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INLEIDING
Talentontwikkeling is de basis voor een vitaal cultureel landschap.
Zonder de aanwas en professionele begeleiding van talenten is er
geen duurzaam cultureel landschap mogelijk.
Talent ontwikkelen is een keten van handelingen die leidt tot het
aanleren en verdiepen van podiumkunst competenties. Het reflecteren
op het geleerde vindt uiteindelijk plaats op een podium ten overstaan
van het publiek.
Voor u ligt het plan Podium voor Talentontwikkeling van
het Theaterschip uit Deventer. Podium voor Talentontwikkeling is
niet alleen een projectplan van het Theaterschip voor de komende
2 jaren maar is ook een opmaat naar de 4 jaren daarna (2021 tot en
met 2024). Zowel op provinciaal als gemeentelijk niveau zal er dit
najaar een meerjarige aanvraag worden ingediend. Mooi is dat het
Fonds voor Cultuurparticipatie ook meedoet: het gaat de komende
2 jaren onderdelen uit Podium voor Talentontwikkeling financieel
ondersteunen.
Het Theaterschip biedt ruimte aan en begeleidt jonge mensen om
in een professionele omgeving hun eigen podiumkunsttalent te
ontdekken en blijvend te ontwikkelen. Jonge mensen,
tussen de 10 en 25 jaar oud, die de ambitie hebben
of ontwikkelen om, op termijn, naar het
kunstvakonderwijs te gaan.
Dit realiseert het Theaterschip door programma’s
aan te bieden waarbij het proces (het ontwikkelen
van competenties) dan wel het product (het maken
van professionele producties met jonge mensen op de vloer)
centraal staat. Het Theaterschip biedt ondersteuning aan
deze ontwikkeling vanuit artistieke doelen en ambities.
Het Theaterschip streeft met haar programma’s naar producten
waarbij de scheidslijn tussen professionals en
jonge mensen vervaagt.
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UIT HET
BELEIDSPLAN
THEATERSCHIP
2017-2020
Het Theaterschip is in beweging. Wij vinden
het een noodzaak om buiten de kaders te
denken en uit onze comfortzone te stappen.
De maatschappij verandert en daarmee wij. We
kiezen er echter niet voor om louter mee te
deinen op deze verandering maar door keuzes
te maken de stroom van de verandering te
beïnvloeden.
Kenschets
Het Theaterschip is een organisatie met een
klein kernteam in loondienst, aangevuld met
een schil van ZZP’ers en vrijwilligers. Het is
een dynamische, professionele, innovatieve,
transparante en lerende culturele onderneming.
Nieuwe makers
Daarom zijn de ZZP’ers die wij aan ons binden
voor een belangrijk 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.
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Eind 2018 bestaat het Theaterschip 13 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.
Het waren jaren waarin we prijzen hebben
mogen ontvangen voor onze inzet op het
gebied van talentontwikkeling (Deventer op
Stelten Award 2014), een voorstelling (Young
Europe Award 2014 met de voorstelling ‘Play’,
een internationale coproductie met Theater
im Fluss uit Kleve, Duitsland) en werd in 2018
Boundless betiteld als Pioneers Project van
de Europese amateurkunst koepelorganisatie
Amateo, waardoor we zijn uitgenodigd om naar
Slovenië te komen in 2018.

