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De realisatie van de voorgenomen prestaties

Met het schrijven van dit activiteitenverslag tijdens de corona crisis, lijkt 2019 heel lang geleden.
Terugblikkend op alle mooie voorstellingen en andere activiteiten die we vorig jaar ondernamen,
hopen we dat we snel onze voorstellingen weer kunnen spelen op de plekken waar we dat het liefste
doen; wijktheaters, buurthuizen en scholen. Dat we onze wekelijkse activiteiten weer fysiek kunnen
oppakken, in plaats van digitaal.

2019 was een jaar in beweging. We waren op veel plekken te zien in de stad en zorgden voor meer
impact door samen te werken met maatschappelijke partners in de wijken. In oktober 2019 ging de
voorstelling BuitenGewoon in première. Een voorstelling over en met mensen die zich wel eens een
buitenbeentje voelen in de maatschappij. In het decor van een circus bekijkt het publiek een
confronterende freakshow. Met het Straatnieuws als mediapartner en een Utrechtse wijkentournee
in samenwerking met Vereniging Dwarsverband, is de organisatie van deze voorstelling de eerste in
Stuts nieuwe stijl. Met de inzet op publiekswerking bereiken we een nog meer diverse doelgroep van
Utrecht. Deze aanpak werkt heel goed en we willen de komende jaren deze werkwijze verder
ontwikkelen.

Begin 2019 verhuisde Stut mee met Plan Einstein naar de nieuwe locatie van het AZC aan de Joseph
Haydnlaan, waar we naast dat we radio items maken, ook theaterworkshops geven aan de
bewoners. Hiermee zijn we een vaste partner geworden binnen Plan Einstein.

Het internationale samenwerkingsproject tussen Stut, de Van der Hoeven Kliniek en Cornerstone
Theater Company uit Los Angeles, ging door. Twee makers uit L.A. kwamen voor twee weken naar
Nederland voor methodiek uitwisseling. Alle groepen werkten toe naar de gezamenlijke voorstelling
die in maart 2020 op het ICAF zou spelen.

Daarnaast liepen onze eigen wekelijkse activiteiten (StutKoor en StutOpen) door, net als de
activiteiten op locatie bij onder andere Enik (Lister) en organiseerden we maandelijks onze Theater
Dichtbij middagen in ZIMIHC Theater Stefanus.

Ondertussen zijn we hard aan het werk om te zorgen dat we ook op anderhalve meter afstand
voorstellingen kunnen spelen in 2020 en daarna, om zoveel mogelijk mensen betrokken te houden
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bij actieve kunstparticipatie in Utrecht. Want juist in deze tijden van fysieke afstand bieden wij met
onze verbeeldende activiteiten verbinding en ontmoeting met elkaar.

Voorstellingen 2019

Bezoekers

Deelnemers/spelers

Theater Dichtbij (9x)

968

10

Tikkie (8x)

395

7

Theater Na de Dam (3x)

155

12

BuitenGewoon (12x)

1318

5

Afleveringen Radio Einstein (5x)

5211

10

Overige optredens (24x)

3823

118

Totaal optredens (61)

6693

303
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Inzichtelijke kwalitatieve beschrijving van de verrichte activiteiten

BuitenGewoon
Een voorstelling over en met mensen die zich wel eens een buitenbeentje voelen in de maatschappij.
In het decor van een circus bekijkt het publiek een confronterende freakshow. Met het Straatnieuws
als mediapartner en een Utrechtse wijkentournee in samenwerking met Vereniging Dwarsverband, is
de organisatie van deze voorstelling de eerste in Stuts nieuwe stijl. De voorstelling speelde in tien
Utrechtse wijktheaters en buurthuizen waarbij we een contextprogramma verzorgden dat passend is
bij de locatie en de (doel)groepen die daar komen. Met de inzet op publiekswerking, bereiken we
een nog meer diverse doelgroep van Utrecht.

Het contextprogramma werd vormgegeven samen met (welzijns)partners in de wijken, zoals Lister,
Ubuntu en de Tussenvoorziening. In Oog in Al organiseerden we met het Wilde Westen, de
Wijkplaats en het Ubuntuhuis na afloop van de voorstelling een nagesprek in kleine groepjes. Bij De
Voorkamer en de Huiskamer van de Wijk in Hoograven organiseerden we een Buitenbeentjes Bingo.
Het Ubuntuhuis nam een podcast op met als thema BuitenGewoon en hield een serie van drie
Ubuntugesprekken over het thema.

