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INLEIDING 
Net als 2020 was 2021 voor 
Loods13 een bewogen en onzeker 
jaar. Het jaar begon met wat we 
achteraf kunnen beschouwen als het 
dieptepunt van de coronacrisis. 
Lockdowns en vaccinatiediscussies 
vervaagden tijdelijk alles wat het 
leven zo mooi maakt: ontmoeting, 
samenwerking, talentontwikkeling, 
kunst en cultuur maken én beleven. 
 
We zagen het aan, met gevoelens 
van machteloosheid. Maar nietsdoen 
bleek geen optie. Cultuur is 
misschien geen vitale functie, zoals 
de gezondheidszorg, maar heeft wel 
een essentiële waarde, juist in 
crisistijd. De culturele sector biedt 
perspectief, verrassing en vermaak, 
doet verwonderen, stemt tot 
nadenken en zorgt voor verbinding 
en begrip.  
 
Dwars door alle onzekerheden en 
beperkingen heen hebben we ons 
best gedaan zoveel mogelijk van 
onze plannen te realiseren. Ja, er 
kon heel veel niet: we moesten 
lessen annuleren, voorstellingen af 
lasten en onze plannen voor een 
nieuwe sociaal-maatschappelijke 
productie uitstellen. Maar als we 
terugkijken op dit bijzondere jaar, 
zijn we trots op wat er wél is 
gebeurd. We gaven lessen in de 
openlucht, zorgden met behulp van 
Jonge Makers voor een heel 
bijzonder en waardevol tussenjaar 
voor onze enige leerling. Met onze 

voorstelling Moederliefde wonnen 
we de Drentse Anjerprijs, een 
geweldige stimulans om ook in 2022 
weer mooie, relevante projecten te 
ontwikkelen. We speelden in het 
Rensenpark en op het FestivalderAa 
onze openluchtvoorstelling ‘Ik heb 
het tegen jou’ die door het Dagblad 
van het Noorden werd bekroond met 
maar liefst vier sterren. We 
brachten Emmen samen en 
ontvingen veel steun tijdens een 
hartverwarmende 
benefietvoorstelling in het Atlas 
Theater. Daarnaast wisten we onze 
organisatie weer financieel gezond 
en stabiel te krijgen. 
 
We zijn trots op wat we ondanks 
alle beperkingen toch hebben 
bereikt in 2021. Natuurlijk was dit 
alles niet mogelijk geweest zonder 
onze vaste subsidieverstrekkers. 
We zijn de gemeente Emmen en 
provincie Drenthe zeer erkentelijk 
voor het vertrouwen en hun 
financiële bijdragen. Dank daarvoor! 
 
In dit jaarverslag blikken we nog een 
keer terug op 2021. We kijken 
ernaar uit om in 2022 zonder 
beperkingen samen met onze 
partners onze plannen te realiseren. 
Omdat we graag het verschil willen 
blijven maken. En omdat nietsdoen 
geen optie is! 
 
Eva Wortmann & Pauline van der 
Kolk
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WIE ZIJN WIJ 
Loods13 is een ontwikkelplek voor theater in Emmen en biedt 
talentontwikkeling op maat: van beginner tot toptalent. Daarnaast 
hebben wij een maatschappelijke en sociale functie: in theater-
producties en lessen worden persoonlijke en actuele onderwerpen 
als uitgangspunt genomen.  
 
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. Ze 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 en 
de ander. 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. Mensen volgen 
theaterlessen in Emmen en staan 
met voorstellingen in ons eigen 
theater. We bieden 
talentontwikkeling op maat, van 
beginner tot toptalent.  
 
 
 

 
 
We hebben een maatschappelijke en 
sociale functie. Doordat wij in onze  
theaterproducties en lessen 
persoonlijke en actuele 
onderwerpen als uitgangspunt 
nemen, voeden wij de 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 (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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PLAATS IN HET VELD 

 
Loods 13 vervult binnen de hele provincie de centrale rol in 
talentontwikkeling op het gebied van theater. Wij hebben de 
expertise op het gebied van theatereducatie, en community theater 
en zetten hierbij ons noordelijke netwerk in om samen te bouwen 
aan een stevig amateurveld. 
 
Wij zijn uniek, omdat 

• Iedereen bij ons welkom is, we 
werken niet met toelatingen en 
audities 

• Ons tussenjaar een 
ontwikkeltraject op maat biedt 
en je als theatermaker laat 
ontwikkelen 

• Jonge makers bij ons de kans 
krijgen te onderzoeken en 
experimenteren 

• Wij deelnemers en spelers 
helpen hun verhaal te vertellen 

• Bij ons het leerproces en de 
persoonlijke ontwikkeling net zo 
belangrijk is als het uiteindelijke 
product, de voorstelling 

• Wij een provinciale opleiding 
regisseur amateurtheater bieden 

• Wij een theaterschool hebben 
met een doorlopende leerlijn 
voor 8 – 80 jaar 

• Wij een plek zijn waar 
amateurspelers in professionele 
voorstellingen kunnen spelen 
 
 

 

 

• Wij verhalen van inwoners van 
de provincie Drenthe pakken als 
uitgangspunt voor onze 
voorstellingen 

• Wij zowel ondersteunend als 
uitvoerend zijn op het gebied van 
cultuureducatie 

• Wij werken met mensen die net 
even buiten de maatschappij 
staan 

• We een plek bieden aan de 
buitenbeentjes 

• Wij in projecten samenwerken 
met sociaal domein 

• Wij na onze voorstellingen altijd 
samen met het publiek aan tafel 
gaan en zo verbinden 
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PERSONEEL & 

ORGANISATIE 
TEAM 
Loods13 werkt met een klein vast 
team, dat bestaat uit 4 parttime 
medewerkers (totaal 2fte) aangevuld 
met freelancers en vrijwilligers. De 
artistiek directeur is de enige 
persoon met een dienstverband bij 
de stichting. De overige 
medewerkers werken op basis van 
een freelance-
opdrachtovereenkomst. 
 
