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Een schip is veilig in de haven, maar daar zijn schepen niet voor 
gebouwd (Grace Hopper). Het Theaterschip koerst daarom de komende 
jaren af op verdieping binnen het talentontwikkelingsprogramma. 
Het programma wat nieuwe onderdelen kent en bestaande onderdelen 
verder uitbouwt.

In dit meerjarenactiviteitenplan beschrijven wij de eerste drie treden 
van de talentontwikkelingspiramide.

De treden 2 en 3 zijn de programmaonderdelen waarvoor een 
meerjarige aanvraag wordt ingediend bij de gemeente Deventer. 
Trede 2 ‘Talent aan boord’ en trede 3 ‘Talent aan het roer’ maken 
onderdeel uit van de keten van talentontwikkeling.

Omdat het Theaterschip actief is binnen de hele keten hebben wij 
ervoor gekozen om ook de eerste trede te belichten. Het geeft de 
reikwijdte van het Theaterschip en het belang van de keten
weer.

INLEIDING
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PROGRAMMA-
ACTIVITEITEN 
2021-2024

TREDE 1 ‘TALENT IN ZICHT’

Het Theaterschip kent een programma 
van binnenschoolse cultuureducatie, de 
oriëntatiefase. Het heeft als doel om binnen 
een groot speelveld en daarmee breed bereik 
een eerste kennismaking met cultuureducatie 
te realiseren of cultuureducatie te verdiepen. 
Jonge mensen worden geënthousiasmeerd voor 
buitenschoolse cultuureducatie en een eerste 
herkenning van talent is mogelijk.

Cultuureducatie is spelenderwijs de wereld 
om je heen ontdekken en je bewust worden 
van jezelf en de ander. De vaardigheden 
die ontwikkeld worden zijn waarnemen, 
verbeelden, conceptualiseren en analyseren. 
Deze vaardigheden gebruik je op elk vlak in je 
leven, je hebt ze nodig om je te ontwikkelen 
als mens. Cultuureducatie laat (jonge) mensen 
een eigen identiteit ontdekken. Theater en dans 
zijn hier een belangrijk onderdeel van.
Het binnenschoolse programma kent een 
spreidingsgebied dat ligt in een straal van ± 50 
kilometer rondom de gemeente Deventer.

Binnenschools PO

Klassespel en Klassedans zijn een digitale 
drama- en dansleerlijn voor alle groepen 
van het primair onderwijs. De leerlijnen zijn 
ontwikkeld in het kader van Cultuureducatie 
met Kwaliteit. ‘Klassespel’ is een digitale 
dramaleerlijn. Voor elk leerjaar zijn 5 
dramalessen ontwikkeld. Elk van de 5 
dramalessen bestaat uit 3 verschillende 
dramaopdrachten.

Een energizer of concentratieopdracht, een 
verdiepende opdracht en een eindopdracht 
waar vaak zelf aan een scene gewerkt kan 
worden. 

Een dramales duurt 30 tot 45 minuten en is uit 
te voeren in het klaslokaal.
De dramaopdrachten zijn ook los van elkaar te 
gebruiken.

Zo zijn er opdrachten die eenvoudig te 
gebruiken zijn bij een ander vak waardoor het 
werken met drama geen extra tijd hoeft te 
kosten, zoals bij taal- of geschiedenisles. 

Ook zijn er opdrachten die bijdragen aan 
de ontwikkeling van sociale vaardigheden of 
opdrachten waarvan het resultaat geschikt is 
om te presenteren aan publiek. ‘Klassedans’ 
is een digitale dansleerlijn, ontwikkeld in 
samenwerking met Introdans uit Arnhem. 
De leerlijn wordt aangeboden op 3 niveaus. 
Standaard is het lessenpakket (een reeks van 
5 lessen) voor groep 4,5,6. De andere twee 
pakketten worden qua inhoud aangepast 
aan de doelgroep 1,2,3 of 7,8. Thema en 
onderwerpen van opdrachten blijven gelijk.
Elk van de 5 lessen bestaat uit 3 verschillende 
dansopdrachten. Bij elke (dans)opdracht wordt 
een muziekfragment geleverd. Bij elke les 
zit een instructievideo gekoppeld aan een 
opdracht.

Bij elke les zit een dansfragment, Introdans-
uitvoering. De opdrachten zijn ook los van 
elkaar te gebruiken. De lessen van Klassedans 
en Klassespel zijn te bekijken op het digibord 
in de klas. De opdrachten zijn kort en bondig 
beschreven en de kleurrijke en speelse 
uitstraling nodigt zowel leerkrachten als 
leerlingen uit om ermee aan de slag te gaan.

Binnenschools VO

Met meerdere VO-scholen uit Oost Nederland 
wordt invulling gegeven aan een meerjarige 
en doorlopende leerlijn voor de onderbouw 
vmbo, havo en vwo, waarbij wij ons als doel 
hebben gesteld de verbinding te realiseren 
tussen binnenschoolse en buitenschoolse 
cultuureducatie. Het binnenschoolse programma 
kent veel verschillende cultuurdisciplines, 
uiteenlopend van theater, dans, muziek en 
beeldende kunst.