BuitenGewoon in de media
Els, een van de acteurs vertelt in een openhartig interview in Duic over haar leven en BuitenGewoon.
Beluister de podcast van het Ubuntuhuis over de inclusieve samenleving, buitenbeentjes en de
voorstelling.
UindeWijk Overvecht maakte een korte reportage over de voorstelling.
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Speellijst BuitenGewoon 2019

Datum

Locatie

Publiek

10 september 2019

Hogeschool Utrecht

80

15 september 2019

Kargadoor

35

4 oktober 2019

ZIMIHC theater Stefanus

56

5 oktober 2019

ZIMIHC theater Stefanus

144

26 oktober 2019

Cultuurcampus Vleuterweide

77

2 november 2019

Theaterhuis de Berenkuil

78

9 november 2019

De Nieuwe Jutter

64

10 november 2019

Rafaëlkerk Overvecht

500

17 november 2019

Theaterzaal het Wilde Westen

100

19 november 2019

Hogeschool Utrecht

67

23 november 2019

De Saffier

58

30 november 2019

Bij Bosshardt Kanaleneiland

59

Totaal

1318

Over de Vecht, Theater Na de Dam
Op 4 en 5 mei 2019 organiseerde Stut Theater voor de tweede keer een theatrale route door Utrecht
Overvecht waarin we de oorlog herdenken en saamhorigheid vieren. Beide voorstellingen waren
volledig uitverkocht en op 4 mei was wijkwethouder Kees Diepeveen aanwezig om de herdenking
van de Tweede Wereldoorlog te leiden. Het StutKoor zong een mooi lied en we hielden twee
minuten stilte, waarna het Wilhelmus klonk op trompet. Vervolgens startte de voorstelling.

Veertien jongeren verdiepten zich onder leiding van theatermaker Sophie Plekker in de geschiedenis
van Utrecht ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. De diverse spelersgroep, bestaande uit
vluchtelingen, nieuwkomers en rasechte Utrechters, spraken met ouderen over hoe het was om jong
te zijn in oorlogstijd. Deze gesprekken, vol herinneringen en verhalen, vormen samen met ander
bronmateriaal de basis van de voorstelling Over de Vecht.
We waren met deze herdenking onderdeel van de negende editie van Theater Na de Dam op 4 mei
2019. Er speelden die avond gelijktijdig 28 jongerenvoorstellingen in Nederland, allen gebaseerd op
gesprekken met ouderen over de oorlog. Van Sittard tot Groningen en van Den Haag tot Arnhem
klonken de stemmen van toen in het nu.
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Speellijst Over de Vecht, Theater na de Dam 2019

datum

publiek:

3 mei 2019

ZIMIHC Theater Stefanus (Try Out)

20

4 mei 2019

ZIMIHC Theater Stefanus

81

5 mei 2019

ZIMIHC Theater Stefanus

71

Totaal

155

Tikkie (doorgespeeld uit 2018)
In 2018 werkte JongStut rondom het thema 'geld'. Niet een bijzonder sappig thema waar jongeren
meteen enthousiast van worden, zou je zeggen, maar niks bleek minder waar. In het voorjaar
organiseerden we een aantal workshopreeksen waarin we het onderwerp met een diverse groep
jongeren verkenden. We merkten dat de doelgroep en het onderwerp aansloegen bij een aantal
organisaties die zich verbonden aan het project, zoals de Armoedecoalitie, Pretty Woman, U
Centraal, De Rading, Big Brothers Big Sisters en het ROC Creative College. In het najaar vormden er
een spelersgroep die een voorstelling gemaakt hebben en op tournee gingen (tot april 2019).
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De voorstelling Tikkie gaat over uitdelen en incasseren. Zeven jongeren ontdekken wat er allemaal
op je af komt als je 18 wordt. Vrijheid, je vleugels uitslaan, de wereld ontdekken! Maar ook
volwassen worden, jezelf kunnen redden en een heleboel dingen regelen. Een DigiD, bankrekening,
zorgverzekering… Maar daar gaan we het dus niet over hebben.

