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1. INLEIDING 
 
There’s theater in life, obviously, and there is life in theater 
                                                                   Charlie Kaufman 
 
Een plek om te ontdekken wie je bent en wat je kunt. Een plek om je talenten te ontwikkelen, nieuwe 
mensen te ontmoeten, om te leren, te experimenteren, je te verwonderen en te verbazen. Dat is 
Loods13, inmiddels alweer tien jaar een begrip in Emmen en omstreken.   

‘Een tweede huis’, noemen sommige leerlingen onze theaterschool & productiehuis. Een groter 

compliment kunnen we ons niet wensen. Want dat is wat we willen zijn voor alle mensen, jong en oud, 

met wie we theater maken: een plek waar je je vertrouwd voelt waar je in een veilige sfeer kan werken 

aan je persoonlijke ontwikkeling en grenzen leert verleggen. Een plek waar je kansen krijgt.  

Kansen krijgen… dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het maakt in Nederland nogal wat uit waar 

je wieg staat. ‘Wie in Emmen opgroeit, haalt een Alphenaar nooit meer in’, kopte NRC in maart 2021, 

naar aanleiding van de verschijning van de Kansenatlas van Nederland. Hoeveel moois Emmen en 

omgeving ook te bieden hebben (daar zijn we namelijk van overtuigd), hoeveel potentie zuidoost 

Drenthe ook heeft (daar geloven we in!) feit is dat de cijfers niet voor ons spreken. Als het gaat om 

armoede, analfabetisme, schoolprestaties valt er in onze stad en streek nog veel winst te behalen. 

Bij Loods13 geloven we in de kracht van theater en het vertellen van verhalen. Mooie voorstellingen zijn 

nooit alleen het doel, maar vooral het middel om spelers sterker te laten worden, om hen mee te laten 

doen in de maatschappij, om hun zelfvertrouwen en eigenwaarde te vergroten en om mensen met 

elkaar te verbinden.  

Wie met Loods13 aan de slag gaat, krijgt de kans zijn verhaal te vertellen. Gehoord en gezien worden, 

in onze theaterzaal zien we vrijwel dagelijks de onbeschrijflijke impact hiervan op menselijk 

welbevinden. 

Helaas hebben we door de coronacrisis niet al onze ambities voor 2021 waar kunnen maken. Een deel 

van onze plannen schuift daarom door naar 2022. Toch hebben we, ondanks de beperkingen, het 

afgelopen jaar enkele successen mogen vieren. 

De eindvoorstelling van ons theatertussenjaar ‘Ik heb het tegen jou’ kreeg een lovende recensie in het 

Dagblad van het Noorden. Recensent Eric Nederkoorn sloot zijn recensie af met een duidelijk 

statement:  

‘Het zou mooi zijn als de jeugd in Emmen en omstreken en hun ouders de waarde van Loods13 breder 

inzien. Een theaterinitiatief als dit is voor iedere jongere vormend voor het leven. Loods13 verdient het 

om meer te zijn dan een eiland in de verte.’1 

Dit kunnen we natuurlijk alleen maar onderschrijven. Daarom gaan we in 2022 extra inzetten op de 

vergroting van de naamsbekendheid van Loods13 en de werving van een grotere, nog meer diverse 

groep leerlingen. 

 
1 Eric Nederkoorn, Dagblad van het Noorden, 25 juni 2021 
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In juni ontvingen we de Drentse Anjerprijs voor het sociaal-maatschappelijke project Moederliefde. 

De jury schreef: 

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 prijs en de mooie woorden van de jury vormen een geweldige stimulans om ook in 2022 weer 

mooie, relevante projecten te ontwikkelen. We hopen van harte dat we in 2022 gevrijwaard blijven 

van coronabeperkingen en vol energie kunnen doorgaan met wat we het liefst doen en waar we goed 

in zijn. 

Naast de reguliere activiteiten (theaterlessen, theater-driedaagse, Total Loss-jongerenproject, het 

theatertussenjaar en het jonge-makers-traject) gaan we bij Loods13 in 2022 aan de slag met: 

- Het community-project Een groot huis | kanariepietjes praten niet terug met jongeren die leven 

in eenzaamheid  

- Het sociaal-maatschappelijk project Vivre, over dementie 

- De Flardenroute, een luisterroute waar de dieren en verhalen uit het oude park weer tot leven 

komen. Een blijvend geschenk voor de bezoekers van het Rensenpark 

- Het vergroten van de naamsbekendheid en het leerlingenbestand 

- Het werven van sponsoren 

- Het opzetten van een netwerk ‘Vrienden van Loods13’ 

 

We zijn erg blij met de structurele subsidies die we de afgelopen jaren van de gemeente Emmen en de 

provincie Drenthe hebben ontvangen. Onze organisatie is hierdoor in korte tijd daardoor enorm 

gegroeid en geprofessionaliseerd.  

Om onze ambities te realiseren en Loods13 door te ontwikkelen tot een toekomstvaste cultureel-

maatschappelijke organisatie van betekenis, is een vaste kern van gemotiveerde medewerkers van 

essentieel belang. Om het verloop te beperken en onze freelancekantoormedewerkers (totaal 1,4 fte) 

wat meer zekerheid te bieden en hen langere tijd aan ons te binden, is het onze wens om hen in 2022 

op parttimebasis in loondienst te nemen. 

Wij vragen dan ook om continuering van de subsidies zodat we Loods13 ook in en na 2022 kunnen 
exploiteren en door ontwikkelen. Zodat we kansen kunnen blijven bieden! 
 

In dit document geven we een toelichting op de hierboven genoemde plannen en de begroting. Veel 

leesplezier. 

 

Hartelijke groet, 

Eva Wortmann, artistiek directeur 

Pauline van der Kolk, zakelijk leider 
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2. MISSIE/VISIE 
 
MISSIE 
Participatie, meedoen met de maatschappij, is vandaag de dag ieders eigen verantwoordelijkheid. 
Voor veel mensen is dit echter niet vanzelfsprekend. Omdat ze zich minder gezien voelen, omdat ze 
nieuw zijn in ons land of omdat ze minder verbonden zijn met anderen.  
 
Loods13 verbindt mensen met elkaar en met de lokale samenleving. Dit doen we door het maken van 
theater. Door een constante wisselwerking van individuele ontwikkeling en samen theater maken krijgen 
mensen zelfvertrouwen en weerbaarheid. De eisen van professioneel prikkelend theater en de warmte 
van een groep dragen bij aan onafhankelijkheid. Altijd in verbinding met anderen. Bij Loods13 krijgen 
mensen persoonlijke begeleiding en uitdagende opdrachten. We nodigen mensen uit en treden voor ze 
op. 