De activiteiten bestaan uit losse workshops en 
projectdagen. Daarnaast bieden we een leerlijn 
als onderdeel van de proeftuinvoorstelling met 
talentontwikkelingstrajecten en carrouseldagen.
Tevens wordt er jaarlijks een 
educatievoorstelling gespeeld door jongeren, 
van 15 tot en met 18 jaar, in de klas. Deze 
voorstelling speelt 50 tot 60 keer per seizoen 
voor vo-leerlingen.
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PROGRAMMA-
ACTIVITEITEN 
2021-2024

TREDE 2 ‘TALENT AAN BOORD’

Het Theaterschip biedt ruimte aan en begeleidt 
jonge mensen om in een professionele 
omgeving hun eigen podiumkunsttalent 
te ontdekken en te ontwikkelen. Jonge 
mensen, tussen de 10 en 23 jaar oud, die de 
ambitie hebben of ontwikkelen om naar het 
kunstvakonderwijs te gaan.

Dit realiseert het Theaterschip door 
programma’s aan te bieden waarbij het 
proces (het ontwikkelen van competenties) 
of het product (het maken van professionele 
producties met jonge mensen op de vloer) 
centraal staat.

Trede 2 is gericht op het ontdekken van 
het talent binnen de Theaterschool en het 
voorzichtig onderzoeken van dit talent binnen 
de Talentklassen en de Grenzeloos projecten.

Theaterschool

Het Theaterschip herbergt sinds 2006 de 
Theaterschool van Deventer.
Op de Theaterschool wordt na schooltijd 
wekelijks lesgegeven aan kinderen en jongeren 
vanaf groep 5 van het basisonderwijs tot en 
met (jong) volwassenen tot 23 jaar. Er volgen 
maximaal 96 jonge mensen wekelijks les aan 
de Theaterschool in diverse leeftijdsgroepen.
Het leerjaar is opgedeeld in 3 blokken van 
10 weken. Ieder blok krijg de deelnemer 
les van een andere docent met zijn eigen 
specialisme. Wat aan bod komt zijn onder 
andere improvisatietheater, tekstbehandeling, 
bewegingstheater en stemtraining. 

Vanuit deze en andere specialismen leer je 
zoveel als mogelijk het vak acteren. Elk blok 
wordt afgesloten met een open les waarin 
wordt getoond wat de deelnemers in de lessen 
hebben geleerd.

Talentklassen

We organiseren een traject voor getalenteerde 
jongeren uit Deventer en omgeving die 
ambitieus zijn en hun talent verder willen 
ontwikkelen onder professionele begeleiding. 
Het Theaterschip draagt zorg voor de discipline 
Theater terwijl Studio DanZo de discipline Dans 
voor haar rekening neemt.
Samen bieden we een rijke leeromgeving 
voor podiumkunsten met mogelijkheden 
voor samenspel, verbinding kunstdisciplines, 
uitdagende speelmogelijkheden en verbinding 
met andere talenten uit de regio. Met het 
Talentenklassenprogramma kunnen leerlingen 
extra vlieguren maken binnen hun eigen 
discipline. Bij dans (gedurende 36 weken) en 
theater (gedurende 20 weken) gebeurt dat in 
groepsverband gedurende respectievelijk 4,5 en 
3 uur in de week naast de reguliere lessen

Er is binnen dit traject oog voor individuele 
groei en de persoonlijke ontwikkeling van de 
deelnemer. Wanneer blijkt dat een deelnemer 
affiniteit heeft met een bepaalde theatervorm 
of dansstijl wordt deze extra gestimuleerd in 
het ontwikkelen van een eigen speelstijl binnen 
deze vorm.

Wij bieden de deelnemende jongeren uitdaging 
en (individuele) begeleiding en zetten ze in 
hun kracht. Twee keer per jaar wordt een cross-
over Talentenklassen weekend georganiseerd 
onder de naam Uitblinkersweekenden. Beide 
disciplines werken dan in 24 uur gezamenlijk 
aan een multidisciplinaire performance.

Dans Netwerk Oost

DNO is een netwerk van dansscholen 
en 2 dansopleidingen met 
talentontwikkelingsprogramma’s en een 
artistieke ambitie. 

Het netwerk is opgezet door het Theaterschip 
en zal de komende jaren worden ingezet om 
exceptionele talenten deel te laten nemen 
aan de werkplaats Theater & Dans en aan de 
proeftuinvoorstelling. 
Daarnaast worden er netwerkbijeenkomsten 
georganiseerd die gericht zijn op kennisdeling 
en verdere professionalisering van de 
dansscholen en hun programma’s.

Grenzeloos, internationaal 
uitwisselingsprogramma

Sinds 2011 slaat het Theaterschip haar 
vleugels uit naar andere Europese landen. 
Jaarlijks realiseert het Theaterschip minimaal 
1 internationaal uitwisselingsproject. Het 
Theaterschip heeft daarmee, samen met haar 
Duitse partner Theater im Fluss, al twee keer de 
Young Europe Award van Nord Rhein Westfalen 
gewonnen.

Door binnen Europa grensoverschrijdend te 
werken stelt het jonge deelnemers in staat 
om te onderzoeken of de eigen (Nederlandse) 
identiteit is te definiëren in confrontatie met 
de andere. Daarnaast ziet het Theaterschip 
podiumkunsten in een internationale context 
bij uitstek als een instrument om te komen tot 
een Europese identiteit. Ook biedt het jongeren 
en nieuwe makers de kans om vanuit andere 
kennis en kunde met podiumkunsten bezig te 
zijn.