De première vond plaats op Wereld Armoededag en dankzij de Armoedecoalitie speelden we op het
slotfestival van de themaweek 'Mooi Meegenomen'. Dit was gratis voor mensen die met armoede te
maken hebben, waardoor de zaal bomvol zat met een publiek dat veel affiniteit had met de
thematiek én enorm genoot van dit prachtige uitje. We kregen veel bijzondere reacties van het
publiek en we merkten gedurende de hele tournee dat men met elkaar in gesprek ging over geld. Iets
waar normaal een taboe op rust en niet vanzelfsprekend gebeurt.

“Dat jullie van zo’n serieus en saai thema zo’n leuke voorstelling kunnen maken.”
“Wat een toffe voorstelling is het geworden! Zoveel spirit en energie, geweldig!”

datum

locatie

25 jan 2019

MFC Presikhaven Arnhem

5 feb 2019

Hogeschool Utrecht

100

26 maart 2019

ROC Creative College

40

27 maart 2019

Domstad

30

28 maart 2019

ROC Vondellaan

50

28 maart 2019

ROC Vondellaan

50

28 maart 2019

ROC Vondellaan

50

4 april 2019

JCU Ulu Moskee

45

Totaal

publiek:
30

395
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Afstudeervoorstelling wordt UBUNTU voorstelling
Door omstandigheden kon er dit jaar geen afstudeervoorstelling gemaakt worden. Wel werkte onze
afstudeerstagiaire Karen Savert samen met deelnemers vanuit het Ubuntuhuis aan een korte
voorstelling die gepresenteerd werd op de Zomerspecial 2019.

Theater Dichtbij
Elke laatste zondag van de maand organiseert Stut Theater het matinee programma Theater Dichtbij
in het ZIMIHC theater Stefanus. Theater Dichtbij staat voor samen eten en samen theater kijken. De
middag begint steevast om 13.00 uur met een heerlijke lunch verzorgd door Resto VanHarte.
Aansluitend is om 14.00 uur een gratis voorprogramma waarbij dieper wordt ingegaan op de
thematiek van de voorstelling in de vorm van een interview, quiz of presentatie. Vervolgens speelt
de voorstelling, soms is dit een Stut-productie, maar regelmatig programmeren we ook andere
gezelschappen.

We selecteren voorstellingen met een sociaal-maatschappelijke kern, zoals community theatre en
wijktheater, maar ook theater door bijzondere spelers, zoals bijvoorbeeld verstandelijk beperkte
spelers. Het doel van Theater Dichtbij is verbinden, verdiepen en verwonderen. In 2019 hebben we
acht edities van Theater Dichtbij georganiseerd, waarvan er zes externe gezelschappen op de
planken stonden en we twee producties op het toneel brachten. Dit jaar hadden we voor het eerst
elke maand een ander thema dat centraal stond in de middag, met als uitgangspunt het thema van
de voorstelling. Zo hadden we een middag rondom het hiernamaals bij de voorstelling van het Utregs
Requiem en een hele Indische middag bij de voorstelling Hoe dan dese?! van de Utrechtse stichting
Madjoe Dua. Daarnaast hadden we in juni de Cultuurproeverij, een samenwerking tussen ZIMIHC
theater Stefanus en Stut, waarin Stut het theaterprogramma verzorgde en ZIMIHC een Streetfood
festival organiseerde met lokale cateraars. Dit was opnieuw een groot succes.
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Datum

Thema/ Voorstelling

publiek:

27 jan 2019

Back to school (Kleurles - Live Your Story)

31 maart 2019

Welkom in het hiernamaals (Utregs Requiem)

28 april 2019

Familie Editie (Zoek de verschillen - Theatergroep Masquerade)

83

26 mei 2019

Iets met eten (Iets met eten - afstudeervoorstelling)

67

14 juni 2019

ZomerSpecial: Cultuurproeverij

198

29 sept 2019

Première: Hóe dan, dese?! (Madjoe Dua)

149

27 okt 2019

Verhalen van vluchtelingen (Hosseini - Stichting Nieuwe Makers )

68

24 nov 2019

Iemandsland (Theater Totaal)

93

15 dec 2019

Winterspecial

80
110

120

Totaal

968

Overige Optredens
Hieronder staat een overzicht van alle overige optredens en uitvoeringen die Stut het afgelopen jaar
heeft gegeven. Deze werden ingevuld met de verschillende groepen die Stut in huis heeft, wat op de
volgende pagina’s toegelicht wordt.