 
VISIE 
Loods13 maakt voorstellingen in Noord-Nederland 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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3. TYPERING VAN DE ORGANISATIE 
 
Loods13 is in 2011 opgericht door artistiek directeur Eva Wortmann en fungeert als theaterschool 
(theaterlessen voor kinderen, jongeren en volwassenen) en productiehuis (voorstellingen en community-
theaterprojecten). In de afgelopen jaren zijn we uitgegroeid tot een grotere organisatie met een vaste 
kern van medewerkers: zakelijk leider, publiciteitsmedewerker, productieleider en vrijwilligers-
coördinator. 

 
Cultural Governance  

Wij hebben een Raad van Toezicht, in de komende jaren blijven we ook werken met deze vorm van 
bestuur. De Raad van Toezicht vergadert vier keer per jaar. We onderschrijven de Governance Code 
Cultuur 2019. Deze code (een uitgave van Cultuur + Ondernemen) geeft richtlijnen voor goed, 
verantwoord en transparant bestuur van en door culturele instellingen en richtlijnen voor het toezicht 
daarop. De code heeft betrekking op de Nederlandse gesubsidieerde culturele instellingen. De code 
omvat acht principes en 23 aanbevelingen voor goed bestuur en toezicht. We streven ernaar om in 
2022 te gaan monitoren en vastleggen in hoeverre we aan de aanbevelingen uit de code voldoen en 
maken een plan om aanbevelingen waaraan we nog niet voldoen op te volgen. 
 
Inclusie en diversiteit  

Onbewust hebben we in de afgelopen jaren de code inclusie en diversiteit toegepast. Het zit in ons 
DNA om als bedrijf om toegankelijk zijn voor iedereen, om te werken met niet-westerse doelgroepen en 
jongeren met een achterstand. Bij onze community-projecten werken we met doelgroepen die niet persé 
een plek in de maatschappij hebben.  
 
Professionalisering en toekomstbeleid 

De afgelopen jaren zijn we structureel ondersteund door de Provincie Drenthe en de Gemeente Emmen. 
Dankzij hen hebben we in 2019 intrek kunnen nemen in het Aziëhuis in het Rensenpark. Die vaste thuis- 

ARTISTIEK 
DIRECTEUR
(0,7 fte)

ZAKELIJK 
LEIDER
(0,6 fte)

DOCENTEN 
& THEATER-
MAKERS

ADMINISTRATIE
          (0,2 fte)

PRODUCTIE
     (0,4 fte)

PR & VERHUUR
        (0,4 fte)
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en financiële basis heeft ervoor gezorgd dat Loods13 een bekende speler is geworden in het 
(amateur)kunstenveld in Drenthe en een belangrijke bijdrage levert aan talentontwikkeling en het 
community-theater in Noord-Nederland. De afgelopen jaren hebben onze projecten voor een deel 
kunnen draaien op de structurele bijdrage van de provincie en gemeente, en zijn daarnaast 
voornamelijk gefinancierd door incidentele subsidies.  
 
Naast onze focus op talentontwikkeling voor jongeren zetten we de komende jaren in op de 
ontwikkeling van jonge makers die in ons productiehuis kunnen meedraaien. Om onze positie verder te 
verstevigen werken we in 2022 aan het vergroten van de naamsbekendheid van Loods13, de werving 
van sponsoren en het opzetten van een ‘Vrienden-van-netwerk’.  
 
Uiteraard blijven we ons ook de komende jaren focussen op dat wat we het beste kunnen: prikkelende 
theaterlessen geven, een spil zijn in het amateurtheater en sterke community-projecten ontwikkelen.  
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4. PLAATS IN HET VELD 
       TALENTONWIKKELING IN DE PROVINCIE DRENTHE 
 
Loods13 vervult binnen de hele provincie de centrale rol in talentontwikkeling op het gebied van 
theater. Wij hebben de expertise op het gebied van theatereducatie, talentontwikkeling en community 
theater en zetten hierbij ons noordelijke netwerk in om samen te bouwen aan een stevig amateurveld. 
 

WIJ ZIJN UNIEK IN DRENTHE, 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 theaterschool hebben met een doorlopende leerlijn voor 8 – 80 jaar 
• wij een plek zijn waar amateurspelers in professionele voorstellingen kunnen spelen 

• wij zowel ondersteunend als uitvoerend zijn op het gebied van cultuureducatie 
• wij werken met mensen die aan de zijlijn van de maatschappij staan 
• we een plek bieden aan de buitenbeentjes 
• wij in projecten samenwerken met het sociaal domein 
• wij na onze voorstellingen altijd samen met het publiek aan tafel gaan en zo verbinden 

 
BINDING MET DRENTHE 
‘De Drentenaar, aan de ene kant de voortdurende achterdocht naar vreemden en aan de andere kant 
het mateloze vertrouwen, een onuitroeibaar gevoel van saamhorigheid, van solidariteit in alle 
omstandigheden; een zó sterk ontwikkeld gemeenschapsgevoel, dat het individu erin opgaat en zonder 
die gemeenschap niet meer gedacht kan worden.’ 
 
Anne de vries, de Nederlandsche Volkskarakters 
 
‘Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg’, is een veelgehoorde uitdrukking in Nederland maar 
nog een beetje meer in Drenthe. De Drentenaar staat met beide benen op de grond, lult niet maar 
poetst en steekt vooral zijn kop niet boven het maaiveld uit. Dat spreekt ons aan. Loods13 is nuchter. 
Maar we zijn er ook voor de Drentenaar die niet precies in het plaatje past, dat buitenbeentje, die er 
net even anders over denkt. 
 
Wij bieden de mensen die rollend door het leven gaan maar ook de mensen die net even buiten de pas 
lopen, een plek waar ze zichzelf mogen zijn. Een plek waar ze zichzelf kunnen ontwikkelen in spelen, 
ontdekken en maken, waar ze hun kop juist even mogen laten zien en kunnen ontdekken en ervaren wie 
ze zijn, waar ze zich, zonder schaamte, mogen laten gaan, waar ze ontdekken wat theater maken is, 
waar ze hun talenten kunnen ontwikkelen. Een vrijplaats die hen helpt een stap verder te zetten in de 
maatschappij.   
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GEOGRAFISCHE SPREIDING  
Standplaats  

Onze standplaats is Emmen, in het Aziëhuis waar we een pand hebben in het oude 
Noorderdierenpark: het Rensenpark. Hier zijn drie repetitieruimtes, een theater met plek voor 70 man 
publiek, een foyer, kantoor, een AV-ruimte en een decoropslag. 
In het Aziëhuis worden lessen gegeven aan kinderen, jongeren en volwassenen. Dit is ook de plek waar 
leerlingen van ons theatertussenjaar lessen krijgen, veel zelfstandig repeteren en waar ze hun 
performances spelen en hun documentaire maken.  
 