DOCENTEN 
Naast het vaste kernteam draait 
Loods13 op kracht van een aantal 
freelance docenten: Vivian Veenstra, 
Nienke van der Ploeg, Wendy 
Wanders, Rosa da Silva, Anne-
Minke Meijer en Fokke Baarsen. 
Voor iedere productie huurt 
Loods13 daarnaast een team in met 
o.a. een regisseur, scenograaf, 
technici, productieleider, schrijver 
en een kostuumontwerper. Deze 
teams wisselen per productie van 
bezetting. 
 
VRIJWILLIGERS EN STAGIAIRES 
We hebben in 2021 dankbaar 
gebruik gemaakt van de inzet van 
rond de tien vrijwilligers. 
Verder hebben we twee stagiaires 
een plek geboden. Een derdejaars  

 
student Kunst & Multimedia van het 
Noorderpoort college loopt bij ons 
stage tussen september 2021 en juli 
2022. Een vierdejaars student 
theaterdocent van Artez Zwolle 
loopt stage tussen september 2021 
en januari 2022.  
 
FAIR PRACTICE CODE 
Loods13 onderschrijft de Fair 
Practice Code. Bij de honorering 
van freelancers vormt de CAO 
Toneel & Dans het uitgangspunt. 
We streven naar honorering van 
minimaal 140% van de bruto 
tarieven zoals vermeld in de CAO. 
 
INTEGRITEIT 
Het bestuur van de stichting gaat 
zorgvuldig en verantwoord om met 
de mensen en middelen van de 
organisatie. We hebben echter nog 
geen gedragscode opgesteld. In 
2022 gaat Loods13 de 
samenwerking aan met een 
vertrouwenspersoon om hieraan 
vorm te geven. Daarnaast zal in 
2022 in samenspraak met de Raad 
van Toezicht aandacht worden 
besteed aan risicobeheersing. 
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RAAD VAN TOEZICHT 
In oktober nemen we afscheid van 
voorzitter Diederik van der Meide 
en vicevoorzitter Machteld van der 
Werff.  In 2022 is de Raad van 
Toezicht weer aangevuld met drie 
nieuwe leden.  
 
RAAD VAN TOEZICHT 2022 
Arno van der Heyden 
Karel Eggen 
Ids Dijkstra 
Peter Jan Poppen 
 
In 2022 nemen we afscheid van 
Arno van der Heyden en zoeken we 
nog twee nieuwe leden ter 
versterking van de Raad. Deze 
nieuwe kandidaten hebben bij 
voorkeur een achtergrond in de 
culturele sector. 

 
 
Loods13 onderschrijft de 
Governance Code Cultuur. In 2022 
bespreekt de stichting met de 
hernieuwde raad op welke manier 
actief aandacht zal worden besteed 
aan de uitgangspunten van deze 
code. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

TEAM en DOCENTEN 

Eva Wortmann  Artistiek directeur  0,6 fte 

Ton Munneke   Zakelijk leider (jan - mrt) 0,4 fte 

Pauline van der Kolk  Zakelijk leider (m.i.v. 1 juli) 0,6 fte 

Femke Torensma  Productieleider  0,4 fte 

Nienke van der Ploeg  PR en Marketing  0,4 fte 

 

Vivian Veenstra, Nienke van der Ploeg,  
Wendy Wanders, Rosa da Silva, Anne-Minke Meijer, 
Fokke Baarsen, Eva Wortmann    0,5 fte 

 

RAAD VAN TOEZICHT 

Diederik van der Meide  voorzitter   afgetreden 01-10-2021 
Machteld van der Werf vicevoorzitter   afgetreden 01-10-2021 
Arno van der Heyden  algemeen lid 
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PROFESSIONALISERING 
Na een roerige periode met 
personeelswisselingen, een negatief 
bedrijfsresultaat en meerdere 
lockdowns komt de organisatie van 
Loods13 in de loop van 2021 in 
rustiger vaarwater. De stichting 
werkt inmiddels met een bevlogen 
en stabiel team, de financiën zijn op 
orde en wanneer de 
coronamaatregelen verminderen, is 
er in artistiek opzicht eindelijk weer 
meer mogelijk.  
 
Het team is in 2021 gestart met het 
herstructureren van de organisatie 
en het bespreken van de 
toekomststrategie.  
De stichting heeft in 2019 met dank 
aan de gemeente Emmen en de 
provincie Drenthe haar intrek 
genomen in een prachtig pand in het 
Rensenpark. Loods13 is een 
broedplaats geworden, wordt 
steeds meer zichtbaar in de 
samenleving. Echter, de  
organisatie is niet met deze 
ontwikkelingen meegegroeid.  
Met 2 fte en sterk stijgende kosten 
vormt het een flinke uitdaging om 
de kernactiviteiten van de stichting 
te blijven uitvoeren en financieel 
gezond te blijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desondanks ziet Loods13 ook veel 
kansen en mogelijkheden voor de 
toekomst om het culturele klimaat 
in Emmen te versterken, om de 
positie van de theaterschool in de 
regio te verstevigen en om met een 
sterk talent ontwikkel programma 
en actuele en indringende 
(community)producties nog meer 
het verschil te maken in Zuidoost 
Drenthe. 
 
 
Het bestuur werkt in 2022 de 
toekomststrategie verder uit en gaat 
daarover vervolgens graag in 
gesprek met de gemeente Emmen 
en provincie Drenthe. 
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Theaterdocent Vivian Veenstra aan het werk met de niveaugroep november 2021 
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THEATERSCHOOL 

We zijn een school die zorgt voor continuïteit en een evenwichtige 

opbouw in de theaterscholing voor kinderen, jongeren en 

volwassenen. We bieden kwaliteit door een doordacht curriculum en 

een inspirerend en artistiek geschoold docententeam.  

