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1. Inleiding 
 
2019 was het derde jaar waarin we structurele subsidie van de gemeente Emmen en 
provincie Drenthe ontvingen. We konden verder bouwen aan de organisatie. In 2019 stond 
onze verhuizing naar het Aziëhuis in het Rensenpark centraal. In korte tijd hebben we samen 
met een gerenommeerd architect en de gemeente Emmen een plan gemaakt voor de 
verbouwing van het gebouw. In de herfst 2018 startte de verbouwing en in maart 2019 was 
ons nieuwe pand gereed. Het nieuwe gebouw bracht een professionaliseringsslag met zich 
mee, omdat het een stuk groter en zichtbaarder is dan de oude locatie aan de Flintstraat. 
Kortom, een plek waar we verder kunnen groeien. 
 
In 2019 maakten gaven we aan 171 leerlingen les, maakten we een voorstelling met het 
Theater tussenjaar, maakten we een Total Loss met 20 jongeren, een locatievoorstelling met 
amateurspelers op tournee door Drenthe en Groningen, maakten we een community 
voorstelling met alleenstaande moeders en konden rekenen op 5000 bezoekers.  
 
Missie 
Loods13 stimuleert lef en nieuwsgierigheid om buiten de bekende paden te gaan en het 
onbekende te verkennen. Loods13 werkt vanuit de overtuiging dat theater spelen en maken 
discipline, zelfvertrouwen en zelfstandigheid aanwakkeren. Loods13 vindt dat theater je laat 
nadenken over hoe je je tot de wereld verhoudt.  Daarom stimuleert Loods13 door middel 
van theater de ontmoeting met jezelf, de ander en de Drentse omgeving. Binnen deze 
verkenningstocht is het proces net zo belangrijk als het resultaat. Iedereen kan bij ons 
theater maken. 
 
Visie 
Loods13 is een ontwikkelplek voor theater in Noord-Nederland. Emmen is onze thuisbasis. 
Van hieruit brengen we spelers en publiek in Drenthe in aanraking met theater. Daarnaast 
volgen mensen theaterlessen bij ons in Emmen staan ze met voorstellingen in ons eigen 
theater. We bieden talentontwikkeling op maat, van beginner tot toptalent.  
Daarnaast hebben we een maatschappelijke en sociale functie. Doordat wij in onze 
theaterproducties en lessen persoonlijke en actuele onderwerpen als uitgangspunt nemen, 
voeden wij de trots en discussie over belangrijke onderwerpen bij publiek 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 wederzijds begrip. 
Door de inzet van theater verkleinen wij het gat tussen de samenleving en mensen die daar 
om verschillende redenen buiten vallen. Mensen kunnen bij ons door theater in al haar 
vormen te beoefenen (her)ontdekken wie ze zijn in een veilige 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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2. Activiteitenverslag 
 
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 daarbuiten, met 
focus op Zuidoost Drenthe. In 2019 vonden onze projecten en activiteiten plaats in 
Zuidoost Drenthe, Drenthe en provincie Groningen. 

2.1 Kennismaken met Loods13 

Openingsweken 
Ter gelegenheid van de opening van ons nieuwe gebouw, het Aziëhuis in het Rensenpark, 
hebben we van 1 t/m 15 april 2019 allerlei activiteiten georganiseerd. Waaronder 
rondleidingen, meerdere kindervoorstellingen van Studio Tape en Theater Pannenkoek, open 
lessen van kinderen, jongeren en volwassenen, een ladies night met Cakiflomarsan en een 
kijkje in de keuken bij het theater tussenjaar. Ook hebben we twee openingsfeesten 
georganiseerd op 27 en 29 maart voor mensen die Loods13 een warm hart toedragen, er 
werken of les hebben. 
 
Ladies Nights 
Voor het eerst hebben we in 2019 twee ladies nights georganiseerd. De eerste vond plaats 
tijdens onze openingsweken op 6 april. De tweede vond plaats op 6 juni. Op beide avonden 
liet Cakiflomarsan een echte vrouwenvoorstelling zien. Beide voorstellingen gingen over de 
kleine en grote ongemakken van het leven van vrouwen van rond de 30. Na afloop van de 
voorstelling kreeg het publiek een theaterworkshop van de vrouwen van Cakiflomarsan. 
We willen met deze avonden op een laagdrempelige manier vrouwen uit Emmen kennis 
laten maken met theater en Loods13. Door het te presenteren als een echt vrouwenuitje is 
het ons gelukt een nieuwe doelgroep in Emmen te bereiken.  
 