Locatievoorstelingen jongeren provincie Drenthe en Emmen  

Onze jaarlijkse Total Loss voorstellingen met twintig jongeren spelen we in ons theater, maar ook op 
locatie in de provincie zoals in Klazienaveen en Nieuw-Weerdinge. We willen hiermee de jongeren 
laten zien dat er meer is tussen hemel en aarde en we willen het theater naar een publiek brengen die 
anders nooit naar het theater zou gaan. Hiermee creëren we een nieuw publiek.  
 
Amateurveld in de hele provincie Drenthe | nog te realiseren  

De voorstelling In de Monden (voorbereiden in 2022, spelen in 2023) maken we met vrouwen uit de 
Drentse Monden (reeks dorpen ontstaan ten tijde van de ontginning van het veen). 
Voor onze verwachte reizende voorstelling Mannen met baarden gaan we op tournee langs de kleine 
dorpen in de provincie Drenthe. Zo brengen we theater dicht bij het publiek.  
 
Community-theater Noord-Nederland  

Onze community-theater projecten zijn een begrip geworden in Noord-Nederland. 
Het zijn ontwikkeltrajecten waarin we werken met bijzondere doelgroepen die een afstand hebben tot 
de maatschappij. We krijgen de vraag vanuit deze doelgroepen of van een gemeente om een 
community-project met ze te starten. Zo maakten we eerder Spring! in Hoogezand/Sappemeer en 
Emmer-Compascuum, Thuis in Hoogeveen met Syrische statushouders in Hoogeveen en Moederliefde 
met alleenstaande moeders in Emmen. 
In 2022 starten we een nieuw community-project met jongeren die leven in eenzaamheid, werktitel: Een 
groot huis | Kanariepietjes praten niet terug.  

 
SAMENWERKINGEN 
Loods13 werkt samen met diverse (culturele) organisaties in Noord-Nederland: 
 
Gemeente Emmen  
Provincie Drenthe  
Gemeente Coevorden  
Gemeente Assen  
We the North, Noord-Nederland  
Station Noord, Noord-Nederland  
CBK, Emmen 
Atlas theater Emmen  
Theater Hofpoort, Coevorden  
Kunstbeweging, Emmen 
Filmhuis, Emmen 
Keunstwurk, Leeuwarden 
FestivalderAa, Schipborg 
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K&C Drenthe 
Welzijnsorganisatie Sedna 
Syrische vrouwengroep, Emmen  
’t Kopland, Groningen en Drenthe 
Club Guy&Roni 
NNT (Noord Nederlands Toneel), Groningen 
Garage TDI, Assen 
Een Meeuw, jonge theatermakers, Leeuwarden 
De Noorderlingen, Groningen 
Studio Tape, Groningen 
PeerGrouP, Drenthe 
Noorderzon, Groningen 
Iemandsland, Drenthe  

 

 
PLAATS IN HET SOCIALE VELD 
Community-projecten zijn ontwikkeltrajecten waarin we werken met doelgroepen die een afstand 
hebben tot de maatschappij. We werken daarbij samen met diverse (welzijns)instellingen omdat we 
geloven dat ons community-werk beter wordt wanneer we met experts optrekken. Per project zoeken we 
contact met een of meerdere passende sociale partners.  
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5. THEATERSCHOOL 
      TALENTONTWIKKELING KINDEREN EN JONGEREN 
 

  
 

TONEELLESSEN 
Curriculum 

We zijn een school die zorgt voor continuïteit en een evenwichtige opbouw in de theaterscholing voor 
kinderen en jongeren. 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. 

Iedereen is welkom 

Onze lessen zijn toegankelijk voor iedereen. Er is geen selectie, iedereen die theater wil beleven en 
maken moet daar de gelegenheid voor krijgen. De lessen zijn op de artistieke en persoonlijke 
ontwikkeling van de leerling gericht. Continue evaluatie is hierbij een belangrijk onderdeel.  
 
“Loods13 is een plek waar je andere kanten kunt uiten van jezelf die je niet op school kunt uiten en 
waar je veel kunt leren van theater en waar je andere mensen leert kennen die je anders misschien wel 
nooit had ontmoet.”  
 
Djoeke 17 jaar  
 
We hebben in het seizoen 2021/2022 ca. 90 leerlingen die 30 weken les krijgen gedurende het hele 
seizoen. Dit zijn leerlingen in de leeftijd van 8 - 88 jaar. De lessen worden afgesloten met diverse 
eindpresentaties in het Aziëhuis. Het komende jaar zetten we in op het vergroten van het aantal 
leerlingen, zodat we beter kunnen differentiëren in groepen met verschillende niveaus. 

 
THEATER 3-DAAGSE 
Ook in 2022 organiseren we twee projectweken in de zomervakantie voor jongeren in zuidoost 
Drenthe. Vier docenten, makers of ontwerpers geven drie dagen achter elkaar les aan een groep 

ZUIDOOST DRENTHE 
EMMEN / COEVORDEN / BORGER   
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jongeren. Ze maken scènes en verzinnen opdrachten, elke dag is er een andere samenstelling van 
groepen en docenten. De jongeren werken aan hun creativiteit, het gebruiken van hun verbeelding en 
het samenwerken met de rest van de groep. Elke dag wordt afgesloten met een presentatie aan elkaar, 
met daarin wat ze die dag gemaakt hebben. Aan het einde van de drie dagen is er een grotere 
presentatie, waar ook publiek van buitenaf naar toe kan komen. Elke week is er een andere groep 
jongeren, dertig jongeren maximaal. Zo bereiken we een groter groep potentiële leerlingen en stellen 
we ook in de zomervakantie ons pand open. 

 
TOTAL LOSS 
Naast het verzorgen van reguliere theaterlessen heeft Loods13 zichzelf ook met het jaarlijkse project 
Total Loss de afgelopen jaren neergezet als een plek voor talentontwikkeling in Drenthe. Twintig 
jongeren tussen de 17 en 23 jaar 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 werkt samen aan een grote krachtige 
theatervoorstelling. De jongeren kunnen zich verdiepen in verschillende disciplines en zoeken naar wat 
ze kunnen, willen en leuk vinden. 
 
Het publiek dat naar deze voorstellingen komt kijken, is vaak niet bekend met theater. Omdat we Total 
Loss altijd op een nieuwe locatie maken, brengen we het project dichtbij het publiek. Hiermee boren we 
ook potentieel nieuw publiek aan en proberen door het maken van laagdrempelige voorstellingen dit 
publiek blijvend aan ons te binden.   
 