Loods13 werkt met verschillende 

leeftijds- en niveaugroepen. De 

samenstelling van lesgroepen wordt 

bepaald op basis van gelijke leeftijd 

en niveau. Omdat Loods13 een 

doorlopend lestraject biedt is er een 

duidelijke richtlijn voor 

beoordeling/evaluatie van de 

leerling. De evaluatie is een moment 

waarop de docent de 

vakinhoudelijke doelen beoordeelt. 

LESSEN TIJDENS CORONA 
Mondkapjes en afstand houden gaat 
niet samen met theater maken. Na 
bijna een jaar van beperkingen, 
snakten we ernaar om in 2021 weer 
de vloer om te gaan. Om weer te 
spelen, te sprankelen en te 
ontmoeten. Ons geduld werd 
echter, net als dat van al die andere 
popelende cultuurmakers, nog even 
op de proef gesteld. Toch zijn we 
steeds blijven kijken naar wat wél 
kon. 
 
THEATERLESSEN 

De pandemie heeft helaas een 

zware wissel getrokken op de 

theaterschool. Het totaal aantal 

leerlingen is in twee jaar flink 

afgenomen naar 85 in 2021.  

We hebben in 2021 gewerkt met 

twee kindergroepen, twee 

introductiegroepen voor jongeren, 

3 niveaugroepen voor jongeren en 2 

groepen voor volwassenen. 

In de eerste helft van 2021 vormde 

het lesrooster een gatenkaas, 

vanwege alle beperkingen. Waar 

mogelijk hebben we de lessen laten 

doorgaan, soms met behulp van een 

creatieve oplossing. Online, via 

thuisopdrachten of in de 

buitenlucht. Uiteindelijk hebben we 

in de eerste helft van het jaar toch 

nog 70 procent van de lessen 

kunnen aanbieden.     

PROEVERIJTJES 
Proeverijtjes: een korte reeks 
toneellessen om kennis te maken 
met toneel en Loods13. Omdat de 
beperkende maatregelen nog niet 
voorbij waren, ontvingen we dit jaar 
slechts een klein aantal 
aanmeldingen.  
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THEATER3DAAGSE 

Om kinderen en jongeren ook in de 

zomervakantie de gelegenheid te 

bieden om met theater aan de slag 

te gaan, organiseren we in augustus 

voor de derde keer een 

theater3daagse. Onder leiding van 

docenten Vivian Veenstra en Femke  

Torensma worden 15 leerlingen 

drie dagen lang ondergedompeld in 

theater. Spelopdrachten, 

bewegingsactiviteiten, improvisatie, 

tekstoefeningen: diverse onderdelen 

van theater komen aan bod. Een 

leuke manier voor geïnteresseerden 

om te kijken of de theaterlessen van 

Loods13 wat voor hen zijn.  

Op de laatste dag ontvangen we, op 

gepaste afstand van elkaar, vrienden 

en familieleden van de enthousiaste 

deelnemers voor een korte 

presentatie in onze theaterzaal. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Herkomst leerlingen 

Emmen 67 

Coevorden 5 

Borger-Odoorn 5 

Midden-Drenthe 1 

Westerwolde 5 

Duitsland 2 

Totaal 85 

 

Theaterschool in cijfers 

     2021/2022 2020/2021 2019/2020 

Lessen  

Leerlingen 8-12 jaar   20  25  45 

Leerlingen 12-20 jaar   43  53  63 

Leerlingen 20+    22  16  63 

Deelnemers Proeverij   10 

Deelnemers Theater3daagse  15 

Deelnemers Total Loss   15 
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TOTAL LOSS 

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. Twintig 

jongeren komen een week lang samen om theater maken.  

 
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. De jongeren 

kunnen zich verdiepen in 

verschillende disciplines en zoeken 

naar wat ze kunnen, willen en leuk 

vinden. 

 
SECRETS TO SHARE 
Via social media, de reguliere lessen 
en persberichten zijn in 2021 vijftien 
jongeren geworven tussen de 14 en 
19 jaar.  Samen het team hebben zij 
van zaterdag 16 oktober t/m 23 
oktober gewerkt aan de voorstelling 
Secrets to share. 
 
Secrets to share is een onderzoek 
naar het individu in onze 
samenleving. Bewust gekozen of 
onwillekeurig en gedachteloos 
gegroeid?  
 
Wat vertel ik wel, wat vertel ik niet, 
kan ik zijn wie ik ben? Word ik 
afgerekend op hoe ik er uit 
zie, op wat ik denk, op wat ik vind. 

Wat is mijn mening. Kan ik een 
discussie voeren en de ander in zijn 
waarde laten? Kan ik nog luisteren? 
 
De voorstelling is op vrijdag 22 en 
zaterdag 23 oktober voor 
uitverkochte zalen gespeeld in het 
eigen theater van Loods13. 
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Kijk, ik heb hier een plekje onder mijn hand
Hier aan de zijkant van mijn pols
Waar het heel erg zacht is
’s Avonds aai ik dat vaak
Dit plekje, als ik in bed lig en niet kan slapen

SECRETS 
TO 
SHARE

SPEL   
Jos Janse
Britte Zuidema
Luca Hartmann
Yara Lugtenberg
Soaad Maghraby
Merel van der Horst
Tijn van der Kooi
Tess Scholte
Niek van Zijtveld
Naomi Blank
Kees van Beilen
Didier Brijan
Demi Wolters
Charity Hesselink
Claire Lavooij
Sem Rink

REGIE

Eva Wortmann
Vivian Veenstra
Koen van Seuren
Demi Kleinmeulman
Nienke van der Ploeg
Femke Torensma

KOSTUUMS

Vivian Veenstra 

PRODUCTIE

Femke Torensma 
Sharon Rolfes 

SCENOGRAFIE

Caroline van de Meent
Sharon Rolfes 

LICHT & GELUID

Piet de Koning
Joshua Lagerwerf

CATERING

het Kooklokaal

ACHTER DE BAR

Tini Jansen
Dirk Schotanus 

Total Loss is een jongerenproject 
waarin 20 jongeren uit Zuidoost 
Drenthe samen een theatervoor-
stelling maken. In zeven dagen 
tijd werken jongeren tussen 
14 en 20 jaar intensief aan 
het thema Secrets to Share. Ze 
spelen, maken en ontdekken zo 
theater onder begeleiding van 
een team regisseurs, technici en 
vormgevers. Aan het einde van 
de week laten ze hun voorstel-
ling zien. 

