontstaat er meer kwaliteit en kunnen de scholen de kosten delen.

Brede scholen
In 2016 is Loods13 gestart met naschoolse kennismakingslessen op 3
brede scholen in Emmen. Op alle drie de scholen heeft docent
Nathalie van Eerden 3 kennismakingsworkshops gegeven. Hierdoor is
er een aantal nieuwe leerlingen aangemeld voor 2017-2018 voor de
theaterschool. Zowel de scholen als Loods13 willen de lessen in 2017
en 2018 op de brede scholen blijven aanbieden.

Compenta
Loods13 gaat in de nieuwe aanvraagronde (voor 31 dec ’16 ) een
aanvraag indienen voor de ontwikkeling van een doorgaande leerlijn
theater voor 2 basisscholen in Emmen. Deze leerlijn wordt op maat
gemaakt met deels een aantal lessen die ook op andere scholen te
gebruiken zijn en deels op maat gemaakte lessen rond bepaalde
17
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thema’s en wensen van de school. Leerkrachten worden
meegenomen in het proces, zodat zij ook in staat zijn om zelf met
meer vertrouwen theaterlessen te geven op school.

3. COMMUNITY ART:
THEATERWERKPLAATSEN
De derde tak van Loods13 bestaat uit theaterprojecten met een
sociaal en maatschappelijk doel. Dit zijn projecten voor bijzondere
doelgroepen op bijzondere plekken in Drenthe. Ieder jaar wil
Loods13 een dergelijk project in Drenthe produceren. In 2016 was
dat ‘Thuis in Hoogeveen’ een theaterwerkplaats met 20
Syrische statushouders in Hoogeveen. Een project dat
Bereik: gemiddeld 1000 personen
landelijk gevolgd wordt door onder andere de
(publiek en deelnemers) per project
Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het LKCA.
Loods13 en de gemeente Hoogeveen maakten het theaterproject een
onderdeel van het inburgeringstraject van deze nieuwkomers. Begin
2017 verschijnt van de making off een korte videodocumentaire. In
2018 gaat Loods13 met een nieuwe groep mensen aan de slag in een
nieuwe theaterwerkplaats ergens in de provincie.
Artistiek leider/regisseur Eva Wortmann heeft zich de laatste jaren
gespecialiseerd in het maken van hoogwaardige theaterproducties
met speciale doelgroepen. Ze regisseerde bij het NNT meerdere
theaterwerkplaatsen met werkloze jongeren.
De Theaterwerkplaats is een plek waar deelnemers hun angsten leren
overwinnen, leren samenwerken en contact maken en waar ze de
wereld kunnen laten zien wat zij kunnen. Mensen snakken naar
kansen om daar verder mee te gaan, samen een plek te bouwen en
een toekomst voor zichzelf te creëren.
Met 20 deelnemers (bijv jongeren of statushouders) maken we in 3
maanden een voorstelling. Door deelnemers mee te nemen in het
maken van een grote voorstelling willen we hun mogelijkheden
bieden om praktische (productie, communicatie, publiciteit)
technische (decors bouwen, lassen, licht, geluid, logistiek) en
creatieve dingen (spelen, schrijven, zingen, beelden maken) te leren.
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Mee blijven doen is het belangrijkst. En trots zijn op wat je
uiteindelijk een publiek te bieden hebt.

Doel van theaterwerkplaatsen
Doel is om deelnemers te motiveren tot zelfredzaamheid en ze door
middel van het maken van een theaterproductie iets mee te geven
waar ze trots op kunnen zijn. De theaterwerkplaats daagt ze uit om
op zoek te gaan naar hun kwaliteiten. De theaterwerkplaats is een
project waarin deelnemers door middel van het samen werken aan
een theatervoorstelling geactiveerd en van daaruit gestimuleerd
worden naar werk of opleiding.

Werkwijze
Loods13 neemt het initiatief tot samenwerking met bedrijven,
gemeenten en scholen. Bedrijven voor het inzetten van hun
vakmensen, leveren van materiaal en zorg dragen voor eventuele
stage-leer plaatsen na afloop van het project, de scholen en de
gemeente voor het leveren van deelnemers. Loods13 draagt zorg
voor het team van artistieke makers.