Total Loss 2021: Ik moest dit even kwijt 
De Total Loss week vindt in 2021 plaats van 16 – 24 oktober. 
 
De titel van het Total Loss-project van 2021, Ik moest dit even kwijt, is ontleend aan een geschreven 
brief naar Achterwerk. Achterwerk was van 1976 tot 2016 een rubriek op de achterkant van de VPRO 
Gids. Deze rubriek bestond uit ingestuurde brieven van jongeren. Die zochten er troost, steun en 
antwoorden. Een ‘bodemloos vat van puberleed’ (liefdesverdriet, pesten, anorexia, te kleine piemels, 
Kurt Cobain…) en tegelijkertijd een plek waar de discussies uitgevochten werden over kernwapens, de 
bio-industrie en gothics.  

Achterwerk ontstond in een tijd dat er nog geen computers waren. Vaak was de rubriek de tijd vooruit. 
Zo werd er door meisjes al geschreven dat ze het vervelend vonden om door Turkse en Marokkaanse 
jongens te worden nagefloten, waarop lezers geschokt reageerden over de rechtse agenda van de 
brievenredacteur. Waar is het Achterwerk van nu? Hebben de sociale media dit overgenomen? En als 
dat al zo is, is daarmee hun wereld oppervlakkiger geworden omdat social media vluchtiger zijn? Je 
reageert snel, je reageert vaak individueel. Gaan jongeren nog in discussie met elkaar en waar doen 
ze dat dan? Prangende vragen worden nu gesteld aan Google. Bedenken jongeren samen nog 
oplossingen? 

Ik moest dit even kwijt is een onderzoek naar het individu in onze samenleving. Bewust gekozen of 
onwillekeurig en gedachteloos gegroeid? 

We werken in dit project samen met een choreograaf, een schrijver en een performer. In de voorstelling 
zal performance, dans en poëzie samen opgaan. Jongeren kunnen zich in dit project verdiepen in 
fysiek theater, dans en het schrijven van teksten.  
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Total Loss 2022 

Ook in de herfst van 2022 zal het weer zinderen in het Aziëhuis en zal een groep jongeren in een 
pressure cooker een voorstelling maken rondom een actueel, voor hen aansprekend thema. Welk thema 
dat zal zijn, is op moment van schrijven nog niet bekend. 

 
  



 21 

PRODUCTIEHUIS 



 22 

6. PRODUCTIEHUIS 
 
Behalve een theaterschool is Loods13 ook een Productiehuis, een plek waar voorstellingen worden 
gemaakt met en door jongeren, amateurspelers, specifieke doelgroepen en professionele theatermakers. 
 

TUSSENJAAR 
Het theatertussenjaar is een op maat gemaakt ontwikkeltraject voor jongeren van 18 tot 27 jaar. In dit 
tussenjaar ontwikkelen de jonge theatermakers niet alleen hun spel maar gaan ze ook op zoek naar wie 
ze zijn in het theater. Leerlingen van het tussenjaar gaan een jaar lang drie dagen per week met hun 
talent aan de slag door verschillende voorstellingen en een filmdocumentaire 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 
waarvoor we graag de basis leggen. 
Daarnaast is er een enorm keuzeaanbod op het gebied van theater- en aanverwante opleidingen in 
Nederland. Hoe maak je als jongere een goede keuze uit deze opleidingen? Daarvoor moet je eerst 
goed weten wat jouw waarden, stijl en talenten zijn en antwoord kunnen geven op vragen als “Waar 
ligt mijn hart? Waar ben ik echt goed in? Welke talenten kan ik verder ontwikkelen?”  
Het tussenjaar vormt een mooie springplank voor jongeren in en om Drenthe om zichzelf te ontdekken 
en te leren welke plek theater in hun professionele leven kan innemen. Deelnemers van eerdere 
lichtingen zijn doorgestroomd naar opleidingen in het muziektheater, docent theater, zakelijk leider 
theater en de filmacademie. 
 
Talentontwikkelingstraject op maat en praktijkgericht met noordelijk netwerk 

Loods13 kan iedere deelnemer een ontwikkeltraject op maat bieden door aanvullende masterclasses en 
werkstages bij organisaties binnen ons Drentse en noordelijke netwerk. Als een leerling van het 
tussenjaar bijvoorbeeld tijdens het jaar ontdekt dat hij verder wil als productieleider, technicus, 
vormgever of tekstschrijver, dan wordt er voor werkstages en masterclasses een beroep gedaan op o.a. 
het ATLAS Theater, Ogterop, De Tamboer, PeerGrouP, De Noordelingen, Noord Nederlands Toneel, 
Club Guy & Roni en Urban House Groningen. Op deze manier kunnen we heel gericht en op maat 
talentontwikkeling aanbieden.  
 

JONGE NIEUWE MAKERS  
Ook in 2022 bieden we weer een plek aan nieuwe jonge theatermakers uit de regio.  
In deze pilot werken lokale creatieve makers bij Loods13 in hun eigen traject. Zij werken met 
professionele theatermakers aan een plan, een idee dat ze willen uitwerken of een onderzoek dat ze 
willen starten.Naar aanleiding van eigen onderzoeks- en ontwikkelingsvragen worden ze begeleid naar 
hun performance/voorstelling.  

 
We bieden ondersteuning op weg naar hun culturele ondernemerschap, we begeleiden ze in het 
neerzetten van een performance, eigen voorstelling, documentaire en in het aanvragen van subsidies, 
het schrijven van een plan en het uitzoeken: wat wil ik en waarom wil ik dat? 
Het Aziëhuis in het Rensenpark staat tot hun beschikking, de basis van waaruit ze kunnen werken. Wij 
bieden ze onze faciliteiten, ondersteuning in de uitvoering en ons netwerk in Noord-Nederland. 
 



 23 

Ons productiehuis is hun werkplaats en Loods13 is daarmee dé plek voor startende makers in Emmen 
en Zuidoost Drenthe. 
 

COMMUNITY-THEATER 

 
 

Onze community-theaterprojecten zijn een begrip geworden in Noord-Nederland: Moederliefde en 
Thuis in Hoogeveen (met Syrische statushouders) 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, dan volgt een intensieve werkperiode van drie maanden met de 
doelgroep om de voorstelling te maken en tot slot op maat gemaakte nazorg.  
 
Voor het project Moederliefde ontvingen we in juni 2021 de Drentse Anjer Prijs. Met deze prijs wil het 
Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe het belang en de kracht van samenwerking in de culturele sector 
benadrukken. 
 