2.2 Talentontwikkeling 

Theaterschool 
We hebben in het seizoen 2018/2019 90 leerlingen 28 weken lesgegeven in de periode 
september 2018 tot en met mei 2019. In het voorjaar van 2019 hadden we drie 
volwassenengroepen met 34 leerlingen in totaal. De lessen werden afgesloten met 8 
eindpresentaties op onze nieuwe locatie in het Aziëhuis. In september 2019 zijn de lessen 
van seizoen 2019/2020 gestart, met 102 leerlingen. In januari 2020 start ook weer nieuwe 
volwassenencursus waarvan het aantal op dit moment van schrijven nog niet bekend is. Het 
komende jaar willen we inzetten op het vergroten van ons aantal leerlingen, zodat we nog 
meer in groepen met verschillende niveaus kunnen werken.  
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Total Loss in 2019  
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. In 2019 maakte Loods13 met vijf professionele theatermakers in een week tijd 
tijdens de meivakantie met een groep van dertien jongeren de voorstelling ‘Keep your 
darlings keep the rest’: wat is werkelijk belangrijk in je leven? Wat als je nou alles eens weg 
zou doen? Afscheid zou nemen van dingen, spullen, maar ook van ideeën: over jezelf, over 
een ander, vooroordelen en hersenspinsels die je  helemaal niets brengen. Wat blijft er dan 
van je over? Is al die bagage nou echt zo belangrijk, of ben jij meer dan dat? 
 
‘The moment I let go of it, was the moment I got more than I could handle’ – Alanis 
Morissette 
 
Aan het eind van het project speelde de voorstelling in het Aziëhuis voor publiek van 26 t/m 
28 april 2019. 
 
Theater tussenjaar 
Loods13 is in seizoen 2018/2019 gestart met een pilot van het theater tussenjaar waarin 
zeven jonge talentvolle jongeren een jaar lang onder leiding van Eva Wortmann, Rosa da 
Silva, Fokke Baarssen en Anneminke Meijer twee performances, een eigen regie en een 
filmdocumentaire maken. Daarnaast speelden ze zelf als speler in de voorstelling Iedereen 
Narcissus geregisseerd door Anne-Minke Meijer op Festival der Aa. En op 4 januari 2019 
openden ze met een korte voorstelling – ook geregisseerd door Anne-Minke Meijer- de 
nieuwjaarsreceptie van de gemeente Emmen in de grote zaal van het ATLAS Theater. In dit 
tussenjaar kunnen jongeren die net van de middelbare school af komen, zich ontwikkelen als 
performer en op persoonlijk vlak om te ontdekken wat voor vervolg opleiding bij hen past. 
Dat kan een theaterschool zijn, maar jongeren kunnen dit jaar ook ontdekken dat ze een 
hele andere richting op willen en dat theater een hobby blijft. We stellen hen geen einddoel. 
In seizoen 2019/2020 is er wederom een nieuwe lichting met zes jongeren het theater 
tussenjaar gestart. In dit seizoen werken we weer met dezelfde docenten en maken we weer 
een voorstelling voor FestivalderAa in 2020.  

Theaterschool in cijfers: 
2017/2018 
Aantal kinderen 8-12 jaar: 25 
Aantal leerlingen 12-20 jaar: 53 
Aantal leerlingen boven de 20 jaar: 12 
2018/2019 
Aantal kinderen 8-12 jaar: 30 
Aantal leerlingen 12-20 jaar: 60 
Aantal leerlingen boven de 20 jaar: 54 
2019/2020 
Aantal kinderen 8-12 jaar: 45 
Aantal leerlingen 12-20 jaar: 63 
Aantal leerlingen boven de 20 jaar: 63 
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Uitstroom leerlingen: 
HKU Kunst en Economie, Utrecht 
ArteZ Muziektheater Arnhem 
ArteZ Docent Theater opleiding Zwolle 
HKU Audio Visuele Media 
 
2019/2020 zijn we het seizoen weer gestart met zes nieuwe ondernemende creatieve 
jongeren. 
 

2.3 Community theater: theaterwerkplaatsen  

Moederliefde 
Onze theaterwerkplaatsen zijn projecten voor bijzondere doelgroepen op bijzondere 
locaties in Drenthe. In 2019 hebben we de theaterwerkplaats Moederliefde geproduceerd in 
Emmen. De voorbereidingen startten al in januari 2019 met onderzoek en gesprekken met 
gemeente, provincie en anderen uit ons netwerk. Na een aantal gesprekken met moeders in 
Emmen, kwamen we op het idee om deze theaterwerkplaats met en voor alleenstaande 
moeders met een uitkering te maken. 
 