  
VR 22/10
&
ZA 23/10
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Secrets to Share, Total Loss project hersftvakantie 2021 
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Deelnemer Tess Scholte over Total Loss 

 

‘Het was een week vol chaos en gezelligheid. En stress, maar wel leuke stress. Ik heb 

geleerd om dingen op me af te laten komen en dat het soms goed is om het los te laten 

en te zien waar het strandt. De voorstelling is een montagevoorstelling geworden. En 

compilatie van verschillende scènes met een rode draad: het leven van jongvolwassenen. 

Hun struggles, problemen, hoe ze die oplossen, of niet, maar dat wat er ook aan de hand 

is, dat het ok is. Ik kreeg leuke reacties terug van het publiek. Ik kijk er positief op terug. 

Ik vond het een mega leuke week met mega leuke mensen. En Ik heb er een superleuke 

vriendengroep aan overgehouden.’ 

 

Lieve Govers over de module Documentaire 
maken tussenjaar 

 
‘Documentaire maken vond ik het leukste. Theorie werd 

afgewisseld met zelf aan de slag gaan in de praktijk. Ik heb 
ontdekt dat ik dit vakgebied echt heel leuk vind en dat ik er 

later iets mee wil doen. Theater spelen wil ik als  
hobby blijven doen, maar documentaires maken en via beeld 

een verhaal vertellen past mijn toekomstbeeld.’ 
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THEATERTUSSENJAAR | 
JONGE MAKERS 

 

Het theatertussenjaar is een op maat gemaakt ontwikkeltraject voor 
jongeren van 18 tot 27. In dit tussenjaar ontwikkelt de jonge 
theatermaker niet alleen zijn spelen maar gaat op zoek naar wie hij 
is in het theater. Leerlingen van het tussenjaar werken een jaar lang 
drie dagen per week met hun talent door verschillende 
voorstellingen en een documentaire te maken.  
 
De focus ligt op zelf creëren, omdat 
dit je dwingt eigen keuzes, waarden, 
stijl en zelfstandigheid te ontdekken 
en te ontwikkelen. Dit hebben 
jongeren nodig bij het maken van de 
vervolgstap in hun carrière en leven. 
Daarnaast vraagt het werkveld om 
breder opgeleide mensen, je bent 
vaak niet alleen acteur op het 
podium, maar ook maker, 
vormgever, muzikant of performer. 
Daarbij hoort een bredere 
ontwikkeling waar Loods13 graag de 
basis voor legt. 
 
Vanwege Corona heeft zich in 
seizoen 2020/2021 slechts één 
leerling aangemeld voor het 
theatertussenjaar. Door het aangaan 
van samenwerkingen met vijf Jonge 
Makers op de verschillende 
terreinen hebben we deze leerling 
ondanks de beperkingen een 
volwaardig programma kunnen 
bieden.  
 
 
 
 

 
In seizoen 2021/2022 werken we 
met vijf tussenjaarleerlingen.  
 
In beide tussenjaren gaan de 
leerlingen aan de slag met het zelf 
creëren en experimenteren én met 
het verdiepen en ontwikkelen van 
hun theaterspel. Op deze manier 
ontdekken en ontwikkelen zij hun 
talenten, waarden en stijl. 
 
We zijn ervan overtuigd dat 
jongeren hun eigen stijl en waarden 
vooral ontdekken door zelf te 
maken, hierdoor worden ze 
gedwongen na te denken over wat 
ze belangrijk vinden, wat ze willen 
vertellen en op welke manier.  
 
Tijdens het tussenjaar zijn de 
deelnemers het experiment 
aangegaan met zichzelf en de ander 
tijdens het maken van een 
performance, eigen regie en 
documentaire. 
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PERFORMANCE 
Binnen dit onderdeel hebben de 
leerlingen les gekregen van oud-
leerling en actrice/zangeres Rosa da 
Silva die in 2019 het Amsterdam 
Kleinkunst Festival won. 
 
Tijdens de lessen is aan de volgende 
doelen gewerkt: 

• Een onderwerp/thema kiezen 
vanuit je eigen engagement.  
Rosa: ‘Het zoeken naar datgene 
wat jou bezighoudt. Als docent vind 
ik het belangrijk dat iemand durft 
te benoemen waar je van aangaat 
en waar je het over wil hebben.’ 

• Het vormgeven van je eigen idee 
naar een theatervorm.  
Rosa: ‘Als docent geef ik een 
richting, probeer ik te inspireren en 
te coachen, maar het mooie van 
zelf een performance maken is dat 
je als leerling zélf een richting kiest. 
Ik geef dan een duwtje in de 
richting waarvan ik denk 'daar zit 
meer in' 

• Het ontwikkelen van je 
makerschap in de breedste zin 
van het woord.  
Rosa: ‘Het repeteren met eigen 
materiaal is voor bijna alle 
leerlingen iets nieuws. Hoe is het 
om te repeteren als je een 
solovoorstelling speelt? Hoe werk 
ik? Eigenlijk is binnen dit punt het 
doel voor de leerlingen om te 
ontdekken: hoe werk ik? Wat vind 
ik een prettige manier van maken?  

