Activiteitenverslag 2020

Voorwoord
Stut Theater is voortdurend in beweging. Er gebeurt veel in het land, in de stad, in de wijk, in de
buurt én achter de voordeuren. Daar waar de deur normaal gesproken niet zo snel opengaat weet
Stut een ingang te vinden. We leren de verhalen kennen van de mensen die we dan treffen. We
horen, we zien, we voelen, we laten ons raken. We maken voor én met de doelgroep een passende
theatrale vertaalslag die recht doet aan de mensen op het toneel.
2020 was - vanwege de coronapandemie - een bijzonder jaar; enerzijds van voortdurende
aanpassing en verandering maar anderzijds juist van meedeinen op de golven. Veel plannen die we
hadden, werden aangepast of uitgesteld. We bleven zoeken naar mogelijkheden om in contact te
blijven met onze doelgroep. Gelukkig hebben we ook nog veel activiteiten - soms in aangepaste
vorm - kunnen uitvoeren.
2020 was ook in een ander opzicht een bijzonder jaar: het jaar waarin Lilian Vis Dieperink het stokje
overnam van Donna Risa als artistiek leider.
Co-creatie pur sang, bottom up én inclusief op alle niveaus. De Stutters die hier werken, zetten
hun vakmanschap en gereedschap in om de spelers in alle opzichten te laten schitteren op het
toneel.
Ik ben groter dan een hokje. Mensen denken dat ik
breekbaar ben. Dat ze heel voorzichtig met mij om
moeten gaan. Dat als ze het verkeerde zeggen, dat ik
eraan onderdoor ga. Een kwetsbaar vogeltje. Ze
denken dat ze precies weten wie ik ben. Ze denken dat
ze precies weten wat goed voor mij is.
- Annelies in BuitenGewoon (2019-2020)

Welkom bij Stut in 2020!
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Activiteiten
Overzicht activiteiten 2020:

Productie
Buitengewoon

Studio Stut (6x)
Podcast: alsof we ergens
induiken

Rebelse meisjes (5x)
Hiphop Alice

Bijzonderheden
Gestart in 2019
Voorheen Theater
Dichtbij. Uitsplitsing alle
edities samen: zie pag. 12
Onderdeel Theater na de
Dam
Live en online.
Uitsplitsing alle edities,
zie pag. 7
Afstudeervoorstelling

Wat wij zijn
#decommunity (3x)
Het Goud van Houten
(2x)

JongStut productie

CoHost Voorstelling

Bezoekers
311

Deelnemers/
spelers
5

In samenwerking
met

543

52

340

6

196

6

76

6

Online films

36

8

Jongerencultuurhuis
BOKS

60

12

30

26
116

Theater na de Dam

Theater de Slinger
Van der
Hoevenkliniek &
Cornerstone
Theatergroup Los
Angeles

1. Eigen producties
Doorlopend van vorig seizoen:

BuitenGewoon
Buitengewoon werd in 2019 gepresenteerd als de nieuwe voorstelling van Stut Theater waarin de
inclusieve samenleving bevraagd wordt. De voorstelling is gemaakt en gespeeld door mensen die
zich af en toe een buitenbeentje voelen. BuitenGewoon speelde in 2020 nog een aantal keer. Daar
waar het niet mogelijk was om de voorstelling live te spelen werd de registratie vertoond en werd
het publiek in de gelegenheid gesteld om een digitaal nagesprek te voeren met de spelers. De
voorstelling was voor het laatst te zien tijdens Studio Stut eind september.
“Dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij de FREAKSHOW! Ik wil u graag van tevoren
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waarschuwen. Wat u hier zo meteen gaat zien, kan als zeer schokkend worden ervaren. Ik vraag
u niet te gillen. Maak geen oogcontact. En blijf te allen tijde in uw stoel zitten. Het is voor uw eigen
veiligheid. Onze freaks, zijn buitenbeentjes, zonderlingen, rare snuiters. Als u ze ziet zult u
dankbaar zijn dat u gewoon normaal bent.”