De afgelopen beleidsperiode waren
er gemiddeld 85 binnenschoolse en
buitenschoolse unieke programma-activiteiten
per jaar. Dit resulteerde de afgelopen jaren in
een gemiddelde omzet van €610.000 per jaar.
Met onze activiteiten bereikt het Theaterschip
16.500 (jonge) mensen per jaar. 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 projecten.
De missie van het Theaterschip
Het Theaterschip produceert en programmeert
producties met jonge mensen en nieuwe
makers. Het Theaterschip staat voor
talentontwikkeling vanuit samenwerking op
lokaal, bovenregionaal en internationaal niveau.
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Visie van het Theaterschip
In de visie van het Theaterschip staat de
jonge explorerende mens centraal. Alles
draait om hem of haar. Al deze jonge mensen
onderzoeken hun mogelijkheid om zich te
ontwikkelen en waar mogelijk te excelleren. Het
ontdekken en ontwikkelen van het (podium)
kunsttalent. Daar gaat het om.
In onze visie wordt deze zoektocht niet alleen
individueel afgelegd. Het vergt momenten of
plekken waar de deelnemers samenkomen,
verbindingen leggen, dwarsverbanden zoeken
en (multidisciplinair) uitgedaagd worden. De
(talentvolle) jonge mens, maker, professional en
het publiek vermengen zich.
Het Theaterschip is een projectorganisatie
waarbij talentontwikkeling, samenwerking en
ondernemerschap centraal staan.

UIT HET
BELEIDSPLAN
THEATERSCHIP
2017-2020
Talentontwikkeling
Om de jonge mensen te kunnen bedienen
die hebben gekozen om zich verder te
willen ontwikkelen in de kunsten is een
inhoudelijk sterk vliegwiel nodig dat
partijen verbindt, samenhang aanbrengt en
inhoudelijke meerwaarde toevoegt, zodat de
toegankelijkheid, de volle breedte en de diepte
van de talentontwikkeling wordt geborgd.
Talentontwikkeling gaat uit van een
piramidegedachte; het begint bij een brede
basis en uiteindelijk bereikt een enkeling de
top.
Door de ontwikkeling van talent zal de
jonge mens stap voor stap groeien en wordt
deze steeds bekwamer. De piramide is een
hulpmiddel om de niveaus van bekwaamheid te
schetsen.
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In Podium voor Talentontwikkeling hebben we
daarom een aantal treden ingebouwd.
Het doel van Podium voor Talentontwikkeling
is het realiseren van een keten van
talentontwikkeling.
Niet alleen een ontwikkeling binnen de eigen
discipline maar vooral ook in cross-overs en
dialoog met andere (podium)kunstdisciplines.
De keten gaat van inspiratie voor en prikkelen
van een grote groep jonge mensen middels
‘ondervinden op het speelveld’, via het
‘onderzoeken van talent’ naar het ‘ontwikkelen
van uitblinkers’, de bovengemiddelde talenten.
De laatste stap is het doorstromen naar het
Kunstvakonderwijs.
Het Theaterschip zoekt niet alleen naar
horizontale programma’s die passen binnen
de verschillende treden. Vanuit de overtuiging
dat peer to peer learning (jongeren leren
jongeren) een zeer effectieve manier van leren
is ontwikkelen we ook verticale programma’s
waarbij jonge mensen uit verschillende treden
gezamenlijk activiteiten ontplooien.

Jonge mensen
Het Theaterschip is ervan overtuigd dat het
ontwikkelen van culturele competenties (naast
de cognitieve en de fysieke ontwikkeling) een
onmisbaar onderdeel is van de brede vorming
van jonge mensen.
Het zijn activiteiten die vormend zijn voor de
identiteit van jonge mensen.
Deze ontwikkeling stimuleren wij door binnen
de piramide van talentontwikkeling horizontale
en verticale activiteiten te ontplooien. Jonge
mensen ontwikkelen er competenties mee die
van belang zijn in hun latere werkzame leven.
Competenties zoals:
creërend vermogen, vermogen zich te
presenteren, reflectief vermogen, onderzoekend
vermogen, receptief vermogen, vermogen tot
zelfstandig werken, vermogen tot samenwerken,
leren openstellen en kijken, onderzoeken en
toepassen, zelf iets leren maken en leren
analyseren, interpreteren en waarderen.
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Het Theaterschip richt zich primair op de jonge
mensen tussen de 10 en 25 jaar.
Het is een landelijke tendens dat steeds minder
jonge mensen zich aan meerjarige culturele
programma’s willen verbinden. Tegelijkertijd
zien we de groep jonge mensen die wel
gemotiveerd is om zich op projectbasis voor
een kortere periode te verbinden groter worden.
Hiervoor wil het Theaterschip ruimte gaan
creëren middels dit programma Podium voor
Talentontwikkeling