Acht alleenstaande moeders vertellen in een beeldende theatervoorstelling bomvol muziek 
hoe hun leven eruitziet. De acht spelers stonden nooit eerder op het podium; in drie 
maanden, twee dagen per week, werkten ze aan de voorstelling Moederliefde die de 
verhalen uit hun leven laat zien. Na afloop gaan we met het publiek samen eten. De 
voorstellingen vonden plaats van 12 t/m 21 december 2019 in een voormalige werkplaats van 
Gerrit Misker in Emmermeer. 
 
De wekker gaat, ze wil zich omdraaien, moe, één been uit bed, ze hijst zich omhoog, de dag is weer 
begonnen: vier kinderen wakker maken, brood smeren, tussendoor een wasje vouwen, snel een kop 
koffie, tassen pakken, broodbakjes vullen… en naar school. 
Het huis is stil, maar hoe moe ze ook is, ze gaat niet zitten, ze pakt met een resoluut gebaar haar 
eigen jas van de kapstok, springt op de fiets en gaat op pad. Vol spanning stapt ze de drempel van 
theaterschool Loods13 over en barst prompt in tranen uit. “De eerste stap is gezet en jullie hebben 
geen idee hoe zwaar dit voor me was. Maar ik ben nu al blij dat ik het heb gedaan.” 
 
Weken later is de blijheid gebleven en het vertrouwen gegroeid. Moederliefde laat sterke 
vrouwen zien, die de stap ook hebben genomen; vanaf nu is het leven weer van hen. 
Moederliefde is het verhaal geworden van moeders die het leven weer hebben opgepakt. 
Het is een theatervoorstelling waarin publiek en spelers elkaar beter leerden kennen door 
samen aan tafel te gaan en verhalen uit te wisselen. In overleg met de gemeente Emmen, 
Coevorden en de provincie Drenthe gaan we een vervolg geven aan het project met deze 
moeders. Ze krijgen een paar maanden wekelijks theater les bij ons en we gaan met de 
gemeenten en de provincie in gesprek om een vervolg voor de vrouwen te ontwikkelen, 
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zodat zij na deze maanden vanuit de positieve flow verder kunnen bouwen met elkaar en 
anderen. 
 
Een onderzoeker van de Rijksuniversiteit Groningen is betrokken geweest bij het proces en 
eindresultaat van dit project en onderzoekt wat de effecten van dit project op de 
deelnemende vrouwen zijn. De resultaten zullen in de loop van 2020 gereed zijn. Filmmaker 
Fokke Baarssen maakt van het proces een documentaire die ook in het voorjaar van 2020 
gereed is.  
 
Makers Moederliefde: 
Regie en script: Maarten Smit 
Artistieke concept: Eva Wortmann 
Productie: Femke Torensma  
Kostuums: Sanneke Roelofs 
Scènografie/Regie-assistent: Floortje Ernst 
Muziek/Arrangementen: Raimund Gross 
Lichttechniek: Piet de Koning 
Geluidstechniek: Ivar van der Molen 

2.4 Locatievoorstelling 

Iedereen Narcissus op het FestivalderAa 
 
Het theatertussenjaar heeft een locatievoorstelling gemaakt voor het FestivalderAa. Onder 
leiding van regisseur Anne-Minke Meijer hebben de 6 spelers het hele jaar onderzoek gedaan 
naar, geschreven en gerepeteerd aan zichtbaarheid of onzichtbaarheid. Iedereen Narcissus 
speelde 4 keer op het FestivalderAa in Schipborg 5 juni – 7 juni 2019. Alle voorstellingen 
waren uitverkocht met in totaal 300 man publiek. 
 
Wil je even naar mij kijken? Gewoon even naar mij kijken? Zodat ik weet dat ik er ben.  
In Iedereen Narcissus zoeken zes spelers naar zichtbaarheid of onzichtbaarheid.  
Muziektheater over vastdraaien, bluf, kwetsbaarheid en onverschrokkenheid. Over liever 
ongelukkig samen dan gelukkig alleen.  
Over opvallen en onderduiken. Over bestaan.  
Hoe ver ga je wanneer je grootste belang is dat je gezien wordt?  
 
Kijk naar mij, maar niet te veel. Of niet, maar niet nooit. Jij kijkt, dus ik besta.  
 