De komende 4 jaar focust het Theaterschip 
op de Europese samenwerking met partners 
uit Slovenië, Schotland en Finland. Onder de 
noemer 4ID zullen jongeren en nieuwe makers 
meerdere internationale ‘in residence’ projecten 
gaan realiseren. Een duurzame samenwerking 
realiseren met Bühnenkunstschule und 
Produktionshaus ACADEMY uit Berlijn staat op 
het programma.
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PROGRAMMA-
ACTIVITEITEN 
2021-2024

TREDE 3 ‘TALENT AAN HET ROER’

Eén van de belangrijkste uitdagingen van 
een talentontwikkelingsprogramma in de 
podiumkunsten is het vinden van de talentvolle 
deelnemer.

Dit talent moet echter over meer kenmerken 
dan alleen podiumkunsttalent beschikken. Zo 
moet het talent ook gemotiveerd, leergierig zijn 
en, niet onbelangrijk, tijd beschikbaar hebben 
om deel te kunnen nemen aan het programma.
De professionals betrokkenen bij het 
programma moeten op hun beurt de wil hebben 
om de talenten verder te kunnen helpen. 
Daarom is het noodzakelijk een zorgvuldige 
selectieprocedure te hanteren.

Door te werken in de keten en door 
samenwerkingen met andere organisaties is het 
Theaterschip in staat om in een grote vijver 
te ‘vissen naar toptalent’. Talent wat vaak zelf 
hun weg vindt naar het Theaterschip en soms 
door de professionals van het Theaterschip of 
samenwerkingspartners wordt gespot en wordt 
uitgenodigd om deel te nemen. 

Voor de werkplaats Theater & Dans en voor 
de proeftuinvoorstelling geldt dat er selectie 
plaatsvindt. De selectie bestaat uit een audities 
ronde en een individueel intakegesprek.
De selectie vindt plaats op basis van een 
aantal criteria.

Passie en Motivatie / Spelvaardigheid / 
Samenspel / Improvisatie / Tekstbehandeling 
/ Stemgebruik, muzikaliteit / Presentatie / 
Fysiek, gebruik lichaam, dans / Creativiteit en 
authenticiteit / Reflecterend vermogen.
Afhankelijk van het (multi)disciplinaire karakter 
van de activiteit worden criteria zwaarder of 
minder zwaar meegewogen.
Deelnemers die door de auditie ronde(s) zijn 
gekomen krijgen een intakegesprek.
In dat gesprek gaat het vooral over ambitie, 
leergierigheid en beschikbaarheid. Op basis van 
de uitkomsten van dit gesprek zal toelating een 
feit zijn of niet.

Hoewel het Theaterschip streng is bij de 
beoordeling zullen we alle deelnemers aan 
de selectie handvatten geven waarmee 
ze binnen trede 3 of op andere plekken 

binnen of buiten het Theaterschip zich 
verder kunnen ontwikkelen. De selectie moet 
zoveel als mogelijk voor iedere auditant een 
succeservaring zijn. Binnen trede 3 wil het 
Theaterschip deelnemers de mogelijkheid geven 
om te groeien van kansrijk naar toptalent.

Werkplaats Theater & Dans

De werkplaats richt zich op jongeren tussen de 
16 en 23 jaar die zich voor minimaal 18 uur per 
week verbinden aan de werkplaats.
De afgelopen jaren waren bij het Theaterschip 
meerdere deelnemers die zich, veelal in de 
vorm van een tussenjaar, gedurende een 
seizoen aan meerdere projecten verbonden.
Met de werkplaats wil het Theaterschip deze 
groep van 8 tot 12 deelnemers de kans geven 
om in maximaal 4 blokken van 8 weken hun 
talent verder te bekwamen, competenties 
te vergroten en daarmee bijvoorbeeld de 
slagingskans om via een auditie toegelaten 
te worden tot het hbo- kunstvakonderwijs te 
vergroten.

De werkplaats Theater & Dans geeft jongeren 
de kans aan de slag te gaan binnen de 
podiumkunstdisciplines theater en dans.
Jongeren kunnen zich ontwikkelen als speler of 
danser of juist als maker de eerste ervaringen 
opdoen. Als maker gaat het, naast de spel- of 
danskwaliteiten, om de skills die horen bij een 
rol als regisseur, choreograaf of schrijver.

De werkplaats is een plek waar jongeren op 
ontdekkingstocht gaan naar hun eigen ambitie, 
passie en talent. De talentontwikkeling van de 
jongeren wordt zichtbaar in voorstellingen, 
etudes of performances die gespeeld worden 
in het primair en voortgezet onderwijs en 
op festivals. Het ontwikkelen van en spelen 
in deze producties door deelnemers ziet het 
Theaterschip, naast de vele vlieguren, als een 
onmisbaar onderdeel van de talentontwikkeling.
Het is de overtuiging van het Theaterschip dat 
jonge mensen zich bezighouden met kunst en 
cultuur omdat ze gehoord willen worden! De 
werkplaats werkt daarom vanuit thema’s die 
dicht op de huid van de jonge mens zitten.
Voorstellingen, etudes of performances met 
jongeren worden relevant als ze ontstaan 
vanuit thema’s die door de jongeren zelf 
worden aangedragen.