SAMENHANG
SAMENWERKING EN
SAMENVATTING
PODIUM VOOR
TALENT
ONTWIKKELING
Podium voor Talentontwikkeling wil, vanuit
samenwerking, een impuls geven aan de
talentontwikkeling van jonge mensen in
Oost-Nederland. Daarbij richt het zich primair
op theater & dans en de cross-overs die
daarbinnen en buiten mogelijk zijn.
Voor elk jong mens uit Overijssel en de regio’s
Achterhoek en Stedendriehoek dat zich verder
wil ontwikkelen als podiumkunsttalent moeten
de programma’s toegankelijk zijn.
Doorstroom
Naar onze overtuiging biedt het Theaterschip
een sterk onderscheidend en aanvullend
programma ten opzichte van het reguliere
lokale cultuureducatie aanbod.
Daarmee kunnen jonge mensen zich verder
ontwikkelen en competenties ontwikkelen
waarmee de kans van slagen richting het
kunstvakonderwijs wordt vergroot.
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Al jaren kent het Theaterschip een relatief
grote uitstroom van jonge mensen naar het
Kunstvakonderwijs.
Zo is het Theaterschip er trots op dat van de
eerstejaars studenten acteursopleiding lichting
2018-2019 in Nederland 10% van de plusminus
40 startende studenten de afgelopen jaren zich
hebben ontwikkeld bij het Theaterschip.
Nu is het eigen talent van de jongere altijd de
basis waarop hij of zij in staat is om binnen
het kunstvakonderwijs aangenomen te worden.
Het Theaterschip is ervan overtuigd dat haar
programma bijdraagt aan het ontdekken van
dat talent, het aanwakkeren van de ambitie en
het creëren van succeservaringen.
Ervaringen die nodig zijn om een vervolgstap
te kunnen zetten. Binnen of buiten de kunsten.
Doorstroom naar het Kunstvakonderwijs is
niet ons enige doel maar we willen met onze
programma’s wel optimale omstandigheden
creëren om de aansluiting te vergroten.

Samenhang tussen de programma’s
• 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 alle 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 met
Podium voor Talentontwikkeling bovenal gaan
verdiepen en verankeren. Natuurlijk kijken we
ook naar kansen die voor ons liggen maar we
zijn van mening dat de groei allereerst moet
worden bewerkstelligd door de bestaande
programma’s artistiek verder te ontwikkelen.
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Samenwerking
Om de brede vorming van jonge mensen
te faciliteren en daarbinnen de culturele
competenties te ontwikkelen, creatieve ruimte
te bieden en de talentontwikkeling te borgen,
zijn strategisch leiderschap,
dialooggestuurde samenwerking, expertise,
innovatie, flexibiliteit, continuïteit en
organisatorische slagkracht nodig. Én het
commitment om dat samenhangend te
organiseren en in stand te houden.
Kenmerkend voor onze keten van
talentontwikkeling zijn de cross-overs
die we willen realiseren binnen de
programmaonderdelen.
Daarom geldt voor veel programmaonderdelen
die onderdeel uitmaken van dit plan dat
ze niet of nauwelijks kunnen worden
gerealiseerd zonder de verschillende
samenwerkingsverbanden.

SAMENHANG
SAMENWERKING EN
SAMENVATTING
PODIUM VOOR
TALENT
ONTWIKKELING
Het succes van deze samenwerkingen hangt
naar onze overtuiging af van de wijze waarop
organisaties complementair zijn. Daarbij gaat
het bij succesvolle samenwerkingen niet om het
eigen belang maar om het gemeenschappelijk
belang: de ontwikkeling van de jonge mens
staat centraal.

Het Theaterschip is en blijft als penvoerder
eindverantwoordelijk voor de initiëring,
ontwikkeling, realisatie en financiële
afhandeling van de verschillende
activiteiten die voortvloeien uit Podium
voor Talentontwikkeling. Het (artistiek)
eigenaarschap is soms gedeeld.