De jury schreef over het project: 
‘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. Talent komt 
zo naar boven en kan zich verder ontwikkelen (…) Met hun jarenlange inzet heeft Loods13 volgens de 
jury een belangrijke functie voor de doorontwikkeling van het culturele klimaat in zuidoost Drenthe.’ 
 
‘Ik voel dat ik door meedoen aan Moederliefde  
de regie over mijn leven weer heb gepakt’,       
 
Manuela Gosink,  
actrice Moederliefde 
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2022/2023: Een groot huis | kanariepietjes praten niet terug 

Met ons nieuwe sociaal-maatschappelijke project gaan we aan het werk met jongeren die leven in 
eenzaamheid. 
 
Eenzaamheid, je niet verbonden voelen met anderen, blijkt nog steeds een taboeonderwerp te zijn.  
 
Sociale relaties met andere mensen zoals familieleden, vrienden en kennissen zijn belangrijke 
‘hulpbronnen’ in het dagelijks leven. Ze vormen het ‘sociale fundament’ van elk mens en dragen bij aan 
het gevoel van een zinvol leven. Een sterk sociaal netwerk kan ook een goede buffer zijn om – 
bijvoorbeeld op latere leeftijd – niet eenzaam te gaan voelen. 
 
Eenzaamheid is vaak een verborgen probleem, maar het komt helaas vaak voor. Meer dan een miljoen 
Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Nog eens een op de drie Nederlanders voelt zich matig 
eenzaam. Dat maakt het een groot maatschappelijk onderwerp dat voorkomt onder alle 
leeftijdscategorieën. Eenzaamheid is dus niet een probleem waar alleen ouderen mee te maken 
hebben, het treft ook vaak jongeren. Door de corona-crisis is dat alleen maar versterkt. 
 
“Eenzaamheid is het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) 
bepaalde sociale relaties. Het kan zijn dat het aantal contacten dat men heeft met andere mensen 
geringer is dan men wenst. Het kan ook zijn dat de kwaliteit van de gerealiseerde relaties achterblijft bij 
de wensen.”   
Prof. Jenny de Jong-Gierveld, hoogleraar sociologie 
 
Voor het community-project Een groot huis | kanariepietjes praten niet terug zoeken we samenwerking 
met onderwijsinstellingen zoals NHL Stenden en de Rijksuniversiteit Groningen. 
 
2022: Vivre (werktitel) 

 
Steeds meer mensen krijgen te maken met dementie. Het is volksziekte en doodsoorzaak nummer een in 
Nederland. Het Netwerk Dementie Drenthe heeft de wens om meer mensen te informeren over de 
vroege signalen van dementie, bijvoorbeeld via een theatervoorstelling. 
 
Het maken van een voorstelling over een actueel en relevant maatschappelijk thema en het bereiken van 
een nieuw publiek sluit volledig aan bij de missie van Loods13. Om die reden heeft de provincie 
Drenthe het Netwerk Dementie in contact gebracht met Loods13. In september 2021 zullen de 
mogelijkheden voor een gezamenlijk project in 2022 worden verkend. Een werktitel is er al: Vivre! 
 

 
FLARDENROUTE 
 
Een luisterroute waar de dieren en verhalen uit het oude park weer tot leven komen 
 

In maart 2019 heeft Loods13 haar intrek genomen in het Aziëhuis in het Rensenpark. Bijna dagelijks 
komen er wandelaars het pand binnen die nieuwsgierig zijn naar de dieren die vroeger in het gebouw 
woonden, naar welke dieren er dan voor het Aziëhuis zaten. Ze brengen ons verhalen, verhalen die 
nog steeds leven. Weemoed klinkt altijd door, de nieuwe functie van het park heeft nog even tijd nodig 
om echt te beklijven.  
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Geheel passend bij de filosofie van Loods13 staat ook het Rensenpark voor verbinding, een plek voor 
jong en oud, voor samen werken en samen spelen. In de verhalen van vroeger ziet Loods13 een kans 
een nieuwe beleving aan het Rensenpark mee te geven door heden en verleden met elkaar te 
verbinden. Wat ‘was’ is namelijk te bijzonder om te vergeten. Wat ‘is’, is te bijzonder om er niet trots 
op te zijn. Voor Loods13 is het een kans haar eigen ‘kunnen’ aan een breder publiek mee te geven en 
zo tegelijkertijd de waarde van kunst en cultuur in haar eigen voortuin ten toon te spreiden. Een kans de 
Emmenaren weer te verbinden met ‘hun’ park.  
 

Loods13 gaat in 2022 op zoek naar verhalen van het voormalige Noorderdierenpark.  We halen de 
geluiden van toen naar nu en roepen voor veel ‘bezoekers van ooit’ de beelden en geluiden weer terug 
in hun hoofd. In een serie van geluidsfragmenten met dialogen en monologen stippen we een aantal 
plaatsen in het park aan en roepen met korte verhalen het oude park weer tot leven. Afhankelijk van de 
plek waar men loopt biedt de smartphone fragmenten aan, passend bij die plek. Zo kunnen zij op de 
plek die de manenrobben voorheen innamen wellicht de verzorger van toen opnieuw beluisteren tijdens 
het voederen.  
 
Anekdotes van vroegere bezoekers, voormalige verzorgers en andere betrokkenen worden vertaald 
naar korte theatrale hoorspelen. De anekdotes worden in interview-vorm opgenomen in een tijdelijke 
studio in het voormalige Aziëhuis. Aan de hand van de fragmenten wordt een route samengesteld waar 
de luisteraar even meegenomen wordt terug in de tijd. De tijd van Jaap en Aleid Rensen om zo de rijke 
historie van dit kleine stukje Emmen en Drenthe tot leven te wekken.  
 
De korte hoorspelen worden voor iedereen beschikbaar gemaakt via de smartphone die zelf op een 
‘point of interest’ het geluidsfragment van de betreffende plaats afspeelt. Een bordje of een tegel op de 
grond maakt kenbaar dat de plek een onderdeel van de route is. Zo kan een bezoeker van het huidige 
Rensenpark zich even in het oude Noorderdierenpark wanen en kan Emmen, Drenthe ja zelfs Noord-
Nederland weer even trots zijn op dit zeer bijzondere stukje geschiedenis van een dierenpark met 
wereldfaam. 
 
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. De verhalenroute der dieren is een 
samenbundeling van al dat!  
 
