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Loods13 maakt voorstellingen in NoordNederland vanuit actueel maatschappelijke
thema’s.
Met onze community projecten maken we theater
met als doel het leggen van sociale verbindingen.
Onze theaterschool daagt uit met lessen die
bouwen aan de ontwikkeling van eigenzinnige
individuen. Prikkelend, kritisch en verbindend.
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VOORAF

VOORAF
Wij zijn erg blij dat we de afgelopen twee jaar voor het eerst
structurele subsidie van de gemeente Emmen en de provincie
Drenthe hebben ontvangen. Onze organisatie is in korte tijd
daardoor enorm gegroeid. Graag geven wij u met dit plan
inzicht in de komende twee jaren van Loods13. Wij vragen u net
als in 2017-2018 een bijdrage in onze vaste organisatiekosten
waarmee wij ‘onze basis’ de theaterschool, het productiehuis en
theatereducatieve activiteiten kunnen uitbouwen en bestendigen.
Van daaruit kunnen wij ons met passie inzetten voor andere
projecten en doelgroepen in de provincie waarvoor we de
komende jaren afhankelijk blijven van projectsubsidies.
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LOODS 13
De organisatie van stichting Loods13

LOODS 13

Loods13 is een kleine en flexibele organisatie gehuisvest in Emmen.
De twee koppige directie en PR medewerker zijn de vaste basis van
de organisatie. Daarnaast werken met een flexibele pool van makers,
technici, vormgevers en docenten uit het Noorden. Op basis van
specialismen en kwaliteiten zetten we deze professionals in bij lessen,
producties en projecten. Hierdoor komen publiek en spelers in aanraking met een grote variatie aan theaterstijlen en -disciplines.

Nieuwe locatie in het Rensenpark
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 voorjaar 2019 kunnen wij in ieder geval op deze locatie
blijven.
In het voorjaar van 2019 verhuizen we naar het oude Aziëhuis in het
Rensenpark (voormalig Noorderdierenpark). Op dit moment van schrijven is de verbouwing van dit pand gaande. In het nieuwe pand komen
er een theaterzaal met 75 zitplaatsen, 3 repetitieruimtes, een theatercafé, een keuken, een kantoor en een artist in residence. Loods13 is
een aanjager in de ontwikkeling van het Rensenpark. Deze nieuwe
locatie vraagt om een nieuw businessplan waar we op dit moment van
schrijven mee bezig zijn. Doordat er zoveel extra ruimte is, gaan wij
groeien in aanbod en hebben we meer personeel nodig om dit te faciliteren. Er is een professionaliseringsslag in de organisatie nodig de
komende jaren. Dit hebben we nu nog buiten dit plan en de begroting
van 2019 en 2020 gehouden.

Missie
“Think global act local”. 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 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.
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Visie
Ieder mens heeft erkenning nodig. Mensen willen onderzoeken wie
ze zijn, waarom ze er zijn en wat ze kunnen. Daar hebben ze een
veilige omgeving voor nodig, een omgeving waar ze mogen zoeken,
experimenteren, fouten mogen maken. Loods13 biedt ze deze plek.
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

Werkwijze
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.

Kerntaken
Loods13 heeft vier kerntaken:
1. Talentontwikkeling: Theaterschool, Productiehuis voor jonge makers,
Theater tussenjaar en Total Loss
2. Theatereducatie: Theaterlessen/-projecten in primair en voortgezet
onderwijs
3. Afstand overbruggen tussen bijzondere doelgroepen en samenleving: Theaterwerkplaatsen met bijzondere doelgroepen
4. Noaberschap en sociale verbinding: Voorstellingen op platteland in
Drenthe en jaarlijkse kerstvoorstelling
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1. TALENTONTWIKKELING
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Voor de volwassenengroepen werken we met verschillende korte cursussen waaruit volwassenen kunnen kiezen. Variërend van basiscursus
theater tot improvisatiecursus.

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. 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 Omdat er de afgelopen
periode steeds meer vraag is naar lessen en projecten
THEATERSCHOOL
voor volwassenen, zijn we in 2017 met een volwassenIN CIJFERS
entak gestart. Vanuit de overtuiging dat het stimuleren
2016/2017
van talent, zelfvertrouwen, lef, nieuwsgierigheid door
Aantal leerlingen 8-20 jaar: 80
het maken van theater niet leeftijdsgebonden is, gaan
2017/2018
we de komende jaren ook met volwassenen aan de
Aantal leerlingen 8-20 jaar: 80 A
slag. Zo willen we onder andere mensen trainen in
Aantal leerlingen boven de 20 jaar: 20
het ontwikkelen van zichzelf als professionals in hun
2018/2019
loopbaan (op vlak van presentatie, zelfvertrouwen,
Aantal leerlingen 8-20 jaar: 90
Aantal leerlingen boven de 20 jaar: 30
ontdekken van talenten), maar ook hun theatrale vaardigheden ontwikkelen. Wel vinden we het daarbij van
2019/2020
Aantal leerlingen 8-20 jaar: 100
groot belang dat jongeren ‘hun’ plek behouden. Zij
Aantal leerlingen boven de 20 jaar: 40
moeten niet het gevoel hebben dat het door volwassenen wordt overgenomen. Daarom zoeken we de komende tijd naar de
juiste locatie(s) en tijdstippen voor onze verschillende doelgroepen.