Het Theaterschip streeft naar duurzame
samenwerkingspartners waarin de relatie
gekenmerkt wordt als wederkerig. De partners
halen niet alleen maar brengen ook. Het
Theaterschip streeft daarmee samen met
haar partners in zekere zin naar circulaire
programma’s.

Samenvatting van de programma’s
Het Theaterschip zet de komende jaren in op 3
programma hoofdlijnen en een netwerkfunctie.
Hoofdlijnen die aansluiten bij de
talentontwikkeling piramide:

De samenwerkingen kunnen horizontaal zijn
met organisaties die ongeveer gelijkwaardig
zijn in omvang en min of meer dezelfde
doelen hanteren. Minstens zo spannend zijn
verticale samenwerkingen waarbij organisaties
in het verlengde van elkaar acteren. Beide
vormen van samenwerken heeft Podium voor
Talentontwikkeling nodig om de doelen te
behalen.
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• Binnenschoolse en buitenschoolse
cultuureducatie (Ondervinden op het 		
speelveld)
• Werkplaats T & D (Onderzoeken van talent)
• Productiehuis (Ontwikkelen voor uitblinkers)

PROGRAMMA 1
BINNENSCHOOLSE EN
BUITENSCHOOLSE CULTUUREDUCATIE
Het Theaterschip kent een programma
van binnenschoolse en buitenschoolse
cultuureducatie. Het heeft als doel om binnen
een groot speelveld en daarmee breed bereik
een eerste kennismaking met cultuureducatie
te realiseren, jonge mensen te enthousiasmeren
voor buitenschoolse cultuureducatie en een
eerste herkenning van talent mogelijk te
maken.
Binnenschools
Het binnenschoolse programma kent een
spreidingsgebied dat ligt in een straal van ± 50
kilometer rondom de gemeente Deventer.
Het binnenschoolse programma bestaat voor
het primair onderwijs voor een groot deel uit
de onder de vlag van Cultuureducatie met
Kwaliteit ontwikkelde leerlijn Klassespel en
de in ontwikkeling zijnde leerlijn Klassedans.
Klassespel is inmiddels op 8 scholen in
Overijssel geïmplementeerd en maakt daarmee
deel uit van het curriculum van de school.
Klassedans wordt vanaf 2019-2020 breed
aangeboden aan het primair onderwijs.
Binnen het voortgezet onderwijs wordt
momenteel veelal op projectbasis
cultuureducatie verzorgd.
Met meerdere VO-scholen uit Deventer is
een plan ontwikkeld voor 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 naar
beeldende kunst.
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Buitenschools
Het buitenschoolse programma kent een
spreidingsgebied dat ligt in een straal van ± 20
km rondom Deventer. Het programma bestaat
uit de Theaterschool waar wekelijks lesgegeven
wordt aan kinderen en jongeren vanaf groep 5
basisonderwijs tot en met (jong) volwassenen
tot 25 jaar.
Vanaf 2019 zal het Theaterschip op
gemeentelijk niveau samen met enkele partners
een fijnmazig netwerk van talentklassen gaan
opzetten binnen de disciplines theater, dans en
(lichte en klassieke) muziek. Daarmee krijgen
talentvolle jonge mensen met podiumkunst
ambities de kans middels aanvullende
activiteiten, naast hun reguliere lessen, zich
verder te bekwamen. Dit geldt zowel voor jonge
mensen verbonden aan de Theaterschool van
het Theaterschip als voor andere talentvolle
jonge mensen.
Voor deze talentenklassen gaat het
Theaterschip samenwerken met Studio Danzo
en het Muziekhuis.
De uitwerking van deze ambities en
plannen vind je terug in het activiteitenplan
‘Binnenschoolse en buitenschoolse
cultuureducatie’.