4. THEATER UIT DE BUURT
Een keer in de twee jaar produceert Loods13 een grote
theaterproductie op locatie. Dit is de vierde kerntaak van Loods13:
theater naar plekken toe brengen waar mensen normaal gesproken
niet (vaak) met theater in aanraking komen. Daarmee wil Loods13
het publiek verwonderen en verrassen, hun nieuwe inzichten geven
over lokale of maatschappelijke thema’s en enthousiast(er) maken
voor theater. In 2017 staat Over Grenzen gepland.

Over Grenzen: 2017
‘Alles dat werkelijk groots en inspirerend is, is gecreëerd door een
individu dat kon werken in vrijheid.’ Albert Einstein
‘Over Grenzen’ gaat over jongeren en hun eigen gemaakte grenzen,
de grenzen die de samenleving ze oplegt, grenzen van ouders, het
doorbreken van grenzen, er doorheen geduwd worden door een
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ander. In juli 2017 zal Loods13 in de oude Philipsfabriek in
Stadskanaal, op de grens tussen Groningen en Drenthe het thema
aansnijden.

De Theatervoorstelling
De locatievoorstelling ‘Over Grenzen’, is een grenzeloze voorstelling
gericht op de doelgroep 14 – 28 jaar. De voorstellingen worden
gespeeld in Stadskanaal en gaan over vrijheid, over grenzen en over
jong zijn in Nederland.
Jongeren groeien op in een samenleving vol regels, vol grenzen.
Regels die van buitenaf opgelegd worden maar ook regels die ze zelf
maken. Jongeren grenzen hun leven af verschuilen zich achter laptops
en mobiele telefoons, Grenzen bieden veiligheid. Deze voorstelling
wordt gespeeld op locatie in Stadskanaal. Daar waar
vroeger de Semslinie lag. De Semslinie is de grens
Bereik: gemiddeld 1000 personen
tussen de Nederlandse provincies Groningen (met
(publiek en deelnemers) per project
name de streek Westerwolde) en Drenthe. De rechte
grens loopt van het Huis ter Haar bij Musselkanaal naar Wolfsbergen.
Feitelijk volgt de grens van Musselkanaal tot aan ongeveer Station
Stadskanaal een gewijzigde variant van de oorspronkelijk vastgestelde
Semslinie, Koningsraai genaamd. Ter plekke maakt de grens een
lichte, nauwelijks opvallende knik.
Loods13 laat, samen met Theaterlab uit Winschoten, jongeren kennis
maken met theater. De voorstelling ‘Over Grenzen’ gaat spelen voor
mensen uit de omgeving en in het bijzonder voor klas 3 en 4 van
middelbare schoolleerlingen.

Fotografie
Jonge fotografen uit beide provincies worden gevraagd portretten van
jongeren in hun eigen veilige habitat te maken. Deze portretten
worden tentoongesteld in de openlucht in Winschoten, Stadskanaal
en Emmen.

Gedichten en verhalen

Daarnaast kan het publiek voorafgaand of na de voorstelling, via
verschillende technische installaties en koptelefoons, luisteren naar
gedichten geschreven en ingesproken door jongeren.
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ALLE ACTIVITEITEN OP EEN RIJ 2017-2020
Planning alle activiteiten op een rij 2017-2020

voorjaar

Najaar

2017

- Talentontwikkeling: Total Loss
- Theater Uit de Buurt: Over
Grenzen

Community Art:
Theaterwerkplaats

2018

- Talentontwikkeling: Total Loss

Community Art:
Theaterwerkplaats

2019

- Talentontwikkeling; Total Loss
- Theater Uit de Buurt: Drentse
Nieuwe Klucht

Community Art:
Theaterwerkplaats

2020

- Talentontwikkeling; Total Loss

Community Art:
Theaterwerkplaats

Jaarlijkse planning theaterschool 2017-2020

Sept
Dec
Jan
Febr
April
Mei

- Start lessen

Mei/juni

- Keuzeproject
- Voorstelling Productiegroep (o.a. op Festival der
Aa, Axis festival)