 
 
 

REGIE 
Tijdens de lesdagen regie van 
artistiek directeur Eva Wortmann 
leren de deelnemers hun verhaal 
om te zetten in theater. Aangezien 
2020/2021 een versnipperd 
tussenjaar was door de diverse 
coronamaatregelen hebben we de 
module Regie dit seizoen omgezet 
naar de module Fotografie, zodat 
we niet afhankelijk zouden zijn van 
wel of geen publiek mogen 
ontvangen en de leerling zelfstandig 
aan het werk kon. De leerling kreeg 
diverse fotografieopdrachten. Op 
afstand kreeg ze van fotografe 
Awoiska van der Molen, die ook 
exposeerde bij Into Nature, de tip 
om allereerst te beginnen met het 
maken van zoveel mogelijk foto’s. 
‘Leg vast wat je ziet en je zal steeds 
meer gaan zien.’ 
 
DOCUMENTAIRE MAKEN 
Onder leiding van filmmaker Fokke 
Baarssen zijn de deelnemers aan de 
slag gegaan met het verzinnen van 
een onderwerp, het maken van een 
verhaal, het filmen en monteren van 
een documentaire.  
In seizoen 2020/2021 wordt de 
module Documentaire maken naast 
de tussenjaar leerling ook gevolgd 
door een Jonge Maker. Op 21 
januari 2021 worden hun 
documentaires, over Transgenders 
en over Subculturen in Emmen, 
getoond aan publiek in het theater 
van Loods13. 
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SPEL 

Als vervolg op hun basiskennis 
bieden we de tussenjaarleerlingen 
verdiepende theaterlessen aan. 
Tijdens deze lessen, gegeven door 
theaterdocent en -schrijver  
Anne-Minke Meijer zijn de volgende 
onderdelen aan de orde gekomen: 
elementair spel, tekstanalyse, 
dramaturgie, improvisatie, 
theatertechniek, theatervormgeving, 
stemtraining en tekstbehandeling. 
 
SOMS BEN IK EEN BOTSAUTO 
In april speelt tussenjaar leerling 
Lieve Govers met Jonge Maker Julia 
Dubbelboer de korte voorstelling 
Soms ben ik een botsauto.  
 
Soms ben ik een botsauto is een korte 
voorstelling over iets dat knaagt. 
Iets dat botst. Iets dat jou 
omschrijft. Over een verhaal dat je 
wilt vertellen. Over wat daar 
allemaal nog meer achter zit. 
En over dat iedereen maar wat 
doet. 
 

IK HEB HET TEGEN JOU 
In juni gaat de openluchtvoorstelling 
Ik heb het tegen jou in première.  
Jonge makers Femke Torensma en 
Julia Dubbelboer spelen deze 
voorstelling met tussenjaar leerling 
Lieve Govers. 
Deze voorstelling is vier keer 
gespeeld in de voormalige 
kangoeroetuin in het Rensenpark en 
vervolgens tien keer op 
FestivalderAa in Schipborg. In 
september 2021 speelde de  
 

 
voorstelling twee keer tijdens de 
Uitmarkt in Emmen.  
 
De voorstelling Ik heb het tegen jou 
gaat over (mis)communicatie en je 
kwetsbaarheid wel of niet willen 
laten zien. Het is een locatie-
voorstelling die de toeschouwers 
met koptelefoons op bekijken.  
 
TE PAARD 
Op 30 november speelt de nieuwe 

lichting tussenjaarleerlingen de 

korte voorstelling Te Paard, 

gebaseerd op de monoloog Er staat 

een paard in de gang die de 

leerlingen tijdens een van de 

repetities hebben geanalyseerd.  

 

Voor de voorstelling worden onder 

andere middelbare scholieren 

uitgenodigd, om een beeld te 

verkrijgen van hoe een tussenjaar bij 

Loods13 er in de praktijk uitziet. Na 

de voorstelling vindt een nagesprek 

plaats met de spelers en regisseur 

Anne-Minke Meijer, waarin de 

totstandkoming van de productie 

wordt toegelicht en de spelers 

vertellen over hun eerste ervaringen 

met het tussenjaar. 
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SPEELDATA 

RENSENPARK

DO 24/06      20:30 (PREMIÈRE)
VR  25/06      19:00 & 20:30
ZA  26/06      19:00 & 20:30

KAARTVERKOOP 

RENSENPARK

loods13.nl

SPEELDATA 

FestiValderAa

VR 02/07 

T/M 

ZO 04/07 

KAARTVERKOOP 

FestiValderAa

festivalderaa.nl   

Loods13 maakt vanuit haar Theater 
Tussenjaar de voorstelling Ik heb het tegen 
jou. Een voorstelling die gaat over mis-
communicatie in de zoektocht naar 
intimiteit. Ik heb het tegen jou is een ultiem 
intieme ervaring doordat het publiek via 
een koptelefoon de gesproken teksten en 
muziek te horen krijgt.

In Ik heb het tegen jou zoeken de per-
sonages hoe ze zich kunnen openstellen 
voor iemand zonder zichzelf te verliezen. 
Of ze willen zich graag verliezen in een 
ander, maar die ander is er niet. 
Of ze willen hetzelfde, maar verstaan 
elkaar niet. Of ze zoeken gewoon even 
beschutting bij iemand. Hun pogingen 
dichter naar elkaar toe te komen zorgen 
voor ontroerende momenten en komische 
taferelen.