Het Theaterschip vindt het voor de werkplaats 
daarom essentieel dat de deelnemers in staat 
zijn om zichzelf te gebruiken als vertrekpunt.

De werkplaats hanteert de methodiek van 
het creatief didactisch proces zoals die in 
alle onderdelen/lagen van het Theaterschip 
gehanteerd wordt:

Oriëntatie, onderzoek, uitvoering, evaluatie.
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PROGRAMMA-
ACTIVITEITEN 
2021-2024

EERSTE BLOK
Oriëntatie

In het eerste blok krijgen de deelnemers 
een intensieve trainingsperiode, verzorgd 
door diverse docenten vanuit verschillende 
specialismen en disciplines. De deelnemer kan 
zich op deze manier goed oriënteren op het 
brede palet dat het vak te bieden heeft. Deze 
periode dient niet alleen om de deelnemer 
inzicht te geven en zich te scholen maar leidt 
ook tot een goede analyse van het talent 
van de deelnemer. Wat is de kracht van de 
deelnemer, wat zijn de verbeterpunten, welke 
ambitie heeft de deelnemer. Welke kansen zien 
de coaches.

Aan het einde van het eerste blok hebben 
de deelnemers met hulp van de artistiek 
coördinator en eventueel andere coaches een 
individueel leerplan opgesteld van waaruit zij 
in de volgende blokken hun eigen ontwikkeling 
gaan vormgeven. Waar liggen verbeterpunten 
en waar liggen kansen om de kracht van de 
deelnemer verder te verdiepen.

Het leerplan dient als leidraad voor de 
deelnemer en coaches om de ontwikkeling te 
vertalen in activiteiten en de ontwikkeling te 
kunnen monitoren. Daar waar nodig wordt het 
leerplan in het vervolg programma bijgesteld.

TWEEDE BLOK
Onderzoek I

Het tweede blok is gericht op onderzoeken. 
Door les te krijgen van professionals en het 
geleerde vervolgens te gebruiken in een korte 
voorstelling wordt gewerkt aan het vergroten 
van de competenties en het ontwikkelen van 
het talent door de deelnemer.

Het tweede blok kent als kapstok een 
voorstelling/performance gespeeld voor 
het primair onderwijs. Na twee weken van 
trainingslessen volgen vier weken maken en 
twee weken spelen voor het primair onderwijs. 
Er wordt tijdens de vier maak weken gewerkt in 
twee groepen van 4 tot 6 deelnemers.
Op basis van de leerplannen van de 
deelnemers worden gastdocenten gezocht voor 
de trainingslessen.

Er wordt steeds gemonitord op de voortgang 
van de deelnemer aan de hand van het 
leerplan. De artistiek coördinator van de 
werkplaats verzorgt samen met de deelnemer 
de monitoring.

Er wordt daarbij niet alleen individueel 
geëvalueerd maar ook in groepsverband. Het 
Theaterschip vindt het van belang dat de 
deelnemers niet alleen leren op zijn of haar 
eigen proces de reflecteren maar ook op dat 
van anderen. Hierdoor worden ze zich meer 
bewust van hun omgeving en op welke wijze 
deze invloed heeft op zijn of haar eigen 
ontwikkeling en vice versa.

DERDE BLOK
Onderzoek II

Net als het twee blok is het derde blok gericht 
op onderzoeken. Door les te krijgen van 
professionals en het geleerde vervolgens te 
gebruiken in een performance wordt gewerkt 
aan het vergroten van de competenties en het 
ontwikkelen van het talent door de deelnemer.
Het derde blok kent als kapstok een 
performance.

In het derde blok ligt de focus echter meer op 
het aanleren van competenties. De ervaring van 
het tweede blok wordt omgezet in een langer 
trainingstraject en korter maak traject.

Na vier weken van trainingslessen, met als 
vast onderdeel een auditietraining, volgen drie 
weken maken en een week spelen. Er wordt 
tijdens de drie maak weken gewerkt in twee 
(nieuwe) groepen van 4 tot 6 deelnemers.
Er wordt steeds gemonitord op de voortgang 
van de deelnemer aan de hand van het 
leerplan. De artistiek coördinator van de 
werkplaats verzorgt samen met de deelnemer 
de monitoring. Er wordt daarbij net als in blok 
twee niet alleen individueel geëvalueerd maar 
ook in groepsverband.

De deelnemers hebben de mogelijkheid om 
naast blok 3 mee te doen in een vo educatie 
voorstelling. Deze voorstelling staat al 7 jaar 
op het programma van het Theaterschip en 
kent elk jaar een nieuw cast jonge (nog) niet 
professionele spelers. Hoewel de vorm van de 
voorstelling nog steeds overeind staat is de 
inhoud en de uitwerking van de scenes in de 
loop van de jaren doorontwikkeld.

De voorstelling wordt gespeeld in de klas en 
kent tussen de 50 en 60 speelbeurten per 
seizoen. Blok 3 en de vo-educatievoorstelling 
zijn qua tijd te combineren.
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PROGRAMMA-
ACTIVITEITEN 
2021-2024

VIERDE BLOK
Uitvoeren & evaluatie

In het vierde en laatste blok krijgen de 
deelnemers de ruimte om te werken aan 
een eigen eindproduct. Dit kan individueel 
zijn maar ook in combinatie met andere 
deelnemers.