Datum

Titel

Locatie

Publiek

18 jan 2019

Glow in the Park

Gagelbos

500

19 jan 2019

Glow in the Park

Gagelbos

900

17 feb 2019

Utregs Requiem

TivoliVredenburg

900

17 feb 2019

Utregs Requiem (voorprogramma)

TivoliVredenburg

200

30 maart 2019

Maatwerkoptreden

Prodentfabriek Amersfoort

20

3 april 2019

De Rijke Bramenplukker

Johanneskerk

15

10 april 2019

De Rijke Bramenplukker

Zorgcentrum Rosendael

25

23 april 2019

StutKoor (18) & StutOpen (15)

Hogeschool Utrecht

70

24 april 2019

De Rijke Bramenplukker

Voedseltuin Overvecht

15

14 mei 2019

Maatwerkoptreden

Kanaal30

150

24 mei 2019

Maatwerkoptreden

Werkspoorkathedraal

100

13 juni 2019

Maatwerkoptreden

ZIMIHC theater Stefanus

250

9

14 juni 2019

Maatwerkoptreden

ZIMIHC theater Stefanus

19 juni 2019

Workshop Donna

Landhuis in de Stad

20

23 juni 2019

Buitengewoon Zingen

Culemborg

50

20 juli 2019

Buurtgesprekken

Buurtcamping Overvecht

100

21 aug 2019

Presentatie AZC

AZC Joseph Haydenlaan

20

2 sept 2019

Opening Einstein

Plan Einstein

80

21 sept 2019

Grachtensmart

Tivoli Vredenburg

26 sept 2019

Meetellen in Utrecht

De Stadsbrug

2 nov 2019

Maatwerkoptreden: Stut speelt met Vuil Bibliotheek Hoograven

25

9 nov 2019

Maatwerkoptreden: Stut speelt met Vuil Bibliotheek LRC

30

16 nov 2019

Maatwerkoptreden: Stut speelt met Vuil Bibliotheek Overvecht

35

30 nov 2019

Maatwerkoptreden: Stut speelt met Vuil Bibliotheek Kanaleneiland

30

7 dec 2019

Sociale buurtmarkt

De Dreef Overvecht

14 dec 2019

Expositie Donna

Griftsteede

Totaal

198

120
50

100
40
4043
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StutKoor
Het StutKoor is een doorlopende activiteit van Stut die elke woensdagavond plaatsvindt. Nadat het
koor in 2018 startte met De Rijke Bramenplukker, een samenwerking van de Tussenvoorziening en
Stut, is dit in 2019 nog een aantal keer gespeeld op verschillende plekken in Utrecht. Ook maakten ze
onder leiding van componist en dirigent Bam Commijs een eigen requiem over het hiernamaals, dat
bij onze eigen Theater Dichtbij in februari 2019 uitgevoerd werd. De rest van het jaar heeft het Stut
Koor een aantal korte optredens verzorgd in verzorgingshuizen in Overvecht.

StutOpen
Bij StutOpen kan iedereen elke donderdagavond gratis en op laagdrempelige wijze kennismaken met
theater, met zowel het ambacht als de specifieke Stut methodiek. De deelnemers krijgen les in de
basisprincipes van theater: van het neerzetten van een wie/wat/waar in een verhaal tot
improvisatietechnieken. Daarnaast wordt altijd gewerkt naar een presentatie of voorstelling die
gebaseerd is op de persoonlijke verhalen en ervaringen van de deelnemers zelf. Hierbij staat de Stut
methodiek centraal. StutOpen heeft zich ontwikkeld tot een zeer diverse en gemêleerde groep, al
spreken wij liever van een ‘zwerm’. Je bent namelijk altijd welkom, ook als je niet elke week kan
komen of gedurende de les af en toe pauze moet nemen en aan de kant wil zitten. De groep van
gemiddeld vijfentwintig deelnemers bestaat uit: ROC studenten, jonge jongens die gevlucht zijn uit
Syrië, mensen met een fysieke of verstandelijke beperking, patiënten van de Van der Hoeven Kliniek,
Islamitische meiden uit een Overvechts studentenhuis, oud-spelers, buren van Stut en scholieren. De
leeftijd varieert van 14 tot 60 jaar.

