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Openingsweken bij Loods13: iedereen welkom! 
 
Het waren een paar pittige weken, maar het is 
gelukt: theaterschool en productiehuis Loods13 
heeft zich genesteld in het Aziëhuis. Het is een 
schitterende plek geworden. Van 1-14 april  is 
iedereen welkom om het met eigen ogen te zien én 
mee te maken; Loods13 heeft een mooi programma 
vol voorstell ingen, workshops en rondleidingen. 
 
Iris Offringa en Eva Wortmann, zakelijk en artistiek directeur 
van Loods13 kunnen het amper bevatten: de nieuwe locatie is 
zó groot: met een eigen theater, kantoor, foyer, en drie 
repetitieruimtes zijn de mogelijkheden legio. “Je merkt nu al 
dat mensen ons meer weten te vinden,” volgens Iris. “We 
krijgen veel aanvragen voor de verhuur van onze ruimten en 
mensen lopen spontaan naar binnen, wat een gezellige reuring 
in het pand geeft.” Ook Eva Wortmann is blij met het nieuwe 



onderkomen: “na maanden alleen met de verbouwing en de 
verhuizing bezig te zijn geweest, ben ik blij dat weer kunnen 
gaan doen waar we voor zijn: theater maken met en voor 
iedereen in Drenthe.” 
 
Openingsweken 
Om het pand in te wijden, heeft Loods13 van 1-14 april een 
vol programma georganiseerd, waarbij iedereen welkom is om 
een voorstelling te zien, een rondleiding te krijgen of een 
workshop te volgen. De lessen zijn in die week grotendeels 
openbaar en de bezoekers krijgen een kijkje in de keuken van 
het theater-tussenjaar ‘Ik kan het maken’ waar ze kunnen zien 
hoe er wordt gewerkt aan de performances of een 
documentaire.  
 
“Daarna stomen we meteen door met een nieuwe Total Loss, 
waarbij we met 20 jongeren in 1 week een voorstelling maken 
die we eind april laten zien,” volgens Eva. “En we druk bezig 
met een voorstelling die we op het FestiValderAa gaan spelen. 
Ondertussen melden de eerste leerlingen voor het volgende 
theater-tussenjaar zich al, dus nogmaals: ik ben blij dat we hier 
dankzij de gemeente Emmen en de provincie Drenthe aan de 
slag kunnen, we hadden deze ruimte echt nodig!” 
 
Het volledige programma van de openingsweken is te vinden 
op Loods13.nl 
 
 
De foto is van Loods13 en rechtenvrij te gebruiken.  Meer informatie en 
interviewverzoeken: 06 - 51 999 009 (Renate Dokter) of publiciteit@loods13.nl. 
 
 
 