IK 
HEB HET
TEGEN 
JOU

SPEL  Femke Torensma en Lieve Govers

REGIE  Anne-Minke Meijer

PRODUCTIE  Floortje Ernst

MUZIEK  Julia Dubbelboer

DECOR  Floortje Ernst

TECHNIEK  Janine de Weerd

KOSTUUMS  Vivian Veenstra

Zou ik mogen kiezen, dan was 
ik een kangoeroe-jong. Ik kruip 
in de buidel van mijn moeder 
wanneer ik maar wil. Warm en 
zacht en beschut en verstopt. 
Ik versta je niet omdat jij mij niet 
verstaat. Denk ik.
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                                                                Foto-expositie Lieve Govers, theatertussenjaar 
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PRODUCTIEHUIS 

 
In ons productiehuis maken we voorstellingen met amateurspelers 
en in de toekomst ook met professionals. Naast deze reguliere 
voorstellingen zijn we gespecialiseerd in community-theater.  
 
Onze community-theater projecten 
zijn een begrip geworden in Noord-
Nederland: Moederliefde en Thuis in 
Hoogeveen spreken bij velen tot de 
verbeelding. Het zijn 
ontwikkeltrajecten waarin we 
werken met bijzondere doelgroepen 
die een afstand hebben tot de 
maatschappij. De voorstellingen zijn 
niet enkel eenmalige producties: we 
starten een jaar van tevoren met 
uitgebreid vooronderzoek, een 
intensieve werkperiode van drie 
maanden met de doelgroep om de 
voorstelling te maken en op maat 
gemaakte nazorg in samenwerking 
met welzijnsorganisaties in de 
betreffende gemeente. 
 
In 2021 zijn de eerste 
voorbereidingen getroffen voor 
twee projecten die in 2022 en 2023 
gerealiseerd zullen worden. 
 
KANARIEPIETJES PRATEN NIET 
TERUG 
Community-theater met eenzame 
jongvolwassenen 
 
Voor het community project 
Kanariepietjes praten niet terug is in 
2021 een projectplan voorbereid.  
 
 
 

 
Tijdens dit project gaan we 
gedurende drie maanden aan het  
werk met jongvolwassenen (18-27 
jaar) die zich eenzaam voelen. 
 
Uit onderzoek van Trendbureau 
Drenthe weten we dat ook een 
substantieel deel van de Drentse 
jongvolwassenen kampen met 
gevoelens van eenzaamheid. Jonge 
mensen die zich langere tijd 
eenzaam voelen, ervaren vaak een 
drempel om deel te nemen aan 
(culturele) activiteiten, terwijl juist 
het ondernemen van (culturele) 
activiteiten met leeftijdsgenoten hen 
kan helpen om sociaal sterker te 
worden en uit hun isolement te 
komen. 
 
We werken bij dit sociaal-
maatschappelijk project samen met  
verschillende Drentse gemeenten en 
de welzijnsorganisatie Vaart Welzijn 
uit Assen. 
 
Het project gaat, onder voorbehoud 
van financiering, van start in 
november 2022. 
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VIVRE 
Voorstelling over dementie 
 
Verder is in 2021 de basis gelegd 
voor een samenwerking met het 
Netwerk Dementie Drenthe. Het 
Netwerk Dementie streeft ernaar 
dat via bewustwordingstrajecten, 
zoals een theaterproductie, mensen 
met dementie uiteindelijk langer aan 
de samenleving kunnen deelnemen, 
waardoor de kwaliteit van leven in 
hun laatste levensfase wordt 
verhoogd. 
 
Voor de rondreizende voorstelling 
Vivre in 2023 met professionele 
acteurs en een muzikant, hebben 
Loods13 en Netwerk Dementie 
Drenthe de volgende doelen 
vastgesteld 
 

• Vergroten van kennis over 
(vroege) signalen van dementie in 
Drenthe 

• Inwoners van Drenthe laten zien 
en ervaren wat het betekent om 
dementie te hebben 

• Mantelzorgers handvatten geven 
voor de omgang met dementie-
patiënten 

• Het doorbreken van het taboe 
op dementie              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Op dit moment zitten onze artistiek 
directeur Eva Wortmann, en 
schrijfster Jorieke Abbing in het 
vooronderzoek.          
     
Het project gaat, onder voorbehoud 
van financiering, van start in april 
2023 en zal een gelijkwaardige 
samenwerking zijn met Dementie 
Netwerk Drenthe. 
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                 Moederliefde wint de Drentse Anjerprijs 2021  
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De jury van de Drentse Anjer prijs schrijft over het project Moederliefde: 
 

‘Loods13 brengt meer dan theater. De persoonlijke en intensieve aanpak waarmee 
Loods13 het verschil maakt ten opzichte van veel andere theatergroepen en de grote 
maatschappelijke impact van het project Moederliefde is doorslaggevend voor de jury. 

Impact die Loods13 heeft op deelnemers én bezoekers.’  
(…) 

‘De jury is zeer onder de indruk van de manier waarop Loods13 met Moederliefde een 
plek creëert voor alleenstaande moeders om theater te maken én onverwachtse talenten 
te laten ontdekken. De voorstelling is daardoor niet alleen het doel maar ook het middel 

voor de vrouwen om sterker te worden en zichzelf te ontwikkelen. Met Moederliefde weet 
Loods13 naar de mening van de jury een bijzondere en zeer diverse groep deelnemers te 
bereiken. Door het project komen er ‘andere’ mensen door de poort. Er is geen sprake 

van een top-down benadering maar Loods13 werkt van onderop.’ 
 



28 

 

SAMENWERKINGEN 
SAMENWERKINGEN 
Loods13 zoekt naar vruchtbare 
samenwerkingen en werkt samen 
met andere organisaties in 
verschillende projecten.  
Hieronder een weergave van onze 
samenwerkingspartners. 
 

• Station Noord 

• We The North 

• Atlas theater 

• CBK Emmen 

• Filmhuis Emmen 

• Kunstbeweging 

• K&C 

• Sarah Huygens-Jawla 

• Mohammed X-Yusuf Boss 

• Kunstbaken Deventer 

• Shakefestival Diever 

• FestivalderAa 

• Into Nature 

• Noorderlink 

• Dementie Netwerk Drenthe 

• Toolbox 
 
Vanwege corona hebben in 2021 
hebben er helaas een aantal 
uitwisselingen niet door kunnen 
gaan. 
 