Spel;  
Nina Maris, Isa Zwart, Femke Torensma, Julia Dubbelboer, Sara Janse, Thomas-Timo 
Bruinsma  
Techniek; Ruben Nieborg, Protoon Music  
Regie; Anne-Minke Meijer  
Productie; Sara Janse  
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Decor; Floortje Ernst 
Kostuums; Sanneke Roelofs 
 
 
Voetbalopera Veendammer wind | De Jonkers aan de bal 
 
Voor het randprogramma van de voetbalopera Veendammer Wind maakte Loods13 de 
komische eenakter De Jonkers aan de bal over het disfunctionele maar liefdevolle gezin 
Jonker uit Veendam tijdens de hoogtijdagen van SC Veendam. 
Ach die heerlijke jaren ‘80: toen je met de hele familie nog naar hetzelfde programma op de 
tv keek – op hetzelfde moment. Ook de Jonkers houden er van: samen slijten ze hun dagen 
voor de buis. Ze volgen de verrichtingen van SC Veendam op weg naar de eredivisie en 
becommentariëren alles en iedereen maar vooral zichzelf. 
De Jonkers aan de bal speelde 9 x in huiskamers in de Veenkoloniën. Tijdens het 
repetitieproces is Anna, één van de speelsters, overleden. In overleg met de cast is de 
voorstelling toch gespeeld met het herschrijven van haar rol. Regie en script waren van 
Renate Dokter. Voorstellingen vonden plaats van 26 mei t/m 16 juni in huiskamers in de 
Veenkoloniën. 
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3. Samenwerking uitgelicht 
Loods13 werkte in 2019 samen met een groot aantal andere organisaties in allerlei 
verschillende projecten. Hieronder een weergave van onze samenwerkingspartners in 2019. 
 
Station Noord 2.0 
Loods13 maakt onderdeel uit van het Noord-Nederlandse talentontwikkeling netwerk 
Station Noord 2.0.  
Theaterontmoetingsdagen; de jongeren van ons theater tussenjaar gingen op 7 en 8 
september op workshopweekend met de jongeren van Een Meeuw, De Noorderlingen 
Garage TDI. Dit was de eerste uitwisseling met deze groepen.  
De Noorderlingen, Meeuw jonge theatermakers, Garage TDI en Loods 13 willen zichzelf 
blijven ontwikkelen en uitdagen. Ons partnerschap binnen Station Noord biedt de kans 
nieuwe dingen uit te proberen, waarbij kwaliteit, ontwikkeling en samenwerking het 
uitgangspunt is. Impulsen ter versterking van de keten talentontwikkeling voor jongeren en 
kunstenaars in de podiumkunsten.  
 
Als partners van Station Noord hebben we een vorm gezocht om meer in verbinding te 
staan met Station Noord. Daarom organiseren we in 2019 en 2020 een ontmoeting met 
makers verbonden aan Station Noord voor spelers en docenten van Meeuw Leeuwarden, 
GarageTDI Assen, Loods13 Emmen en De Noorderlingen Groningen. Waarbij de spelers in 
aanraking komen met nieuwe werkvormen en de Station Noord makers hun eigen 
specialisme kunnen verdiepen en overdragen op de jongere generatie kunstenaars in spé.  
In september 2019 organiseerden we een bevlogen theaterweekend op locatie in 
Idskenhuizen met masterclasses voor zes docenten, drie makers en 30 jongeren. De makers 
Sieger Baljon, Andy Smart en Karel Hermans werkten ieder drie keer met gemixte groepen 
van +/- 10 spelers in intensieve workshops van drie uur. De spelers maakten kennis met 
uiteenlopende werkmethodes, ontmoeten elkaar op de vloer en daarbuiten.  
 
Waarom  

• Talentvolle jongeren aan het begin van hun artistieke carrière in aanraking brengen 
met de specifieke werkwijze van spannende makers op het gebied van theatrale 
performance;   

• Creëren van een actieve verbinding met Station Noord en haar makers;   
• Jongeren van verschillende theaterscholen elkaar actief laten ontmoeten, elkaar 

bevragen, inspireren;   
• Station Noord makers de kans geven hun expertise te ontwikkelen en delen;   
• Kwaliteitsverbetering door uitwisseling van expertise voor spelers en docenten van 

de verschillende  jeugdtheaterhuizen in de drie noordelijke provincies.   
 
Rijksuniversiteit Groningen 
Doet onderzoek naar de effecten van deelname aan ons project Moederliefde op de 
deelnemende moeders. 
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Boo at the Zoo, AdEvents 
Een groep jongeren heeft onder leiding van docenten Femke Torensma en Laurens Gras een 
aantal korte scenes in ons gebouw gemaakt tijdens het horrorweekend van 28 t/m 30 
oktober in het Rensenpark ‘Boo at the Zoo’ van AdEvents. Bezoekers maakten op deze 
verrassende manier kennis met ons gebouw en onze leerlingen. 
 