Gedurende het jaar werken we met de deelnemers van StutOpen aan kleine optredens die te zien
zijn bij de Zomer- en Winterspecial in ZIMIHC theater Stefanus.
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JongStut
JongStut is de jongerentak van Stut Theater waarbij we jongeren laagdrempelig laten kennis maken
met theater. Dit jaar maakten we opnieuw een jongerenvoorstelling in het kader van Theater Na de
Dam en speelden we onze jongerenvoorstelling Tikkie nog op een aantal plekken.

StutPlus
Met StutPlus richten we ons op (kwetsbare) ouderen in de samenleving. Na het succes van de
voorstelling Drijfkracht in 2018 gingen we met een klein groepje ouderen door en zochten we een
nieuwe samenwerking op met de Vulcanus in Overvecht. Na tien weken repeteren, speelden de
ouderen een korte presentatie in de Stut Studio.

StutENIK
StutENIK is een samenwerking tussen Stut en Enik Overvecht (onderdeel van Lister). Bij Enik worden
peer to peer workshops aangeboden door en voor mensen met (voorheen) psychische gevoeligheid.
In 2019 hebben we twee workshopreeksen verzorgd waarin we middels theater aan de slag gingen
met eigen verhalen van de deelnemers rondom verschillende thema’s. Zij presenteerden hun
voorstelling op de zomer- en winterspecial.

Plan Einstein
In 2018 leverde Stut een bijdrage aan Plan Einstein in Overvecht. Plan Einstein is een initiatief van de
Gemeente Utrecht waar wijkbewoners en bewoners van het AZC elkaar op een gelijkwaardige
manier leren kennen en workshops kunnen volgen waarin ze werken aan hun (professionele)
12

toekomst. We gaven verschillende workshops en startten ons eigen radiostation Radio Einstein. In
2018 sloot het AZC in Overvecht en in 2019 maakte Plan Einstein een doorstart bij het AZC in Oog in
Al. Stut verhuisde mee naar de nieuwe locatie en werd partner van Plan Einstein Haydn.

Theaterworkshops
Stut geeft wekelijkse laagdrempelige theaterworkshops op het AZC waarbij taal geen probleem is.
Er ontstaan uiteindelijk een jongeren- en een volwassengroep die wekelijks repeteren en toewerken
naar een kleine voorstelling die gespeeld wordt op het AZC en bij de Winterspecial van Stut Theater.

Radio Einstein
Ook Radio Einstein maakte een doorstart op Plan Einstein 2.0. Na een intensieve voorbereidingsfase
waarin er een netwerk werd opgebouwd en onderzoek werd gedaan naar de doelgroepen in dit AZC
vond 2 september de feestelijk opening plaats van het nieuwe Radio Einstein. Een tot radiostudio
omgebouwde pipowagen is op de binnenplaats van het AZC geplaatst. Op de opening werd de
nieuwe studio feestelijk onthuld door wethouder Maarten van Ooijen. Er zijn vijf nieuwe afleveringen
gemaakt in 2019 en ook vond er een eerste live talkshow plaats bij Theater Dichtbij in oktober 2019.
De afleveringen zijn te luisteren op alle podcast apps en op de website van Radio Einstein.
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Stut en HKU
In april 2019 werden voor de vierde keer studenten uit het derde jaar van de HKU faculteit
vormgeving, schrijven en musican 3.0 gekoppeld aan een Overvechter. Dit jaar werden 8 studenten
gekoppeld aan acht lokale cateraars.

De studenten kwamen in aanraking met Overvechters uit alle windstreken. Van Zuid-Sudan tot
Marokko, van India tot Syrië, van Indonesië tot Holland. Op basis van dit wekelijkse één op één
contact werden er door de studenten 8 bijzondere kunstwerken gemaakt, die tijdens het
Streetfoodfestival in juni 2019 werden gepresenteerd. De studenten lieten zich inspireren door de
opgebouwde relatie met de cateraar, hun zintuigen, de achtergrond van de cateraar en hun eigen
fascinatie.
De theatrale vorm was vrij en het eindproduct kon van alles zijn. Het mocht documentair zijn, maar
kon ook worden bewerkt, aangepast en gedramatiseerd. Studenten werden uitgedaagd te werken in
hun eigen discipline, maar mochten dit ook breder trekken en andere kunstdisciplines toevoegen aan
hun werk. De bezoekers van het Streetfood festival konden een speciale route wandelen, waarin alle
kunstwerken werden gepresenteerd.