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.

10

Productiehuis voor jonge makers: Weekendje Weg
Iedere derde zondag van de maand organiseert Loods13 in haar nieuwe pand in het Rensenpark een Weekend Weg. Verschillende makers,
spelers, bijzondere doelgroepen maken in een intensief weekend een
voorstelling die op zondagmiddag voor publiek speelt. Loods13 geeft
hiermee als productiehuis jonge kunstenaars uit het noorden de kans
om zichzelf te ontwikkelen, te experimenteren en te presenteren aan
publiek.

Total Loss in 2019 en 2020
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 2019 en 2020 gaat
Loods13 met 20 jongeren een week lang in de meivakantie werken op
een bijzondere locatie in Drenthe. In 2019 is de locatie van dit project
het Rensenpark.
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. Door de voorstelling op een bijzondere locatie dichtbij dit
publiek te brengen, laat Loods13 mensen voor het eerst kennis maken
met theater.

Ik kan het maken: tussenjaar
Loods13 start in seizoen 2018/2019 een pilot van het theater tussenjaar Ik kan het Maken. Jongeren tot 28 jaar ontwikkelen zich op
theatraal en persoonlijk vlak en ontdekken wat de vervolgstap in hun
carrière of leven is. Nadruk ligt op zelf creëren, waardoor jongeren eigen stijl, keuzes en zelfstandigheid ontwikkelen. Dit tussenjaar waarin
jongeren zichzelf kunnen ontwikkelen en erachter kunnen komen welke
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kant ze op willen, gaan we de komende jaren ontwikkelen met partners in Emmen en omgeving waaronder Jimmy’s, middelbare scholen,
kunstvakopleidingen en partners van Station Noord. Deze pilot wordt
landelijk gevolgd omdat er nog niet zo’n breder theater tussenjaar in
Nederland bestaat en daar grote behoefte aan is bij zowel kunstvakonderwijs, jongeren als werkveld.

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.
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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 Uitmarkt Emmen:
presentaties/workshops tijdens opening culturele jaar K&C:
netwerkbijeenkomsten, promotie via website/nieuwsbrieven
PeerGrouP: o.a. uitwisseling van een aantal leerlingen van onze
theaterschool met project van PeerGroup in Liverpool Station
Noord 2.0: jonge makers kunnen leertraject bij Loods13 volgen
(zoals Mohamed Yusuf Boss deed bij Total Loss in 2017)
De Noorderlingen: De Noorderlingen organiseren masterclasses bij Loods13 voor getalenteerde leerlingen en Loods13
verwijst leerlingen die acteur willen worden door naar De

Talentontwikkelingspiramide van Loods13
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THEATER
EDUCATIE

2. THEATEREDUCATIE
Loods13 geeft spellessen, workshops en doet projecten in het Primair,
Voortgezet en Middelbaar Onderwijs in Zuidoost Drenthe. 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 en doorlopende leerlijnen 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 wil leren sluiten de
buitenschoolse lessen van Loods13 naadloos aan.

Brede scholen
In 2016 is Loods13 gestart met naschoolse kennismakingslessen op
brede scholen in Emmen. Zowel de scholen als Loods13 willen de lessen in 2019 en 2020 op de brede scholen blijven aanbieden. Onder
andere Erica, Nieuw-Amsterdam, Rietlanden en Emmermeer hebben
zich voor 2019 en 2020 al gemeld.