New Dutch Connections en Syrische Vrouwengroep Emmen 
In de periode september t/m december hebben twee docenten van Loods13 lesgegeven aan 
een groep jong volwassenen uit het AZC Emmen. Dit was een project van New Dutch 
Connections die de samenwerking met ons heeft gezocht om de artistieke inhoud te 
verzorgen. De Syrische Vrouwengroep hebben op de avonden dat de theaterlessen bij ons 
plaatsvonden gekookt voor deelnemers uit het AZC en Emmenaren onder het mom van 
“Cook en Connect”. Onder het genot van Arabisch eten werden er maatjes gekoppeld aan 
de mensen uit het AZC en konden mensen contact met elkaar maken. 
 
We The North 
Loods13 is regelmatig aanwezig met Noord-Nederlandse netwerkbijeenkomsten van We 
The North over voorbereidingen en ontwerp voor een nieuw regioprofiel en cultuurbestel 
in 2021 en actuele ontwikkelingen en thema’s. Ook zijn wij als experts op het vlak van het 
bereiken van ‘nieuw publiek’ door We The North gevraagd mee te denken over hun nieuwe 
programma’s. 
 
Kunstbeweging:  
Kunstbeweging organiseert de jaarlijkse Kunstontmoetingsdag voor middelbare  
scholen. Loods13 verzorgde de theaterworkshops en stelde haar gebouw beschikbaar; 
 
Cakiflomarsan: 
In samenwerking met Cakiflomarsan organiseerden we twee ladies nights met een 
voorstelling van dit Groningse gezelschap en een theaterworkshop.  
 
Uitmarkt Emmen 
Loods13 heeft tijdens de UITMARKT rondleidingen in haar nieuwe gebouw gegeven en ism 
Boetiek Creatiek een sokpoppen workshop voor kinderen verzorgd. 
 
Studio Tape 
Deden scenografie, regie assistentie en kledingontwerp voor Moederliefde. 
 
Grote vijf culturele instellingen in Emmen 
Een paar keer per jaar overleggen we met de vijf culturele organisaties in Emmen. In deze 
overleggen staat uitwisseling, afstemming en ontwikkeling van nieuwe initiatieven centraal. 
 
 
 



Jaarverslag 2019 – Loods13 

 
 

12 

Noorderzon debat 

HANKA OTTE MET ERIK AKKERMANS, NIEK VOM BRUCH, 
JEFFREY MEULMAN, EVA WORTMANN EN PAUL DE ROOK 
 
Artistiek directeur Eva Wortmann gaat op uitnodiging van onderzoeker Hanka Otte in debat 
op festival Noorderzon augustus 2019. Andere deelnemers zijn; 
Niek vom Bruch Directeur Grand Futura, Groningen 
Jeffrey Meulman Directeur Fringe festival Amsterdam 
Paul de Rook  Wethouder cultuur gemeente Groningen 
 
Wat is de ware rol van kunst in de samenleving? Op welke manier dragen gemeenten hier 
aan bij, en laten zij zich hierbij niet teveel leiden door economische 
argumenten? Hanka Otte, onderzoeker aan de Universiteit van Antwerpen, pleit voor een 
cultuurbeleid dat kunst en kunstenaars omwille van zingeving centraal stelt. Een beleid dat de 
juiste voorwaarden biedt om theaters en festivals voorstellingen te laten programmeren die 
bezoekers betekenis geven aan wie zij zijn en wat zij in de samenleving doen. Zodat de kunst 
werkelijk mee kan vormgeven aan het sociaal weefsel. Met als uitgangspunt twee artikelen 
die zij eerder in Theatermaker schreef, nodigt Otte een politicus, een theaterdirecteur, een 
theatermaker en een festivaldirecteur uit om in debat te gaan – met elkaar, met het publiek 
en met zichzelf. Een open gesprek over kunst en festivals als deel óf als stuurzender van de 
gemeenschap. 
 