COHOST / Rebelse Meisjes
Project COHOST is een unieke samenwerking met COrnerstone Theatre Company uit Los Angeles en
de forensische Van der HOeven Kliniek uit Utrecht (en STut). Het contact met deze partijen is in 2017
ontstaan. In 2018 is er een langdurig methodiek uitwisselingsproject opgezet. In 2019 is er een
proces gestart waarbij er naar een gezamenlijke voorstelling werd gewerkt. Alle drie de partijen zijn
gestart met een eigen spelersgroep. Stut Theater met een multiculturele groep vrouwen die in een
emancipatieproces zitten, onder leiding van Lilian Vis Dieperink. De kliniek met patiënten, staf en
buurtbewoners, Cornerstone met ex-gangmembers. Een divers gezelschap van circa 35 spelers,
verenigd in hun zoektocht naar antwoorden op vragen rondom hun identiteit. Allen hebben zich door
hun verleden los gemaakt van hun omgeving of gewoontes. Nu vragen ze zich af: wie ben ik zonder
de ander?

Tijdens het proces werkten de theatermakers van de verschillende groepen ook met elkaars spelers,
om zo van elkaars werkwijze te leren. In het najaar van 2019 bezochten twee theatermakers van
Cornerstone Stut. De voorstelling Reflections is het resultaat van dit tweejarig community art project.
Helaas konden de voorstellingen in voorjaar 2020 niet doorgaan door de Corona crisis. In najaar
2020 gaat Stut Theater met haar deel alsnog de planken op. Er zal een aantal keer openbaar gespeeld
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worden en ook voor een aantal besloten vrouwengroepen. Aan het eind van deze speelperiode
wordt er gepoogd alsnog gezamenlijk op te treden met de kliniek en Cornerstone.

Externe aanvragen en maatwerk optredens
Stut wordt regelmatig gevraagd voor het verzorgen van ‘korte klussen’, zoals workshops, theatrale
inleidingen, gastlessen en maatwerkoptredens. Met veel plezier nemen we deze opdrachten aan, het
zijn voor ons prachtige gelegenheden om gevoed te worden door (kwetsbare) bewoners, om kennis
over te dragen en methodieken uit te wisselen, en om kennis te maken met allerlei organisaties en
professionals in Utrecht. Hieronder lichten we graag een aantal van de maatwerk optredens verder
toe.

Gemeente Utrecht: Geldzorgen en schulden bespreekbaar maken
Stut Theater werd door de Gemeente Utrecht gevraagd om mee te denken over hun nieuwe pijler
‘Geldzorgen en schulden bespreekbaar maken’. Op de kick-off van deze pijler op 14 mei 2019 hebben
we op ludieke wijze de 185 bezoekers meegenomen in het onderwerp geld. Tijdens de inloop liepen
Stut spelers in drie personages rond: als betuttelaar, veroordelaar en als hokjesdenker. Door middel
van vragen werd het publiek aan het denken gezet over het onderwerp van die dag. De resultaten
van de gesprekken werden bij de opening plenair op theatrale wijze teruggegeven. Ook deelden de
spelers hun eigen verhaal.

Bibliotheek Utrecht
Stut werd gevraagd door de Openbare Bibliotheek Utrecht om een bijdrage te leveren aan het
meemaak podium dat in de maand november in het teken stond van de global goals zoals die door
de VN zijn gesteld om de wereld eerlijker en duurzamer te maken. Onder regie van een Stut regisseur
werd met 5 spelers een presentatie gemaakt met eigen verhalen over duurzaam leven: 'Stut speelt
met Vuil'. Aan het eind van deze presentatie werd door middel van gesprek en tekenen de interactie
met het publiek aangegaan. In de maand november speelden we in 4 locaties van de bibliotheek:
Hoograven, Overvecht, Leidsche Rijn en Kanaleneiland. Na afloop bleef er een kleurige slinger achter
met getekende voetafdrukken van het publiek.