Met stip op nummer één in ons plan qua samenwerking staan de inwoners van de gemeente Emmen. 
Wij hopen ze te prikkelen vooral verhalen te vertellen, uit te dagen het Rensenpark te omarmen en 
eigen te maken. En we geven ze graag de boodschap mee dat ze nog altijd even welkom zijn in het 
Aziëhuis als vroeger.  
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7.AMBITIE 
 

 
 
 
We verheugen ons erop om de in dit document beschreven plannen en activiteiten in 2022 te 
realiseren. Tegelijkertijd kijken we graag over jaargrenzen heen en maken we plannen voor de 
continuering en doorontwikkeling van Loods13 en voor spraakmakende, nieuwe voorstellingen. Een 
doorkijkje richting de nabije toekomst. 
 

LESSEN OP VERSCHILLENDE LOCATIES 
 
Lessen in Emmen, Coevorden en Borger   

We hebben contact met theater Hofpoort in Coevorden en Koelkids in Borger om ook daar lessen te 
gaan geven aan kinderen en jongeren. Wanneer jongeren door kunnen naar de niveaugroepen kunnen 
ze hun lessen vervolgen in Emmen.  
 

Lessen volwassenen in Assen en Emmen  

De vraag naar inhoudelijk sterke lessen voor volwassenen gericht op de persoonlijke ontwikkeling van 
de spelers groeit enorm in de hele provincie Drenthe. We streven ernaar deze lessen toegankelijk te 
maken voor een groter deel van de provincie en naast de lessen in Emmen ook te starten met 
theaterlessen voor volwassen in Assen. 
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Locaties Theaterschool (talentontwikkeling) 

 
 
 
 

OPLEIDING REGISSEUR AMATHEURTHEATER  
 
Drenthe heeft een stevig amateurtheaterveld. De laatste tien tot twintig jaar heeft het theater, en dus ook 
het amateurtheater een sterke dynamische ontwikkeling doorgemaakt. Waar 10 jaar geleden 
voornamelijk theatervoorstellingen werden gemaakt op basis van een integrale bestaande tekst, zijn er 
intussen veel nieuwe vormen van theater ontwikkeld, zowel binnen het professionele theater als binnen 
het amateurtheaterveld. Bovendien richten de voorstellingen zich op allerlei verschillende 
publieksgroepen.  
 

Onze voorstellingen zijn waardevolle producties waar amateurspelers uit heel Drenthe in mee kunnen 
spelen. We geven theaterlessen aan volwassenen zodat ze zich kunnen ontwikkelen als amateurspeler. 
We willen graag een belangrijke schakel aan de keten van het amateurtoneel toevoegen door te starten 
met een amateurregieopleiding. We zijn daarmee de spil in het amateurtheater van de provincie 
Drenthe.  
 
De amateurregieopleiding die we voor ogen hebben stoomt amateurregisseurs klaar voor het maken 
van korte voorstellingen/eenakters/monologen en avondvullende voorstellingen. Het traject bestaat uit 
verschillende trainingen over hoe te werken met amateurspelers en het trainen van je eigen 
expressiviteit, omgaan met nieuwe theatervormen, werken met licht en geluid en nieuwe media. De 
deelnemers sluiten hun opleiding af met een eindexamenvoorstelling die door heel 
Drenthe speelt, waarmee we niet alleen bekendheid voor de regisseur in kwestie genereren maar ook 
nieuw publiek. De regisseurs krijgen aan het eind van hun opleiding het landelijk certificaat ‘Regisseur 
in het amateurtheater’. We werken binnen deze opleiding volgens het raamleerplan van het LKCA 
Utrecht. 
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PROFESSIONELE VOORSTELLINGEN MET AMATEURSPELERS  
 
In 2023 maken we In de Monden met en door vrouwen uit en in de Drentse Monden. In 2024 Mannen 
met baarden die op tournee gaat langs dorpen in de provincie. In eerste instantie worden deze 
voorstellingen geregisseerd door regisseurs van buitenaf, de visie is dat studenten van de 
amateurregieopleiding deze voorstellingen in de toekomst gaan regisseren.  
 
In de Monden 

In de Monden is een voorstelling die gaat spelen in de Drentse Monden en wordt gebaseerd op 
interviews gehouden met verschillende vrouwen uit de provincie. 
 
In het voorjaar van 2023 zal een mobiele keuken van Loods13 zich in diverse weekenden op 
verschillende plaatsen vestigen in de Drentse Monden. Daar gaat het team makers van Loods13 samen 
met vrouwen uit de dorpen een aantal weekenden lang koken en samen aan tafel. Tijdens deze 
weekenden worden verhalen gedeeld tussen inwoonsters en makers. Deze verhalen vormen de basis 
voor een script dat theatermaker Anne Minke Meijer zal schrijven. De uiteindelijke voorstelling zal 
spelen op één plek waar vrouwen uit de Monden samenspelen met twee makers van Loods13. De 
voorstelling speelt zich af in een grote keuken waar het publiek omheen zit, tijdens de voorstelling wordt 
er gekookt en gegeten met het publiek. 
 
Wat voeren ze in hun schild deze vrouwen uit het dorp, stad en ommeland? Dappere, romantische, 
hardwerkende, sexy, slimme, vrolijke, avontuurlijke, naïeve, strijdende, zoekende, ondernemende 
vrouwen. Boerinnen, minnaressen, vriendinnen, moeders, CEO’s, leraressen, dochters. Voorzichtig 
leggen ze voor even hun schild af en gunnen ze ons een kijkje in hun ware gedachten, pijnen, verdriet, 
onzekerheid en vooral humor. 
 
Een theatervoorstelling met een knipoog. Geschreven op basis van de verhalen van verschillende 
geïnterviewde vrouwen uit de provincie Drenthe. Zijn hun levens echt zo verschillend? Wat maakt ze nu 
juist zo gelukkig, wie zouden ze voor een dag willen zijn, waar hebben ze een hekel aan, waar 
worden ze opgewonden van? 
 
In de Monden speelt vanaf de tweede helft van 2023 en is ook een voorstelling voor mannen! 
 
Mannen met baarden 

Mannen met baarden (maart 2024) is een voorstelling die op tournee door Drenthe verschillende 
dorpen aandoet. De voorstelling wordt gebaseerd op interviews gehouden met verschillende mannen uit 
de provincie. 
 