De deelnemers worden uitgedaagd het geleerde 
in de eerste drie blokken om te zetten in 
een korte performance, etude of voorstelling. 
De deelnemer krijgt daarmee de ruimte om 
een werk te realiseren wat zijn of haar eigen 
signatuur draagt.

De deelnemers zullen samen met de artistiek 
coördinator een professional zoeken die hem, 
haar of hen daarbij begeleidt. Daarmee krijgt 
elk eindproduct zijn eigen professional.
De eindproducten worden aan het einde van 
het vierde blok getoond aan publiek.
Het laatste blok wordt afgesloten met een 
eindevaluatie. 

Deze evaluatie en het daaruit voortvloeiende 
advies, die op schrift wordt vastgelegd, 
biedt de deelnemer handvatten voor de 
mogelijke vervolgstappen. Dat kan zijn naar 
hbo-kunstvakonderwijs als de deelnemer 
daarvoor is toegelaten. Het kan ook zijn dat 
de deelnemer een tweede jaar Werkplaats 
Theater & Dans gaat volgen of ervoor kiest om 
op een andere plek verder te gaan binnen of 
buiten de kunsten. De ervaring van een jaar 
Werkplaats Theater & Dans heeft de deelnemer 
mede gevormd en zal het zijn of haar 
verdere (maatschappelijke) loopbaan met zich 
meedragen.

Deelnemers aan de Werkplaats Theater & 
Dans kennen twee instroommomenten en twee 
uitstroommomenten.De deelnemers stromen 
in vanaf blok 1 waarbij het alle vier blokken 
volgt of de deelnemer stroomt in vanaf blok 3 
waarbij het maken van een leerplan onderdeel 
uit maakt van de eerste vier trainingsweken in 
blok 3.

Deelnemers stromen uit na het vierde blok of 
bij uitzondering na het tweede blok.
Het Theaterschip geeft op basis van het 
creatief didactisch proces de voorrang aan 
deelnemers die zich voor een heel jaar willen 
en kunnen verbinden aan de werkplaats. Als er 
daarna nog plekken over zijn ontstaat er ruimte 
voor zij instromers en uittreders. Kwaliteit en 
ambitie is leidend.

Talentweekend ‘Poolshoogte

Voor een goed talentontwikkelingsprogramma 
vindt het Theaterschip het van belang dat 
deelnemers in staat zijn om hun ontwikkeling 
te tonen aan publiek. Daarom maakt spelen 
voor publiek onderdeel uit van trede 3.
Minstens zo belangrijk vindt het Theaterschip 
de uitwisseling van kennis en kunde tussen 
de deelnemers. Het delen van kennis en 
kunde tussen deelnemers draagt bij aan de 
identiteitsvorming van de deelnemers en zorgt 
voor groei door reflectie op het eigen leerproces 
en authenticiteit.

Een ander belangrijk instrument om deze 
uitwisseling te realiseren is de organisatie 
van ‘Poolshoogte’. Jaarlijks zullen 4 
talentontwikkelingsorganisaties uit Nederland 
en Vlaanderen worden uitgenodigd om een 
weekend naar Deventer te komen.

Tijdens ‘Poolshoogte’ zullen de vijf 
organisaties hun werkwijze en eigen werk 
aan elkaar presenteren. Andere toeschouwers, 
waaronder potentiële deelnemers aan het 
talentontwikkelingsprogramma van het 
Theaterschip, zijn hierbij ook welkom.
De deelnemers en professionals gaan 
met elkaar in gesprek over de artistieke 
kwaliteit, zeggingskracht en het proces van 
talentontwikkeling.

Naast de 5 voorstellingen en gesprekken 
is er een uitgebreid workshopprogramma 
wat gegeven wordt aan de deelnemers. De 
makers en docenten verbonden aan de 5 
deelnemende gezelschappen geven deze.De vier 
gastgezelschappen hebben een grote staat van 
dienst, vertegenwoordigen een hoge artistieke 
kwaliteit en hebben talentontwikkeling van de 
deelnemers centraal staan. Daarnaast wordt hun 
werk veelal gekenmerkt als multidisciplinair.

Potentiële organisaties die uitgenodigd worden 
zijn bijvoorbeeld DeGasten (Amsterdam), De 
Noorderlingen (Groningen), Nest (Antwerpen), 
Theatergroep SubSub (Almere), JongKorzo 
(Amsterdam) en Larf (Gent). Met al deze 
organisaties onderhoudt het Theaterschip al 
jarenlang een goede relatie.
Jaarlijks zullen er 50 tot 75 deelnemende 
jongeren zijn en ongeveer 500 betalende 
toeschouwers worden ontvangen.
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PROGRAMMA-
ACTIVITEITEN 
2021-2024

Proeftuinvoorstelling

De proeftuinvoorstelling is een initiatief van 
KASKO (voorheen Kameroperahuis) uit Zwolle 
en het Theaterschip.