SAMENHANG
SAMENWERKING EN
SAMENVATTING
PODIUM VOOR
TALENT
ONTWIKKELING
PROGRAMMA 2
WERKPLAATS T & D
De werkplaats is bedoeld voor jongeren die een
HAVO, VWO of MBO diploma hebben behaald
en zich, voor ze zich inschrijven voor een
vervolgopleiding op hbo of universitair niveau,
eerst verder willen oriënteren als (uitvoerend)
maker binnen de podiumkunst disciplines
Theater en Dans.
Voor de werkplaats T & D richten wij ons op
deelnemers uit heel landsdeel Oost.
Het Theaterschip wil vanaf september 2019
een werkplaats beginnen voor Theater en
Dans waar jonge mensen tussen de 17 en 23
jaar gedurende 3 dagen in de week voor de
maximale duur van vijf maanden werken aan
het vergroten van hun culturele competenties.
Het programma is zowel gericht op proces
(leren) als product (maken en spelen).
In vijf maanden ontwikkelen de deelnemers
zich als (uitvoerend) maker door het volgen
van trainingen en workshops en door het
maken en spelen van minimaal 2 producties
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die worden aangeboden aan het basis of
voortgezet onderwijs. Met de werkplaats wil
het Theaterschip snel kunnen inspelen op
actuele maatschappelijke thema’s. Met de
werkplaats wil het Theaterschip een concrete
invulling gaan geven aan de verbinding
van binnenschoolse en buitenschoolse
cultuureducatie waarbij door de leeftijd van de
makers van de werkplaats Peer to Peer learning
het belangrijkste pedagogische instrument
wordt. De uitwerking van deze ambities en
plannen vind je terug in het activiteitenplan
‘Werkplaats T & D’.
PROGRAMMA 3
PRODUCTIEHUIS
Het programma Productiehuis kent een
drietal onderdelen.
Producties
Professionele (co)producties met jonge niet
professionals en nieuwe makers die spelen in
ons eigen theater of op tournee gaan langs
scholen, theaters en festivals. Het Theaterschip
speelt ruim 80 voorstellingen per seizoen.

Binnen de producties bieden we ruim baan
aan nieuwe makers om zich te ontwikkelen.
Voor alle projecten geldt dat jonge mensen
(professionals en amateurs) een onmisbare rol
spelen voor en achter de schermen.
Grenzeloos
Onder de naam Grenzeloos organiseren we
internationale uitwisselingen voor jongeren en
nieuwe makers met productiehuizen uit andere
Europese landen. Het Theaterschip realiseert
minimaal twee internationale uitwisselingen of
coproducties per seizoen. Door binnen Europa
grensoverschrijdend te werken stelt het jonge
mensen 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.
Festival
In het voorjaar van 2020 willen wij de tweede
editie van Kunstbaken Festival organiseren.
Dit festival werd in juni 2018, als opvolger
van festival Havenwerk, voor de eerste keer
georganiseerd. Kunstbaken is een meerdaags
en tweejaarlijks talentenfestival waarbij het
programma voor 45% bestaat uit
theaterproducties door jongeren en 30% van
het programma wordt ingevuld met dans door
jongeren. Verder wordt 25% ingevuld met
workshops, georganiseerde ontmoetingen,
kennisdeling en uitwisseling.
Kunstbaken is een talentenfestival waar de
jonge explorerende mens van 12 tot 23 jaar met
theater en dans ambitie centraal staat.