 
 

4. Podium/ontwikkelplek voor andere maatschappelijke en 
culturele organisaties 

 
Loods13 biedt de mogelijkheid aan andere organisaties om repetitieruimtes en theaterzaal te 
huren. In de korte tijd dat we in het Aziëhuis zitten, is hier veelvuldig gebruik van gemaakt 
door o.a.: K&C, Kunstbeweging, Esdal College, Montessorischool, Studio Tape, Sedna, Sense 
Noord, Syrische Vrouwengroep Emmen, Kamer van Koophandel, Hogeschool Stenden, 
gemeente Emmen, provincie Drenthe en Orange the world. 
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5. Vrijwilligersclub en nieuw vrijwilligersbeleid 
 

In 2018 hebben we een nieuwe vrijwilligersclub opgestart. We hebben in aanloop naar de 
Scrooge voorstellingen eind 2018 een groep van ca. 30 vrijwilligers opgebouwd. Een groot 
deel van deze groep is in 2019 aan ons verbonden gebleven als vrijwilliger. Om onze 
organisatie verder uit te bouwen hebben we hen hard nodig voor bardiensten, gastheren/-
vrouwen en kaartcontrole. In de toekomst hebben we wel een vaste beheerder/vrijwilligers 
coördinator nodig die we in dienst kunnen nemen voor meerdere dagen in de week.  

 
6. Beknopt overzicht activiteiten 2019 

 
 

activiteit wanneer wat omschrijving Aantal 
deelnemer
s 

Aantal 
bezoeker
s 

Opening 
Nieuwjaarsreceptie 
gemeente Emmen 

4 jan Kennismaking met 
Loods13/ 
talentontwikkeling 

Leerlingen van ons 
theater tussenjaar 
openden met een 
spectaculaire 
voorstelling ‘Jong in 
Emmen, dat belooft 
wat’ de 
nieuwjaarsreceptie 
van de gemeente 
Emmen. 

6 800 

Openingsweken 1 t/m 15 
april 2019 

Kennismaking met 
Loods13 

Ter gelegenheid van 
de opening van ons 
nieuwe gebouw 
(Aziehuis) hebben 
we allerlei 
publieksactiviteiten 
georganiseerd: 
workshops, 
voorstellingen, open 
lessen en 
rondleidingen. 

30 300 

Ladies Night 1 6 april Kennismaking met 
Loods13 en theater 
algemeen 

Vrouwen van 
Emmen konden 
genieten van de 
voorstelling van 
Cakiflomarsan over 
het leven van 
vrouwen van rond 
de 30. 

5 50 

Total Loss Eind April 
2019 

Talentontwikkeling In 10 werkdagen 
van 10:00-22:00 uur 
maakten we onze 
jaarlijkse 
snelkookpanproduct

13 300 
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ie in het Aziehuis. 
Deze keer de 
voorstelling ‘Keep 
your Darlings, Kill 
the Rest’. Er 
volgden 3 
voorstellingen voor 
publiek. 

Theaterlessen aan 
kinderen, jongeren 
en volwassenen 

Jan t/m 
mei + 
sept t/m 
dec 

Talentontwikkeling 28 weken theaterles 
aan 90 leerlingen in 
2018/2019 en 102 in 
eerste helft 
2019/2020 

192 300 

Theater Tussenjaar Jan t/m 
mei  + 
sept t/m 
dec 

Talentontwikkeling Een heel seizoen les 
van Anne-Minke 
Meijer (spel), Rosa 
da Silva 
(performances), Eva 
Wortmann (regie) 
en Fokke Baarssen 
(documentaire). 7 
leerlingen in 
2018/2019 en 6 
leerlingen in 
2019/2020. 
Eindresultaten: 
-2 performances 
voor publiek 
-Documentaire 
avond met 
presentatie 
gemaakte 
documentaires 
- Regie avond met 
voorstellingen 
geregisseerd door 
de leerlingen 
- Voorstelling op 
Festival der Aa 
(hieronder apart 
vermeld) 

13 800 

Eindpresentaties 
theaterschool + 
Open Dag 

19 mei 
2019 

Talentontwikkeling 
 

8 Eindpresentaties 
van theaterjaar in 
ons theater voor 
publiek 

90 750 

De Jonkers aan de 
Bal 

26 mei 
t/m 16 
juni 

Locatievoorstelling 9 
huiskamervoorstelli
ng als 
randprogramma bij 
Veendammer Wind 

6 350 
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Ladies Night 2 6 juni Kennismaking met 
Loods13/theater 
algemeen 

Vrouwen van 
Emmen konden 
genieten van de 
voorstelling van 
Cakiflomarsan over 
het leven van 
vrouwen van rond 
de 30. 

5 50 

Iedereen Narcissus 5 t/m 7 
juli 

Talentontwikkeling/kenn
is- 
making met Loods13 

De leerlingen van 
ons tussenjaar 
speelden in de 
locatievoorstelling 
Iedereen Narcissus 
op Festival der Aa in 
Schipborg. Regie: 
Anne-Minke Meijer. 
4 voorstellingen 
voor publiek. 