In de proeftuin krijgt de deelnemer de 
mogelijkheid zich verder te ontwikkelen in 
een professionele productie die 25 tot 35 keer 
gespeeld wordt voor het voortgezet onderwijs.
Met de proeftuinvoorstelling zijn het 
Theaterschip en KASKO binnen de hele keten 
van talentontwikkeling actief.

In de proeftuin is ruimte voor zowel nieuwe 
makers van KASKO en het Theaterschip (net 
afgestudeerde professionals direct na afloop 
van het kunstvakonderwijs), jonge talenten van 
het Theaterschip (de jongeren voorafgaand aan 
het kunstvakonderwijs) en leerlingen van het 
VO. We geven daarmee vorm aan een keten van 
talentontwikkeling, waarbij lange leerlijnen en 
een leven lang leren centraal staan; talent is 
immers nooit uit ontwikkeld.

De samenwerking is uniek omdat jonge 
professionals (van KASKO en Theaterschip), 
talentvolle jonge mensen (Theaterschip) en 
leerlingen (voortgezet onderwijs) in hun 
ontwikkeling aan elkaar worden gekoppeld en 
verbindingen aangaan.
De proeftuinvoorstelling bestaat uit een 
professionele (muziek)theaterproductie die 
wordt gespeeld voor middelbare scholen 
(onderbouw) in Overijssel en Gelderland en een 
getrapt educatieprogramma dat daar parallel 
aan loopt.

Doelgroep is het VO. Zij zien de voorstelling 
en maken vervolgens in de vorm van meerdere 
workshops kennis met de verschillende 
kunstdisciplines tijdens carrouseldagen op 
de middelbare scholen zelf. Hier ontdekken 
de leerlingen wat bij hen past en wordt 
tegelijkertijd talent gespot. Vervolgens worden 
er gedurende tien weken verdiepingslessen 
aangeboden op het gebied van Theater, Muziek, 
Dans, Vormgeving en Schrijven, voor de 
leerlingen die hiervoor kiezen.

De lessen worden afgesloten met een 
zogeheten cross-over uitwisselingsdag, 
waarbij leerlingen en docenten vanuit de 
verschillende disciplines bij elkaar komen 
en in een snelkookpanconstructie naar een 
presentatie toegewerkt wordt. Leerlingen die 
het hele traject doorlopen hebben en waarbij 
uitgesproken talent en ambitie naar boven 
is gekomen worden uitgenodigd te auditeren 
voor een rol in de muziektheaterproductie van 
het Theaterschip en KASKO. Deze productie is 
het jaar daarna weer de start van een nieuwe 
proeftuincyclus.

Voor de deelnemers aan de 
proeftuinvoorstelling geldt dat ze auditie 
moeten doen. Hier komen zowel deelnemers uit 
trede 1, 2 en de werkplaats in trede 3 voor in 
aanmerking.

Het Theaterschip vindt het van belang dat 
er peer to peer learning mogelijk wordt 
gemaakt door talent wat verder is in zijn of 
haar ontwikkeling te koppelen aan talent wat 
vanuit trede 1 of 2 nog maar net zijn eigen 
talent heeft ontdekt. Voor de deelnemers aan 
de proeftuinvoorstelling geldt dat een selectie 
plaats vindt. De selectie bestaat uit een 
auditieronde en een individueel 
intakegesprek. Naast dat geselecteerd wordt 
op eerdergenoemde criteria wordt de cast ook 
samengesteld op basis van de voorstelling die 
wordt geproduceerd.

In tegenstelling tot de werkplaats is nu niet 
primair het proces leidend maar het product 
waarvan het concept ontwikkeld is door de 
nieuwe makers van KASKO en het Theaterschip.
De deelnemers aan de proeftuinvoorstelling 
worden inhoudelijk begeleid door het artistieke 
team.

Het proces van talentontwikkeling wordt 
begeleid door de artistiek coördinator en 
coaches die verbonden zijn aan de werkplaats.
Voor de nieuwe makers van KASKO en het 
Theaterschip geldt dat zij gecoacht worden 
door de artistiek leiders van beide organisaties.
Het Theaterschip streeft nadrukkelijk naar een 
balans van deelnemers uit de drie verschillende 
treden. Daarom wordt op praktische gronden 
gekozen voor een dubbele cast voor die rollen 
die worden ingevuld door deelnemers die zelf 
nog op het Voortgezet Onderwijs zitten. Deze 
deelnemers spelen immers overdag voor hun 
leeftijdgenoten en kunnen niet alle speeldagen 
vrij krijgen vanuit school.

Deze manier van werken is de afgelopen 
jaren praktisch haalbaar en inhoudelijk 
succesvol gebleken. De proeftuinvoorstelling 
wordt twee seizoenen gespeeld. In het 
eerste jaar gaat er aan de speelperiode een 
volwaardig repetitieperiode vooraf terwijl 
in het tweede jaar met een nieuwe lichting 
geworven deelnemers een kortere periode is 
die naast het hernemen van de voorstelling 
vooral gericht is op de ontwikkeling van de 
deelnemer.