 
 
 
 
 

THEATERONTMOETINGEN 
In 2019 hebben we binnen Station 
Noord onze eerste uitwisseling in 
de vorm van een theaterweekend 
met Een Meeuw, Garage TDI en De 
Noordelingen mogen ervaren. Met 
masterclasses van docenten en 
makers in een totaal van 30 
jongeren. Een vervolg op deze 
inspirerende samenwerking is door 
Corona nog niet tot stand gekomen. 
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NETWERK & VERHUUR 

ARTIST IN RESIDENCE 
Begin 2021 moeten de deuren van 
ons pand helaas nog even gesloten 
blijven voor onze leerlingen. Toch 
wordt er theater gemaakt in het 
Aziëhuis, namelijk door artists in 
residence! 
 
De Vlaamse theatermaker en 
choreografe Sarah Huygens-Jawla, 
verbonden aan het Amsterdamse 
Bijlmerparktheater werkt met haar 
team in januari een week in ons 
pand. In februari komt ze nog eens 
twee weken werken in het 
Rensenpark. 
 
Ook de Groninger danser, 
choreograaf en theatermaker 
Mohamed Yusuf Boss doet inspiratie 
op in ons theater. Hij verblijft er 
enkele dagen in januari. 
 

CO-CREATIE met 
NOORDERLINK 
Netwerkorganisatie Noorderlink 
benadert Loods13 in het voorjaar 
van 2021 om een bijdrage te leveren 
aan de afsluiting van de 
Noorderlinkdagen, op 3 juni in het 
Atlas Theater.  
 
De Noorderlinkdagen, een 
meerdaags event voor 
(HR)professionals en bestuurders 
van aangesloten organisaties bestaat 
in 2020 en 2021 uit een reeks online 
en hybride lezingen, workshops en 
shows. Het thema is betekenis.  

 
Het profiel van Loods13 past bij de 
impact-organisaties in het noorden 
die Noorderlink wil uitlichten én de 
mensen van Loods13 zijn uitermate 
bedreven in het vertellen van 
verhalen. Zo komt het dat we met 
tien mensen met totaal 
verschillende achtergronden scènes 
gaan maken die uiteindelijk het 
cement vormen van de muzikale 
finale van de Expeditie van 
betekenis.  
 
De spelers zijn geworven onder 
Noorderlinkorganisaties, 
medewerkers van Toolbox in 
Emmen en onder de spelersgroep 
van de voorstelling Moederliefde van 
Loods13. Samen maken we in zes 
dagen verschillende scènes op basis 
van hun persoonlijke verhalen. Een 
indringende, theatrale vertaling van 
betekenis. 
 
In het theater is op drie juni plek 
voor een twintigtal toeschouwers. 
Via de livestream wordt het event 
door honderden mensen bekeken. 
 
Deelnemer Qing: ‘Verhalen raken ons 
vanwege de echtheid. Ondanks de 
verschillende herkomst van de 
deelnemers zag ik veel  
gemeenschappelijke dingen: kracht, lef 
en liefde. Het was spannend en 
kwetsbaar om op het podium te staan, 
maar ook ontroerend omdat we het 
samen deden.’ 
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INTO NATURE 
Op 30 juli zorgen leerlingen van 
onze theaterschool voor een 
ludieke opluistering van de opening 
van de kunstmanifestatie Into 
Nature in het Bargerveen. 
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PUBLICITEIT 
 
Als mensen in ons theater in het 
Rensenpark te gast zijn, horen we 
vaak dat ze positief verrast zijn door 
de fijne ambiance in het pand en alle 
mogelijkheden die Loods13 biedt. 
‘Wat leuk! Dat ik dit niet wist!’ is 
een uitroep die we vaak te horen 
krijgen. We zien dan ook kansen 
om met een gerichte PR & 
Marketingstrategie de presence van 
Loods13 in Emmen en Zuidoost-
Drenthe te vergroten. 
 
Het doel van onze 
marketingactiviteiten is het 
vergroten van onze zichtbaarheid, 
het werven van leerlingen en 
deelnemers en een hogere 
bezettingsgraad bij voorstellingen.  
 
In 2021 hebben we diverse 
promotiematerialen ontwikkeld 
voor verschillende doelgroepen in 
de kenmerkende Loods13-stijl: 
eigenwijs, opvallend en een tikje 
ongepolijst. We binden onze 
doelgroepen aan ons via diverse 
social media (Instagram, Facebook, 
Twitter, LinkedIn), onze website en 
maandelijkse nieuwsbrief (565 
abonnees).  
 
Via acht persberichten hebben we 
de aandacht van de media gevestigd 
op de grotere activiteiten. Dit heeft 
geresulteerd in aankondigingen en 
interviews in lokale bladen en 
radiozenders en het Dagblad van 
het Noorden.  

 
OPEN DAG 
Op 19 juni stellen we ons huis open 
voor belangstellenden. Live 
performances mogen we helaas nog 
niet laten zien. Wel kunnen 
bezoekers de documentaires van 
onze tussenjaarleerlingen bekijken 
en een registratie van Soms ben ik 
een botsauto. Kinderen kunnen 
deelnemen aan workshops. Het 
Kooklokaal presenteert lekkernijen 
en onze buren van Emmens bakkie  
koffie zijn aanwezig met hun 
baristakar. 
 
UITREIKING DRENTS 
CULTUURMAGAZINE 
Op 15 juni ontvangt Eva Wortmann 
uit handen van cultuurgedeputeerde 
Cees Bijl, Bij Loods13, het eerste 
exemplaar van het Drents Cultuur 
Vacczine. 
 