12 - Meerjarenplan 2019 – 2020

(Jeugd)theater en/of dansscholen,
toneelscholen, cultuurprofielscholen,
productiehuizen, BIS-organisaties met
jongerenafdelingen, werkplaatsen en
jongerenateliers zijn veelal hun domein.
De uitwerking van deze ambities en
plannen vind je terug in het activiteitenplan
Productiehuis.
PROGRAMMA 4
DANS NETWERK OOST
Naast bovenstaande programmalijnen vervult
het Theaterschip ook een netwerkfunctie. Deze
vindt plaats onder de noemer Dans Netwerk
Oost. Het netwerk Dans Netwerk Oost kent twee
doelstellingen:
• Professionalisering en versterking van de
(aangesloten) Dansscholen in Overijssel en 		
Gelderland.
• Het geven van een impuls aan de 			
talentontwikkeling van jonge dansers die 		
(nog) geen kunstvakonderwijs diploma hebben
middels meerdere masterclasses en cross-over
dansproducties.
Het Theaterschip is sinds 2017 de spin
in het web van drie dansscholen uit
Overijssel waarmee gezamenlijk een
talentontwikkelingsprogramma wordt
vormgegeven en uitgevoerd.
Vanaf 2019 zullen dansscholen uit Gelderland
zich ook gaan aansluiten bij dit netwerk.
De uitwerking van deze ambities en plannen
vind je terug in het activiteitenplan Dans
Netwerk Oost.

CULTURELE
KANSEN
Binding met Landsdeel-Oost
Het Theaterschip is sinds haar oprichting
gevestigd in Deventer. Deze Hanzestad
aan de IJssel ligt op de scheidslijn van de
provincies Overijssel en Gelderland. Dit is
terug te zien in de geografische afkomst van
de deelnemers, de nieuwe makers, bezoekers,
samenwerkingspartners en scholen die ons
cultuureducatieprogramma afnemen.
Jaarlijks bereiken we via ons totale programma
gemiddeld 16.500 (jonge) mensen. Daarvan
komt 64% uit Overijssel , 28% uit Gelderland en
8% uit de rest van Nederland of daarbuiten.
De afgelopen 10 jaar heeft het Theaterschip
zich ontwikkeld van een lokale speler naar een
stabiele bovenregionale en zelfs internationale
speler. Met steun vanuit de provincie Overijssel,
de Gemeente Deventer en later het FCP is het
Theaterschip erin geslaagd een professionele
organisatie te bouwen die op een structurele
wijze, in samenwerking met partners, jonge
mensen begeleidt in het ontdekken en benutten
van hun talent en vergroten van hun culturele
competenties.
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De eerste jaren hebben wij ons daarbij
volledig gefocust op theater. Inmiddels zoeken
we voortdurend cross-overs tussen theater
en andere (podium)kunstdisciplines en is
sinds 2017 de discipline dans ook structureel
onderdeel geworden van ons meerjarige
talentontwikkelingsprogramma.
Met Podium voor Talentontwikkeling kiest het
Theaterschip voor het consolideren van haar
provinciale rol in Overijssel en versterken
en verrijken we het aanbod voor talentvolle
jongeren uit de provincie Gelderland. Binnen
Gelderland richten wij ons op de Achterhoek
en de Stedendriehoek.

Monitoring en evaluatie
Het Theaterschip ziet zichzelf als een lerende
organisatie. Om te kunnen leren moet je
in staat zijn tot reflecteren. Om dat proces
te voeden monitoren wij de verschillende
programmaonderdelen. Per programmaonderdeel
geven wij in het activiteitenplan aan waar de
monitoring en evaluatie uit bestaat.

Marketing
Het Theaterschip heeft de komende 2 jaar
als marketingdoelstelling dat het binnen
de provincie Overijssel en de voor het
Theaterschip nieuwe regio’s Achterhoek
en Stedendriehoek een zo groot mogelijke
bekendheid genereerd voor de activiteiten die
het ontplooit.
Daarmee wordt het aantal potentiële
deelnemers vergroot en tevens het afzetgebied
van producten verruimd.
Per activiteit is er echter (deels) sprake van
een ander doelgroep en daarmee een andere
marketingstrategie.
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Algemene Branding
Het merk Theaterschip dat wij willen uitdragen
is simpel en daarmee effectief.
Net zoals Coolblue alles doet voor een
glimlach, Philips zich met innovative people
en Volkswagen zich met Das Auto positioneert,
zo wil het Theaterschip ‘Podium voor
Talentontwikkeling’ als heldere branding van
onze visie en missie.

Scheepvaartstraat 9
7411 MB Deventer
0570 – 54 77 37
info@theaterschip.nl

www.theaterschip.nl