Compenta
Loods13 maakt deel uit van een leergemeenschap cultuureducatie met
Montessorischool Emmen, Hanzehogeschool en Compenta (Cultuureducatie met Kwaliteit). Doel is om theaterlessen te integreren in het montessori systeem en de onderwijsvernieuwing waar de school mee bezig
is.
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3. AFSTAND OVERBRUGGEN
TUSSEN BIJZONDERE DOELGROEPEN
EN SAMENLEVING: THEATERWERKPLAATSEN

AFSTAND
OVERBRUGGEN

De derde tak van Loods13 bestaat uit theaterprojecten met een sociaal
en maatschappelijk doel. Dit zijn projecten voor bijzondere doelgroepen op bijzondere plekken in Noord-Nederland. Een keer in de twee
jaar wil Loods13 een dergelijk project produceren. In 2016 was dat
‘Thuis in Hoogeveen’ een theaterwerkplaats met 20 Syrische statushouders in Hoogeveen. Een project dat landelijk gevolgd wordt door onder andere de 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 verscheen van de making off een korte videodocumentaire. Eind
2017 is de voorstelling in reprise gegaan in de Tamboer in Hoogeveen
en bij het NNT/Club Guy & Roni in Groningen.
Artistiek leider/regisseur Eva Wortmann heeft zich de laatste jaren
gespecialiseerd in het maken van hoogwaardige theaterproducties met
speciale doelgroepen.
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 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. Mee blijven doen is het belangrijkst. En trots zijn op wat
je uiteindelijk een publiek te bieden hebt.
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Doel van theaterwerkplaatsen

NOABERSCHAP

Doel is om deelnemers te motiveren tot zelfredzaamheid en hun netwerk te vergroten. 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,
zorg of opleiding. De afstand tussen hen en de samenleving wordt
kleiner.
2019: Theaterwerkplaats Alleenstaande moeders onder de armoedegrens In het najaar van 2019 gaan we een theaterwerkplaats met
alleenstaande moeders uit Zuidoost Drenthe onder de armoedegrens
maken. Op dit moment van schrijven zijn de gesprekken gaande met
gemeente Emmen en Coevorden. Onder leiding van Johan Kolsteeg
van de Rijksuniversiteit Groningen wordt er onderzoek gedaan naar

4. NOABERSCHAP
EN SOCIALE VERBINDINGEN
Een keer in de twee jaar produceert Loods13 een grote theaterproductie op locatie. Hiermee wil Loods13 theater naar plekken toe brengen
waar mensen normaal gesproken niet (vaak) met theater in aanraking
komen. Daarmee stimuleert Loods13 naoberschap en sociale verbindingen in de samenleving. De voorstellingen geven hun nieuwe inzichten over lokale of maatschappelijke thema’s en zorgen voor ontmoeting met de ander. In 2020 is dit de rondreizende productie ‘Stoet en
Stee’ met tekstschrijver Jan Veldman en regisseur Jack Nieborg. Amateurspelers uit heel Drenthe kunnen hier aan mee doen.
In december 2019 organiseert Loods13 de eerste familie kerstvoorstelling in Emmen. Dit wordt een jaarlijkse traditie in Drenthe waarin
noaberschap (zeker met kerst) centraal staat en de ontmoeting met de
ander. Tevens is het – net als Stoet en Stee - een nieuw podium voor
Drentse amateurspelers om zich binnen een professionele productie te
ontwikkelen.
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PLANNING
ALLE ACTIVITEITEN
OP EEN RIJ 2019-2020
VOORJAAR
2019

NAJAAR
2019

VOORJAAR
2020

NAJAAR
2020

Opening van nieuwjaarsreceptie voor inwoners
gemeente Emmen door
Theater-Tussenjaar

Afstand overbruggen:
Theaterwerkplaats
Alleenstaande moeders

Talentontwikkeling; Total
Loss

Talentontwikkeling/
productiehuis: iedere
maand Weekendje Weg
voor jonge makers

Talentontwikkeling/
productiehuis: iedere
maand Weekendje Weg
voor jonge makers

Talentontwikkeling/
productiehuis: Total Loss
in Rensenpark
Talentontwikkeling/productiehuis: iedere maand
Weekendje Weg voor
jonge makers

Talentontwikkeling/
productiehuis:2 jarige
Pilot Theater Tussenjaar
Noaberschap/sociale
verbindingen stimuleren:
Kerstvoorstelling met
amateurspelers

Talentontwikkeling/
productiehuis: 2 jarige
Pilot Theater Tussenjaar

Noaberschap/sociale
verbindingen stimuleren:
Grote reizende productie
‘Stoet en Stee’
Talentontwikkeling/
productiehuis: iedere
maand Weekendje Weg
voor jonge makers

Talentontwikkeling/
productiehuis:2 jarige
Pilot Theater Tussenjaar
Noaberschap/sociale
verbindingen stimuleren:
Kerstvoorstelling met
Drentse amateurspelers

Talentontwikkeling/
productiehuis: 2 jarige
Pilot Theater Tussenjaar

Voorstelling op Festival
der Aa door TheaterTussenjaar
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JAARLIJKS PLANNING
THEATERSCHOOL 2019-2020
SEPT

Start lessen

DEC

Tussentijdse presentaties
Loods13 XmasXL

JAN

Start nieuwe introductiegroepen nieuwe leerlingen

JUN

Afronding lessen met presentaties
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