7 400 

Uitmarkt in Emmen 7 sept 
2019 

Kennismaking met 
Loods13 

Rondleidingen en 
popsokken 
workshop voor 
kinderen 

nvt 300 

Lessen 
vluchtelingen 20-27 
jaar AZC Emmen 

Septembe
r – 
december 
2019 

Theaterlessen i.s.m. 
New Dutch Connection 
Utrecht 

Persoonlijke 
ontwikkeling 
vluchtelingen en 
connectie met 
inwoners Emmen 

20 200 

Theaterworkshops 
tijdens 
Kunstontmoetingsd
ag van 
Kunstbeweging 

17 sept 
2019 

Theatereducatie 4 theaterworkshops  100 Nvt 

Repetities en 
voorstellingen 
Moederliefde 

Sept-dec 
2019 

Community Art 22 repetities en 6 
voorstellingen met 
stamppotbuffet. 

9 600 
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7. Financieel verslag  
Loods13 werd in 2019 financieel ondersteund door de provincie Drenthe (€50.000) 
en de gemeente Emmen (€99.000). 
 
2019 wordt afgesloten met een negatief financieel resultaat van €37.704. Het eigen 
vermogen neemt hierdoor af tot €28.201 negatief. De totale inkomsten in 2019 
bedroegen €300.590, de totale lasten uit hoofde van de reguliere bedrijfsvoering 
waren €315.300. 
 
Het negatieve resultaat is met name te wijden aan de verhuizing naar het Aziëhuis. 
De daar bijhorende investeringen hebben grotere kosten met zich meegebracht dan 
van tevoren was ingecalculeerd. Hiermee is het eigen vermogen gedaald tot -€28.201. 
Het voornemen is dan ook dat er in 2020 flink wordt bezuinigd om met een kleiner 
minimum 2021 in te gaan en het eigen vermogen weer positief te laten oplopen. 
Daarnaast heeft de provincie Drenthe bepaald dat het boekjaarsubsidie omhooggaat 
met in elk geval €25.000.  
 

8. Organisatie 
Loods13 is een kleine en flexibele organisatie gehuisvest in Emmen. Zeven jaar 
geleden richtte artistiek directeur Eva Wortmann Loods13 op. Per 1 januari 2019 zijn 
Eva Wortmann en Iris Offringa in vaste dienst van de stichting. De rest van het team 
(docenten, publiciteit, productie, vrijwilligers coördinator) waren in 2019 ZZP’ers. 
Per project wordt er een artistiek team samengesteld in wisselende samenstellingen 
van theatermakers, docenten, productieleiders, vormgevers en technici. Iris Offringa 
is sinds maart 2020 uit vaste dienst.  
 
Raad van Toezicht 
In 2019 bestond de Raad van Toezicht van Loods13 uit:  
Ard van der Tuuk, voorzitter  
Arno van der Heyden 
Peter Gras 
Jan Dirk Huizing 
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9. In de pers 
 

DvhN januari 2019 
Directeur Eva Wortmann in de bijlage Noordz. Als ik Joop van den Ende was… 
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Opening nieuwe pand Loods13 in het Aziëhuis, maart 2019 
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Job van Duinen, leerling Loods13, wint kunstbende Nederland juni 2019 
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Iedereen Narcissus, theatertussenjaar, FestivalderAa juli 2019 
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De Jonkers aan de Bal juni 2019, Drenthe en Groningen 
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Loods13, Syrische vrouwengroep Emmen en New Dutch Connection, sept-dec 
2019 

 
  

SAMENWERKING NEW DUTCH CONNECTIONS, SYRISCHE 
VROUWENGROEP EMMEN EN THEATERSCHOOL LOODS13 
do 26 september 2019    
 
De stichting New Dutch Connnections en theaterschool Loods13 hebben elkaar gevonden: 
vanaf oktober geeft de theaterschool les aan jong volwassenen uit het asielzoekerscentrum 
in Emmen. New Dutch Connections heeft geregeld dat de Syrische vrouwengroep van 17:30 
– 19:00 uur elke dinsdag gaan koken onder de naam Cook & Connect.  Plaats van handeling: 
theaterschool en productiehuis Loods13 in het Rensenpark in Emmen. Samen koken en aan 
tafel gaan verbindt mensen met elkaar. Daarom opent Loods13 haar deuren voor dit 
prachtige initiatief. 
 

 
Stichting New Dutch Connections inspireert en motiveert de jongeren uit het AZC om 
opnieuw in zichzelf te geloven door samen met organisaties workshops aan te bieden, de 
jongeren te koppelen aan coaches en maatjes en unieke ontmoetingen te organiseren door 
o.a. het produceren van theatervoorstellingen. 
 