BENEFIET 
Muziek, cabaret en een unieke 
veiling. Op 11 oktober treden Rosa 
da Silva, Bert Visscher, Arno van der 
Heyden, Reinout Douma, Remko 
Wind en Isa Zwart geheel 
belangeloos op tijdens een  
benefietvoorstelling voor Loods13 
in het Atlas Theater. 
De sfeer in de bijna uitverkochte 
kleine zaal is uitstekend. De 
benefietvoorstelling levert 
bezoekers een onvergetelijke avond 
op, mooie publiciteit voor Loods13 
en een bedrag van ca. € 13.000.-. 
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    Benefiet met Arno van der Heyden, Bert Visscher, Reinout Douma, Rosa da Silva en Isa Zwart 
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FINANCIEN 

STRUCTURELE EN INCIDENTELE 
SUBSIDIES  
Vanwege het maatschappelijk belang 
ontvangt Loods13 structurele 
subsidies van de provincie Drenthe 
en de gemeente Emmen. In 2021 
ontving de stichting de volgende 
structurele subsidies: 
 
Gemeente Emmen  € 99.000 
Provincie Drenthe  € 75.000 
 
Daarnaast hebben we in 2021 
enkele incidentele subsidies 
ontvangen. In het kader van de 
beleidsregel Impuls Rensenpark 
ontvingen we via de gemeente 
Emmen € 25.000 van het VSB-fonds 
voor de realisatie van twee 
voorstellingen in het Rensenpark in 
2021 en 2022. Van dit bedrag is  
€ 10.000, - gereserveerd voor een 
voorstelling in juni 2022.  
 
Daarnaast ontvingen we van de 
gemeente € 20.000 in het kader van 
de regeling Compensatie Corona 
Culturele Infrastructuur. Hiervan is 
€ 11.767, - aangewend om het 
negatief eigen vermogen op te 
lossen. Voor het resterende deel 
van deze noodsteun hebben we een 
voorstel ingediend voor ‘een nieuwe 
culturele activiteit die start in 2021’. 
Met dit budget is de productie 
Spierballen gerealiseerd, waarvoor in 
2021 15 vrouwen uit Emmen en 
omgeving zich hebben aangemeld. 
 

 
 
 
 
 
Het Fonds voor Cultuurparticipatie 
heeft Loods13 in het kader van de 
Impulsregeling zzp’ers en 
erfgoedvrijwilligers € 41.450, - 
toegekend voor het project ‘Een 
digitale verdiepingsslag voor onze 
zzp’ers’. Het voorschot van 90% dat 
we in 2021 hebben ontvangen is in 
zijn geheel gereserveerd voor de 
realisatie van dit project in 2022 en 
2023. 
 
In het kader van de Tijdelijke 
Noodmaatregel Overbrugging 
Werkgelegenheid (NOW) heeft 
Loods13 een tegemoetkoming 
ontvangen van € 4231,- 
  
EIGEN INKOMSTEN 
In 2021 heeft Loods13 een totaal 
van bijna € 275.000 aan inkomsten 
ontvangen. Hiervan heeft de 
stichting 20 procent aan eigen 
inkomsten gerealiseerd. Dit betreft 
de lesgelden voor de theaterschool 
en het theatertussenjaar, de 
leerlingen-bijdragen voor de 
theater3daagse en Total Loss, 
donaties, recettes en opbrengsten 
uit verhuur. 
 
UITGAVEN 
De uitgaven van Loods13 betreffen 
grotendeels personeelskosten (vast 
arbeidscontract en inhuur op 
freelancebasis). De personele 
kosten betreffen voornamelijk 
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directe kosten, die rechtstreeks aan 
onze producten (lessen, 
theaterprojecten) zijn toe te 
schrijven. Overige kosten betreffen 
onder andere huisvesting, 
afschrijvingen, verkoop- en 
kantoorkosten. 
 
RESULTAAT 
Loods13 sluit 2021 af met een 
positief bedrijfsresultaat van  
€ 31.881, -. Dit is onder andere te 
danken aan de coronacompensatie 
van de gemeente, de Anjerprijs, het 
benefiet en het feit dat we 
gedurende enkele maanden geen 
zakelijk leider hebben ingehuurd.  
Zoals afgesproken met de gemeente 
Emmen, wordt dit bedrag in eerste 
instantie aangewend voor het 
oplossen van het negatief eigen 
vermogen. Vervolgens blijft een 
eigen vermogen over van  
€ 12.000. Dit is met ca. 4 procent 
ten opzichte van de 
exploitatiebegroting te laag. We 
streven naar de opbouw van een 
eigen vermogen van ca. 15 procent. 
Vervolgens is het streven om een 
bestemmingsreserve op te bouwen 
voor innovatieve activiteiten en de 
aanleg van een risicobuffer. 
 
Echter, om deze slag te kunnen 
maken en te kunnen doorgroeien 
naar een professionele organisatie 
die aan haar verplichtingen voldoet 
en personeel betaalt volgens de Fair 
Practice Code, zal de stichting in 
samenspraak met haar grootste 
subsidieverstrekkers keuzes moeten 
maken. Met de huidige financiële 

middelen en de sterk gestegen 
kosten kan Loods13 haar 
basisactiviteiten amper voortzetten, 
de structurele inkomsten zijn in elk 
geval niet afdoende om daarnaast de 
organisatie verder te 
professionaliseren en de impact van 
de stichting in Drenthe en de rest 
van Noord-Nederland te vergroten. 
 
Loods13 bereidt een toekomstvisie 
en bijbehorend discussiestuk voor. 
Aan de hand hiervan gaat de 
stichting medio 2022 graag met 
provincie en gemeente in gesprek 
om de (financiële) toekomst van 
talentontwikkeling en sociaal-
maatschappelijke projecten in 
Emmen en Drenthe te bespreken. 
 
 
 
 
 