In Drenthe worden de meeste grote condooms besteld. Dat blijkt uit het Nationale Condoomonderzoek 
2019. Vledderveen in de gemeente Westerveld spant volgens het onderzoek de kroon. 
Wie is toch die Drentse/Oost-Groningse man? Wat gaat er in hem om? Zijn het werkelijk de echte 
mannen die niet huilen? Want een man, wanneer ben je dat nou eigenlijk? En gaat mannelijkheid ten 
onder in onze geëmancipeerde maatschappij? Mannen met baarden trekt vanaf maart 2024 door de 
provincie Drenthe en speelt op bijzondere plekken in verschillende dorpen. Mannen met baarden is ook 
een voorstelling voor vrouwen! 
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8. PLANNING 
 

 
 

 

THEATER 
SCHOOL 

 

PRODUCTIE 
HUIS 

 

  

Lessen kinderen, jongeren en 
volwassenen  

 
Theatertussenjaar 
Jonge, nieuwe makers 

 

JAN T/M DEC 
2022 

 

 

  
Voorbereidingen producties: 
- Kanariepietjes 
- Vivre 
- Flardenroute 
 
 

 

MEI/JUNI  
2022 

  
Losse voorstellingen voor een klein 
intiem publiek van de nieuwe 
jonge, makers. 
 

 

JULI  
2022 
 

  
Voorstelling Tussenjaar 
FestivalderAa 
 

 

ZOMERVAKANTIE 
2022 
 

 
Theater 3-daagsen met max. 
60 jongeren en kinderen 

 

 

SEPTEMBER  
2022 

 
Start nieuw seizoen lessen 
kinderen, jongeren, volwassen 

 
Start nieuw tussenjaar en nieuwe 
lichting jonge makers 
 

 

SEPTEMBER / DECEMBER 
2022 

  
Sociaal maatschappelijk project 
Kanariepietjes met jongeren die 
leven in eenzaamheid 
 

 

HERFSTVAKANTIE 
2022 

 

 
Total Loss met 20 jongeren 
 

 

 

NOVEMBER / DECEMBER 
2022 

 

  
Losse voorstellingen voor een klein 
intiem publiek van de nieuwe 
jonge, makers. 
 

 

SEPTEMBER / DECEMBER 
2022 

  

Oproepjes en opnames eerste 
verhalen van inwoners over de 
dierentuin voor de Flardenroute 
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9. PUBLICITEIT 
 
Doelgroep 

Loods13 profileert zichzelf met heldere, no nonsens boodschappen met een positief verhaal. Wij zijn er 
voor onze doelgroep en niet andersom. Loods13 heeft een frisse, energieke huisstijl. Boodschap van 
Loods13: wij maken theater sámen en vanuit onze spelers. Het gaat om onze leerlingen en spelers, het 
is hun ervaring, hun leerproces.  
 
Loods13 richt zich op verschillende doelgroepen in Noord-Nederland:  

• Amateurspelers uit Drenthe en omgeving om mee te spelen in voorstellingen 
• Kinderen, jongeren en volwassenen uit Drenthe en Groningen om ze interesseren voor het 

volgen van lessen  
• Inwoners van Noord-Nederland om hen uit te nodigen om naar voorstellingen te komen kijken 

en/of om ‘vriend’ te worden van Loods13 
• Zakelijke partners t.bv. sponsoring of samenwerkingsprojecten 

 
Loods13 ziet het als haar taak om iedereen uitgebreid te informeren over de manier waarop zij de aan 
haar beschikbare gestelde gelden besteedt.  
 
Boodschap 

Talentontwikkeling is een belangrijk pijler in de boodschappen van Loods13. Onze boodschap: we 
tillen het amateurcircuit in Drenthe op een hoger niveau door het bieden van een plek waar 
amateurspelers kunnen samenwerken met professionals uit het veld.  
 
Loods13 wil zich de komende jaren neerzetten als een organisatie waar je bij wilt horen. Iedereen 
maakt deel uit van de familie, voor iedereen is ruimte bij Loods13, want theater verbindt, zoals niets 
anders dat kan.  
 
Stijl 

De boodschappen van Loods13 zijn enthousiast en laagdrempelig, haar doelgroep wordt getutoyeerd 
en we richten ons met onze boodschappen op theater als middel: wat kan theater jou brengen?  
De huisstijl is verankerd in al onze uitingen, iedereen kan ‘van ver’ zien dat het een Loods13-product 
betreft. Uitstraling: enthousiast, fris, nuchter en sociaal.  
 
Middelen 

Loods13 zet verschillende middelen in om haar doelgroepen te bereiken: 
• Posters en flyers: voor leerlingen- en publiekswerving 
• Twitter en LinkedIn: om de organisatie en haar ontwikkelingen bij overheid, (lokale) politiek en 

collega’s uit het werkveld onder de aandacht te brengen 
• Facebook en Instagram om haar leerlingen en spelers aan zich te binden en te informeren.  
• Nieuwsbrief: om de vaste achterban van Loods13 te informeren over lessen, projecten en 

voorstellingen.  
• Website: om de lessen en voorstellingen te presenteren, aanmeldingen te verwerken en kaarten 

voor voorstellingen te verkopen. De website fungeert ook als ‘archief’: alle gespeelde 
voorstellingen zijn op de site terug te vinden.  
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Publieksbinding 

Met onze voorstellingen hopen we een breed publiek te laten kennismaken met het theater. Door de 
voorstellingen letterlijk naar de mensen toe te brengen (locatietheater) door op festivals te spelen en 
door het combineren van een voorstelling met samen eten. De uitnodigingen hiertoe worden 
laagdrempelig, herkenbaar, nuchter en enthousiast gebracht.  
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10. TOELICHTING OP DE BEGROTING 
 
Loonkosten 

We werken met een klein team van professionals. De artistiek directeur is in loondienst, verder werken 
we met ZZP-ers. 
 
Artistiek directeur: Eva Wortmann     0,7 fte 
Zakelijk leider: Pauline van der Kolk     0,6 fte 
Productie: Femke Torensma      0,4 fte 
Publiciteit: Nienke van der Ploeg      0,4 fte 
Administratief medewerker      0,2 fte 
Vrijwilligerscoördinatie/verhuur: Jeanette Croezen   projectbasis 
Grafisch vormgever: Robin Kamping     projectbasis 
Technici: Piet de Koning, Ivar van der Molen    projectbasis 
 

Totaal: 2,3 fte  

De uren die het kantoorpersoneel besteedt aan incidentele projecten worden doorberekend in de 
begrotingen van deze projecten. Het kantoorpersoneel wordt niet afzonderlijk gehonoreerd voor 
werkzaamheden voor incidentele projecten. Alleen als het kantoorpersoneel andere taken verricht dan 
in hun contract is afgesproken buiten hun contracturen om, worden ze hiervoor apart gehonoreerd. Dit 
is afgestemd met de Raad van Toezicht. Voorbeeld: de artistiek directeur of de publiciteitsmedewerker 
doen een regie-opdracht voor een project naast hun reguliere werkzaamheden voor Loods13.  
 