Omdat ook in de proeftuinvoorstelling 
het talentontwikkelingsproces van de 
deelnemer leidend is, is het economisch 
gezien aantrekkelijk om de relatief hoge 
productiekosten van een nieuwe voorstelling 
over twee jaar te kunnen spreiden. Ook in 
het tweede seizoen wordt er voor een nieuwe 
jaargang VO-leerlingen gespeeld.
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Voor alle onderdelen staat de (artistieke) 
ontwikkeling van de jonge mens als 
podiumkunsttalent centraal. Het is voor 
de deelnemers mogelijk om aan meerdere 
activiteiten mee te doen en daarmee 
verschillende competenties te ontwikkelen.
Voor de programma’s geldt dat zowel proces als 
product onderdeel uitmaken van de activiteiten. 
De programma’s worden daarbij gekenmerkt 
door het multidisciplinaire karakter. Daarmee 
worden jonge mensen in staat gesteld om 
verschillende treden te beklimmen, horizontaal 
binnen de programmaonderdelen maar ook 
verticaal tussen de programma’s.
Voor meerdere programmaonderdelen geldt 
dat ze niet nieuw zijn. De onderdelen bouwen 
door op al eerder succesvol aangelegde 
fundamenten. 

Om te streven naar een duurzame culturele 
organisatie willen we bovenal gaan verdiepen 
en verankeren. Natuurlijk kijken we ook naar 
nieuwe kansen en samenwerkingen die zich 
voordoen, maar we zijn van mening dat de 
groei allereerst moet worden bewerkstelligd 
door de bestaande programma’s artistiek verder 
te ontwikkelen.

SAMENHANG 
TUSSEN DE 
ACTIVITEITEN
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De aspirant deelnemers uit trede 3 kunnen 
grotendeels buigen op meerdere ervaringsjaren 
binnen de (podium)kunsten en hebben de 
ambitie uitgesproken om naar het hbo-
kunstvakonderwijs te willen en worden 
geworven door middel van selectie.
Het Theaterschip werft haar deelnemers voor 
trede 3 uit meerdere provincies. Overijssel 
en Gelderland leveren de grootste groep 
toptalenten.

Maar daarnaast vinden de afgelopen 3 jaar 
jonge mensen hun weg naar het Theaterschip 
vanuit de provincies Utrecht, Drenthe, Friesland 
en Flevoland. Deze laatste groep bestaat 
deels uit oud- leerlingen die eerder hadden 
deelgenomen aan trede 1 en 2 en nieuwe 
deelnemers die via het mbo- onderwijs bij het 
Theaterschip terecht komen.
Het Theaterschip heeft een structurele 
samenwerking opgezet met MBO Rijn IJssel, 
MBO Deltion en ROC van Twente in landsdeel 
Oost.

Veruit de meeste deelnemers zijn voor een 
langere periode van soms meerdere jaren 
verbonden aan het Theaterschipprogramma. 
Eenmaal bij het Theaterschip voelen zij zich 
steeds opnieuw uitgedaagd en daarmee verder 
geholpen in hun ontwikkeling als talent.
De werving van deelnemers voor trede 3 vindt 
plaats van mond tot mond, actieve werving 
binnen trede 2 van het Theaterschip en op 
scholen, doordat het Theaterschip actief is in 
het voortgezet en mbo-onderwijs. Door middel 
van online zichtbaarheid via de websites en 
social mediakanalen en offline zichtbaarheid 
door producties in de regio en deelname aan 
festivals wordt een groot bereik gerealiseerd.

Daarnaast wordt door de inzet van Dans 
Netwerk Oost een grote groep talentvolle 
dansers met ambitie bereikt. Het programma 
van het Theaterschip is onderscheidend door 
de talentontwikkeling vanuit het creatief 
didactisch proces en de verbindingen 
die worden aangegaan met andere 
talentontwikkelingsorganisaties binnen 
Poolshoogte, de proeftuinvoorstelling en 
Grenzeloos. 

De goede naam zorgt ervoor dat niet alleen in 
trede 3 maar ook in trede 2 de deelnemers uit 
de wijde omgeving komen.
De vijver waaruit het Theaterschip kan vissen 
is relatief groot geworden mede omdat er in 
landsdeel Oost weinig alternatieven zijn voor 
de toptalenten om zich verder te kunnen 
ontwikkelen.

In de herkomst van de deelnemers is de 
activiteit Poolshoogte uit trede 3 buiten 
beschouwing gelaten.

WAAR KOMEN 
DE DEELNEMERS 
VANDAAN EN 
HOE WORDEN 
ZE GEWORVEN
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BEDRIJFS-
VOERING EN 
ONDERNEMER-
SCHAP
Het Theaterschip is een financieel gezonde 
culturele onderneming met een klein kern-
team in loondienst, aangevuld met een 
schil van freelancers en vrijwilligers. Het is 
een dynamische, professionele, innovatieve, 
transparante en lerende culturele onderneming.
Daarom zijn de freelancers die wij aan ons 
binden voor een deel nieuwe makers die 
zich onder begeleiding van het Theaterschip 
verder bekwamen in hun vak als professioneel 
podiumkunstenaar. Daarbij bieden we ruimte 
aan hun ambitie om te werken met en voor 
jonge mensen.

Het kernteam in loondienst kent een goede 
balans tussen artistieke kennis en kunde, 
bedrijfsvoering en productionele slagkracht.
De artistiek leider, een artistiek coördinator en 
een nieuwe maker vormen samen het artistieke 
kernteam.