MAATJES 
Stichting New Dutch Connections is nog op zoek naar maatjes: vrijwilligers die jonge (ex) 
vluchtelingen willen ondersteunen bij het (her)ontdekken en ontwikkelen van hun 
talenten. Als maatje bied je een vluchtelingenjongere ondersteuning bij zijn of haar sociale en 
professionele ontwikkeling. Bijvoorbeeld door samen te werken aan een opdracht, te koken, 
een open dag te bezoeken of iets leuks te ondernemen. 
  
THEATER 
Loods13 levert twee docenten die de jonge (ex)vluchtelingen theaterles geven. Deze lessen 
resulteren aan het einde van dit jaar, in december, in presentaties die iedereen kan bezoeken. 
Het eten op dinsdag is ook voor iedereen toegankelijk: je eet voor een vrijwillige bijdrage 
mee. Wel reserveren via info@loods13.nl, maximaal 50 plekken beschikbaar. 
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Reportage Dagblad van het Noorden, Moederliefde augustus – december 2019 
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Emmer Courant, november Moederliefde 
 

 
 

 
De actrices van Moederliefde: Mariët Lubbers, Rilana Blaak, Ellen 
Heijne, Hillona Bisschop, Manuela Gosink, Gosia Sahaj, Helma 
Jansen, Tamara Oudheusden en Miranda van Wattum. Foto: 
Loods13 
 
Bijstandsmoeders spelen hoofdrol in nieuwe 
voorstelling van theaterschool Loods13 uit 
Emmen: 'Moederliefde helpt zelfvertrouwen 
terug te winnen' 
12 november 2019 om 12:54 uur 
 

Persoonlijke verhalen van bijstandsmoeders vormen de inhoud van 
‘Moederliefde’, de nieuwe voorstelling van theaterschool Loods13 uit 
Emmen die 12 december in première gaat. 
 
Het idee ontstond binnen de theaterwerkplaats, waar artistiek directeur Eva Wortmann ook de 
voorstelling ‘Thuis in Hoogeveen’ ontwikkelde, waarin vluchtelingen uit Syrië de hoofdrol 
speelden. 
,,Tijdens gesprekken met bijstandsmoeders viel mij vooral één ding op: het totale verlies van de 
regie over hun eigen bestaan”, zegt Wortmann. ,,Het sociale vangnet in dit land is een groot 
goed, maar wat als je hierdoor het gevoel krijgt niet meer voor jezelf te kunnen kiezen? Terwijl 
dat nou juist nodig is om stappen in je leven te zetten.” 
Zelfvertrouwen 
Volgens haar vormen het langdurig missen van veiligheid, het niet ervaren van 
onvoorwaardelijke liefde en het je moeten schikken naar een ander de gemene deler in de 
verhalen. ,,Dat maakt dat het zelfvertrouwen ver te zoeken is. Het project ‘Moederliefde’ helpt 
hen om weer te vertrouwen op eigen kunnen, als moeder, als vrouw, als mens.” 
Eerste presentatie 
De eerste presentatie is inmiddels achter de rug, waarin de moeders volgens Wortmann nog 
onwennig een paar scènes uit de voorstelling lieten zien. Toch waren er enthousiaste reacties 
en een dito applaus. ,,Het resultaat, de voorstelling, vind ik ondergeschikt aan het proces. We 
zetten deze werkplaats op om de deelnemers te laten zien hoe sterk ze zijn. Dat ze weer baas 
zijn over hun eigen leven. Dat zie je dan sowieso terug in het resultaat.” 
Garage in Emmen 
De moeders maken hun voorstelling niet in het theater van de Loods13. ,,We zoeken voor onze 
theaterwerkplaatsen altijd leegstaande panden, zoals dit keer een garage in Emmen. Dan 
kunnen de deelnemers dit zelf tot een plek maken waar ze zich thuis voelen en hun gasten 
straks bij de voorstelling zelf kunnen ontvangen.” 
Na afloop vaste prik: samen aan tafel 
Na de voorstelling wordt samen met het publiek gegeten, om spelers en publiek de gelegenheid 
te geven nog even na te praten. ,,Dat hebben we geleerd van de Syriërs: eten verbindt. Vanaf 
nu is achteraf samen aanschuiven een vast onderdeel van onze theaterwerkplaatsen.” 
‘Moederliefde’ van Loods13 speelt van 12 tot 21 december aan de Lavendelheide 9 in Emmen 
en wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Emmen, de provincie Drenthe, het VSB Fonds, 
Kansfonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie. 
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Moederliefde in DvhN 
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