Loods13 heeft de afgelopen jaren een sterke groei en professionalisering doorgemaakt. We hebben de 
potentie en ook de ambitie om  

• Het culturele klimaat in Drenthe verder te versterken 
• De sociale cohesie in de gemeente Emmen te bevorderen 
• Meer jongeren (ook uit minder kansrijke milieus) de mogelijkheid te bieden zichzelf te 

ontdekken en hun talenten te ontwikkelen 
• Door inzet van theater het gat te verkleinen tussen de samenleving en mensen die daar om 

verschillende redenen buiten vallen  
 
Om dit te bereiken en Loods13 verder door te ontwikkelen is een gezonde bedrijfsvoering en een vaste 
kern van gemotiveerde medewerkers van essentieel belang. Het verloop onder freelancers is echter 
hoog. Om ons kantoorpersoneel (zakelijk leider, productieleider, PR-medewerker) enige zekerheid te 
bieden en hen voor langere tijd aan ons te binden, is het onze wens om hen in 2022 op parttimebasis 
in loondienst te nemen. Het voornemen is om hierbij de CAO Dans en toneel te volgen. De zakelijk 
leider wordt hierbij ingeschaald in schaal X, de productieleider en publiciteitsmedewerker beiden in 
schaal V. Op deze manier hopen we de continuïteit van Loods13 te waarborgen en voor nog meer 
mensen van betekenis te zijn.  
 
Huisvestingskosten  

Een groot pand betekent hoge huisvestingskosten: jaarlijks besteden we zo’n €20.000 per jaar aan 
huur, schoonmaak, onderhoud en beveiliging. Dit wordt deels gedekt uit de inkomsten van de verhuur 
en door de structurele subsidies. We hopen op de langere termijn een beheerder te kunnen aantrekken 
voor het pand. 
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PR en Marketing 

De kosten voor PR en Marketing betreffen het onderhoud van de website, de software voor 
nieuwsbrieven en kaartverkoop en de realisatie van middelen om de naamsbekendheid van Loods13 te 
vergroten en een grotere en meer diverse groep potentiële leerlingen en cursisten te bereiken.  
 
Kantoorkosten 

Onder kantoorkosten vallen de uitgaven voor de accountscontrole, boekhouding, verzekeringen en 
abonnementen (advocaat en beveiliging). 
 
Talentontwikkeling theaterschool 

De theaterschool bedruipt zichzelf als het gaat om de reguliere lessen. De kosten betreffen de honoraria 
voor de docenten van 12 groepen, gedurende 30 weken. De lessen duren 2 uur, met uitzondering van 
de kinderlessen, deze duren 1,5 uur. De docenten ontvangen €42,50 per uur, ex BTW. De docenten 
ontvangen een reiskostenvergoeding van €0,19.  We hebben voor 2022 ruim €6.000 aan reiskosten 
begroot. 
De uitgaven aan het Total Loss-jongerenproject betreffen personeelskosten (artistieke leiding, regie, 
choreografie, decorontwerp, productieleiding), productiekosten (kostuums, decor, techniek), catering, 
reiskosten en PR. De contributie en de recettes dekken deze uitgaven slechts voor een klein deel. Het 
talentontwikkelingsprogramma Total Loss is een vast onderdeel van de school en wordt gefinancierd 
vanuit de structurele subsidies. 
 
Productiehuis 

In het productiehuis maken we impactrijke voorstellingen met en door jongeren, amateurspelers, 
specifieke doelgroepen en professionele theatermakers. 
 
De uitgaven voor het tussenjaar en het Jonge-makers-traject hebben we voor 2022 begroot op ruim  
€25.000. Dit omvat de honoraria en reiskosten voor docenten (modules: Performance, Acteerlessen en 
voorstelling, Documentaire en Regie) en productiekosten voor de voorstelling die de leerlingen van het 
tussenjaar maken (personeel, kostuums, decor, techniek, PR etc.) 
 
In 2022 staat de productie van twee sociaal-maatschappelijke projecten gepland. Kanariepietjes praten 
niet terug is een community-project met en over jongeren die leven in eenzaamheid. Vivre (werktitel) is 
een geplande voorstelling over dementie met professionele acteurs. De kosten voor deze producties 
omvatten personele kosten, productiekosten, reiskosten en kosten voor catering en kennisdeling (bv. 
documentaire, website/boekje). 
 
Tot slot hebben we de ambitie om in 2022 iets blijvends te realiseren voor bezoekers van het 
Rensenpark, de zogeheten Flardenroute. De kosten die hiervoor zijn begroot hebben betrekking op 
artistieke leiding, acteurs, geluidsontwerp, productieleiding, tekstschrijvers, (studio)opnames, 
productiekosten en PR. 
 
Fair Practice  

Eerlijke betaling staat bij ons hoog in het vaandel. Onze ZZP’ers worden dan ook zo veel als mogelijk 
Fair Practice uitbetaald. Dit wordt elk project geëvalueerd om een voorschot te kunnen nemen op de 
komende projecten om Fair Practice steeds beter in te voeren in het bedrijf. Een grotere financiële basis 
is daarvoor een voorwaarde. 
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OPBRENGSTEN 
 
Structurele subsidies 

Wij zijn de afgelopen jaren structureel ondersteund door de provincie Drenthe en gemeente Emmen. 
Wij vragen om continuering van deze subsidies om Loods13 ook in 2022 te kunnen exploiteren en 
door ontwikkelen. De subsidies worden aangewend voor de dekking van de overheadkosten 
(loonkosten, huisvestingskosten, PR & Marketing en kantoorkosten). 
 
Theaterschool 

De opbrengsten van de theaterschool betreffen de lesgelden voor de lessen en voor het Total Loss-
project en de recettes van de voorstelling die de Total Loss-jongeren maken. 
 
Productiehuis 

Voor de producties die we binnen ons productiehuis realiseren vragen we incidentele subsidies aan bij 
onder andere de gemeente, provincie, het Fonds voor Cultuurparticipatie, Podium Platteland, het Prins 
Bernhard Cultuurfonds, het VSB-fonds en het Mondriaan-fonds. 
 
Diversen 

In ons pand het Aziëhuis in het Rensenpark hebben we een aantal prachtige ruimtes die we kunnen 
verhuren. Er is in de begroting rekening gehouden met een minimum aan verhuurinkomsten. In verband 
met Covid19 kunnen we alleen inschatten hoe deze inkomsten zullen zijn in 2022.  
 
Geambieerde plannen  

In de begroting voor 2022 staan de incidentele projecten die zijn gepland voor 2023 en verder en de 
ambities zoals beschreven in hoofdstuk 7, niet opgenomen. 
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