De zakelijk leider en de financieel medewerker 
zijn verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering 
terwijl een productieleider, productiemedewerker 
en marketingmedewerker het productieteam 
inhoud geven. Samen vullen zij 4,3 fte.

Het Theaterschip is in de planperiode 2021-2024 
toe aan haar 4e strategische beleidsperiode. 
Al jaren vaart het een heldere strategische koers 
met meetbare doelen die financieel structureel 
ondersteund worden door de provincie Overijssel 
en gemeente Deventer. De structurele bijdrage 
van de gemeente Deventer is in de afgelopen 4 
jaar bijna verdubbeld naar €152.500 dit jaar. De 
provincie Overijssel draagt jaarlijks €50.000 bij 
aan het talentontwikkelingsprogramma, €25.000 
aan de nieuwe makers regeling voor 1 nieuwe 
maker en €35.000 aan Dans Netwerk Oost.

Incidentele projectsubsidies vanuit het FCP 
(Jonge Kunst, Internationale samenwerking en 
Talent in de Regio op voordracht van Overijssel 
& Gelderland) complementeerden de afgelopen 
jaren de overheidssubsidies.
Naast deze subsidies is het Theaterschip ook 
op zoek naar inkomstenstromen via verkoop 
van producten en diensten, private fondsen en 
sponsoring.

De afgelopen 4 jaar waren we daar succesvol 
in en heeft de eigen inkomstenstroom een 
substantieel deel van de bedrijfslasten 
en programmalasten kunnen dragen. Het 
op deze manier invulling geven aan het 
ondernemerschap zit in het DNA van het 
Theaterschip. Het denken vanuit kansen, 
het aangaan van samenwerkingsverbanden 
draagt eraan bij dat de organisatie zich blijft 
vernieuwen zonder dat daarbij het grote doel 
van talentontwikkeling van de deelnemer uit 
het oog wordt verloren. Bij het Theaterschip 
staat de jonge mens centraal.

Op basis van artistieke kwaliteit, financiële 
haalbaarheid en productionele uitvoerbaarheid 
worden vragen voor samenwerkingen 
beoordeeld. Door altijd deze drie 
deelcomponenten te wegen wordt een breed 
draagvlak gecreëerd binnen de organisatie. 
Een project wordt vaak gedragen door 1 of 2 
projectleiders maar het eigenaarschap ligt altijd 
bij de gehele organisatie. Daardoor ontstaat 
een grote betrokkenheid bij alle medewerkers 
waardoor het enthousiasme naar deelnemers 
of andere belanghebbenden breed wordt 
uitgedragen.
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TERUGBLIK 
OP AFGELOPEN 
4 JAAR

In 2020 bestaat het Theaterschip 15 jaar.
Het waren jaren waarin we ons gespecialiseerd 
hebben in het werken met en voor jonge 
mensen. Hierdoor waren we in staat om ons, 
met een onderscheidend karakter, definitief 
te nestelen in het culturele landschap van de 
gemeente, de provincie en het land.
In de zomer van 2016 kreeg het Theaterschip 
het bericht dat de meerjarige subsidie van het 
FCP voor festival Havenwerk niet zou worden 
toegekend.

Hoewel dit na 8 edities Havenwerk in eerste 
instantie als een hard gelag werd ervaren en 
in 2017 de omzet tijdelijk daalde, had het een 
zeer positieve uitwerking op de organisatie.
Doordat de provincie en de gemeente het 
Theaterschip financieel bleven steunen, bood 
het ons de mogelijkheid om de focus te 
verleggen.

Daar waar het Theaterschip in de jaren tot 
2016 moest balanceren tussen het jaarlijks 
produceren van een landelijk festival en het 
invulling geven aan talentontwikkeling door het 
realiseren van projecten en producties waarin 
het talentontwikkelingsproces van de deelnemer 
centraal stond, kon vanaf 2017 de focus volledig 
gericht worden op de talentontwikkeling van de 
deelnemer.

Deze focus leidde tot een heldere identiteit van 
het Theaterschip. Dit had tot gevolg dat een 
structurele groei van het aantal deelnemers 
dat zich voor langere tijd wilde verbinden 
aan het programma werd gerealiseerd. 
Daarmee nam ook de uitstroom naar het hbo-
kunstvakonderwijs toe.

Succesvolle programmaonderdelen met positieve 
recensies en een gewonnen internationale 
prijs waren de afgelopen 3 jaren onder meer 
de multidisciplinaire voorstellingen Storm in 
mijn Hoofd, Mist en #OnFleek, de internationale 
samenwerkingsprojecten 4ID en Boundless, 
het tweejarige talentevent Kunstbaken en het 
succesvol opgezette Dans Netwerk Oost.

De afgelopen 4 jaar waren er gemiddeld 85 
binnenschoolse en buitenschoolse programma- 
activiteiten per jaar. Dit resulteerde in een 
gemiddelde omzet van €610.000 per boekjaar.
Met zijn activiteiten bereikt het Theaterschip 
jaarlijks 15.500 (jonge) mensen. Het gaat daarbij 
om leerlingen uit PO en VO, bezoekers van 
voorstellingen, gebruikers van het Huis voor 
de Amateurkunst en deelnemers (amateurs en 
professionals) aan de buitenschoolse producties 
en talentontwikkelingsprogramma’s.
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