- Tussentijdse presentaties
- Loods13 XmasXL
- Start nieuwe introductiegroep 10 nieuwe
leerlingen
- Verdiepingsweekend
- Gluren bij de buren
- Afronding lessen met presentaties
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BIJLAGE
Kunstzinnige en pedagogische waarden van Loods13
“Het gaat er binnen jongerentheater niet om jongeren op te leiden
tot acteurs, dansers en zangers. Maar de wereld zou er wel mooier
uitzien als er wat meer burgemeesters zouden zijn die kunnen
toneelspelen, fabrieksdirecteuren die kunnen zingen en agenten die
kunnen dansen.” Een uitspraak van Louis Lemaire van jeugdtheater
Hofplein uit Rotterdam over zijn visie van het belang van een
jeugdtheaterschool voor de wereld
Kunstpedagogische uitgangspunten van Loods13.
1. Iedereen die serieus met theater bezig wil zijn is welkom. Iedereen
moet de kans krijgen om te ontdekken of en hoe hij/zij kan spelen.
Toelichting: Motivatie voor theater is voor Loods13 belangrijk.
Wanneer de leerling gemotiveerd is kan hij zich ontwikkelen.
2. Iedereen heeft recht op een eigen plek en een krachtige
leeromgeving.
Toelichting: Een eigen plek met goede werkruimten; een
theaterruimte. Een plek voor de leerling waar ze zich thuis voelt en
waar ze uitgenodigd wordt om te leren. Een plek die ontspannen is
en vertrouwd aanvoelt.
3. Het scheppen van deze plek en het creëren van een stimulerende
werk/leeromgeving is een gezamenlijk proces met gedeelde
verantwoordelijkheid.
Toelichting: Zowel de docent als de leerling zijn verantwoordelijk voor
de sfeer binnen de lessen en de andere activiteiten van Loods13. De
docent is verantwoordelijk voor een interessante en duidelijke
lesinvulling. De leerling is verantwoordelijk voor een goede sfeer in
de les; de leerling staat open voor het aanbod dat de docent doet.
4. Voorwaarde voor elk artistiek leerproces is een open en
nieuwsgierige houding en het lef om het onbekende zonder angst
tegemoet te treden.
Toelichting: Loods13 hecht veel waarde aan de motivatie en de
leerhouding van de leerlingen. Tevens is vertrouwen en respect
binnen de groep noodzakelijk voor openheid. Loods13 eist dan ook
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van leerlingen dat zij medeleerlingen respecteren door ruimte te
geven aan de eigenheid van een ander.
5. Het verwerven van artistieke vaardigheden is een collectief
leerproces dat door uitdagende opdrachten op de vloer gestimuleerd
wordt.
Toelichting: Leren door ervaren en doen staat centraal in alle lessen. In
de hogere niveaugroepen en in de productiegroepen richt Loods13
zich naast het spelen zelf ook op talentontwikkeling.
6. Mensen willen scholen in het theater/toneelspelen betekent
continu op zoek te zijn naar de kern en het wezen van spelen.
Toelichting: Uiteindelijk doel van Loods13 is het om leerlingen een
plek te geven waar ze mogen ontdekken. Waar ze uitproberen en
ervaren wat theater maken is en waarom ze op dat podium staan.
Wat spelen ze en wat willen ze bij het publiek bereiken.
7. Artistiek interessant theater stijgt boven het concreet herkenbare
en eenduidige uit.
Toelichting :De eigenheid en de belevingswereld van de leerlingen is
vertrekpunt van de lessen en producties van Loods13. Taak van de
docent is het vervolgens om vanuit het herkenbare en deels voor de
hand liggende aanbod van de leerlingen op zoek te gaan naar nieuwe
meerduidige betekenissen en vormen. Dit gebeurt middels diverse
theatrale technieken en teksten.
8. Het spelen voor publiek en het productgerichte werken zijn
onderdeel van het theatervak. In de communicatie met het publiek
toets je je eigen ideeën en beelden.
Toelichting: Iedere groep sluit het seizoen af met een presentatie voor
publiek, zoals een open les, een aantal ingestudeerde scènes, een
korte presentatie, een productie. Afhankelijk van de niveaugroep
wordt er meer of minder tijd aan het eindproduct besteed. In de
productiegroepen is het gehele proces gericht op het maken van een
interessant eindproduct.
9. Om verworven vaardigheden zelfstandig binnen diverse artistieke
en persoonlijke situaties toe te kunnen passen is spelinzicht en
reflectie op het eigen handelen en dat van anderen noodzakelijk.
Toelichting: Vanaf de eerste kennismaking met de theaterschool wordt
gewerkt aan spelinzicht en reflectie. Binnen de lessen krijgen
leerlingen aan de kant kijkopdrachten en geven ze vanuit de
observatie vervolgens feedback aan de spelers.
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