Galalala ZIMIHC
In 2019 vierde ZIMIHC haar 30-jarige jubileum. Onder eindregie van Paul Feld werd er een grote
jubileumvoorstelling gemaakt met verschillende culturele organisaties uit Utrecht. Ook de StutOpen
spelers waren onderdeel van de voorstelling GALALALA. Zij speelden een scène rond een rode knop.
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Eén van onze Turkse speelsters kwam na het drukken op de knop, in een uitvergrote wereld terecht
waarin ze van haar moeder altijd sterk moest zijn.

Stages
Stut heeft elk jaar verschillende stagiaires in huis om mee te lopen, onderzoek te doen of een
voorstelling te maken. Afgelopen jaar boden wij plek aan twee studenten die een presentatie
maakten met mensen in het Ubuntuhuis en kregen we productionele ondersteuning bij verschillende
projecten van een HU-student. Veel groepen studenten (UU, HKU, HU en ROC) komen kennismaken
met Stut in een route door de wijk. Bijzonder blij zijn we met de samenwerking met het ROC Creative
College. De studenten weten hun weg te vinden naar Stut en doen in veel projecten mee.

Voorbereiding 2020
In 2019 waren we ook al druk bezig met het nieuwe jaar. Lilian Vis Dieperink startte met de
voorstelling Rebelse Meisjes als onderdeel voor de internationale uitwisseling COHOST en de
voorbereidingen voor de jongerenvoorstelling tijdens Theater Na de Dam is gestart. Ook blijven we in
2020 partner van Plan Einstein en zullen we nog meer radio afleveringen maken en zoeken naar
manieren om meer live evenementen vorm te geven. Begin 2020 staat een werkweek gepland aan
Cornerstone in Los Angeles, samen met de Van der Hoeven Kliniek. In maart 2020 zouden zij naar
Nederland komen om gezamenlijk de voorstelling af te maken. Helaas is dit niet doorgegaan
vanwege de getroffen maatregelen rondom COVID-19. We hopen dat we dit internationale project
op een later moment gezamenlijk kunnen afsluiten.

Functioneren en continuïteit
Tijdens dit schrijven is Nederland in zijn greep het coronavirus. Ook voor Stut heeft dit gevolgen voor
veel van onze activiteiten. We blijven in contact met onze vaste spelers, deelnemers en vrijwilligers

door online activiteiten aan te bieden en telefonisch contact te hebben met elkaar. Ook maakten we
rondom 4 en 5 mei de podcast Alsof we ergens induiken in plaats van een voorstelling. Juist in deze
tijd waarin we fysiek afstand moeten houden van elkaar, wil Stut mensen blijven verbinden met
verbeelding. Daarom zoeken we ook naar mogelijkheden om in het najaar onze geplande voorstelling
Rebelse Meisjes wel te kunnen spelen. De stichting is financieel gezond en kan dit jaar, met behoud
van gemeentelijke subsidies, goed doorstaan. We bereiden ons ook voor op een langdurige
aanpassing in werkwijze en uitvoering van activiteiten om corona-proof te kunnen werken. Hier willen
we in 2020 een bestemmingsreserve voor aanleggen.
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Zoals gepland neemt Donna Risa per 1 juli 2020 afscheid als artistiek leider van Stut Theater en wordt
zij opgevolgd door Lilian Vis Dieperink. We zijn Donna ontzettend dankbaar voor haar tomeloze inzet
waarmee ze Stut Theater heeft laten groeien de afgelopen 20 jaar. Ondertussen is Lilian helemaal
klaargestoomd om te starten en kijken we uit naar alle mooie plannen die zij meeneemt in haar
nieuwe rol!
Organisatie

Medewerkers
Artistiek leider:

Donna Risa

Assistent artistiek leider:

Lilian Vis Dieperink

Zakelijk leider:

Margreet Zwart

Publiciteit en acquisitie:

Mánòn Suringa

Ondersteuning publiek en acquisitie:

Jorinde Luyts

Productieleiding:

Rashida Tauwnaar

Zakelijk en artistiek medewerker:

Wilmie Voortman

Daarnaast werkt Stut met freelancers en vrijwilligers voor de verschillende activiteiten.

Bestuur
Voorzitter:

Marry Mos

Penningmeester:

Martin Berghoef

Secretaris:

Ruben Post

Algemeen bestuurslid:

Jasmina Ibrahimovic

Algemeen bestuurslid:

Jarrel Beets
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