BuitenGewoon
voorstellingen &
workshops
Datum
2-feb
11-feb
8-mrt
16 april
8-sep
27-sep

Voorstellingen
Nieuwe erven
Amersfoort
Hogeschool
Utrecht
Van der
Hoevenkliniek
MBO Utrecht
Hogeschool
Utrecht
ZIMIHC theater
Stefanus

Workshops
2-feb Nieuwe Erven

Deelnemers

Publiek

5

53

5
5

30
30
5

Bijzonderheden

200

5

90

Online voorstelling

5

90
293

Studio Stut

18
18
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Rebelse Meisjes
Deze productie, in een regie van Lilian Vis Dieperink, is gestart in september 2019 met de werktitel
Vrouwenstem. Rebelse Meisjes maakte oorspronkelijk deel uit van een groter internationaal project,
Cohost genaamd, zie: Bijzondere projecten en samenwerkingen. Centraal in deze voorstelling
staan emancipatie en transformatie. Stut ging op zoek naar vrouwen die een emancipatie door
hebben gemaakt of aan het doormaken zijn. Vrouwen die aan het roer staan van hun eigen leven of
bezig zijn de leiding terug te nemen. Stut interviewde 15 vrouwen met verschillende achtergronden
(Nederlands, Syrisch, Iraans, Pakistaans, Pools, Jemenitisch, Surinaams, Turks) over dit
onderwerp. Het waren inspirerende gesprekken over hoe moeilijk het soms is je eigen keuzes te
maken en wat ervoor nodig is om de leiding te hebben over je eigen leven. Uit deze brongroep is
een diverse spelersgroep voortgekomen. Het zijn veelal vrouwen die zich op één of andere manier
los hebben gemaakt van onderdrukking. Het zijn verhalen van vrouwen die gevlucht zijn uit landen
waar vrouwen ondergeschikt zijn aan mannen maar bijvoorbeeld ook van een Nederlandse vrouw
die zich los heeft gemaakt van haar strenggelovige ouders.

Rebelse Meisjes ging in het najaar in première en speelde daarna nog vijf keer. Minder vaak en
voor minder publiek dan gepland. Een uitgebreid contextprogramma maakte deel uit van de
voorstelling. Er waren ter voorbereiding voor het bezoek aan Rebelse Meisjes workshops voor
vrouwen rondom de thema's emancipatie en transformatie. Door middel van spelopdrachten
creëerden vrouwen een alter ego op basis van de vraag: wie zou je willen zijn in een ander leven?
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Foto-expo Rebelse Meisjes ‘In een ander leven // In Another Life

Het resultaat van die opdrachten is vastgelegd in een foto-expositie, welke te zien was in de foyer
en sinds de 2de lockdown in Gezondheidscentrum de Amazone in Overvecht. Op deze manier
zorgt Stut toch voor zichtbaarheid, ook zonder live voorstellingsbezoek.

Rebelse
Meisjes
Datum
30-okt
1-nov
3-nov
4-nov
17-nov

Voorstelling
ZIMIHC theater Stefanus
ZIMIHC theater Stefanus
ZIMIHC theater Stefanus
ZIMIHC theater Stefanus
Hogeschool Utrecht
Nederlands Voedsel- en
19-nov Warenautoriteit

5-mrt
4-sep
1-okt
9-okt
23-okt
23-okt

Workshops foto expo
Weide Wereld
Stut Studio
Weide Wereld
De Dreef
Amsterdam
De Dreef

Publiek
30
30
30
30
70

Deelnemers
6
6
6
6
5

6
196

3
32
9
11
8
9
4
7
48

In opdracht van/ in
samenwerking met

Bijzonderheden

Studio Stut

Online
Online

Dock
Dock

7

Podcast ‘Alsof we ergens in duiken’ in samenwerking met Theater na de Dam
Door corona was het niet mogelijk een theatervoorstelling te spelen tijdens het landelijke project
Theater na de Dam op 4 en 5 mei. In plaats daarvan maakten we met jongeren een podcast
gebaseerd op dezelfde thematiek. Ouderen die de oorlog hebben meegemaakt deelden hun
verhaal met jongeren uit Overvecht en een klas van het Oosterlicht College.

Afstudeervoorstelling
In 2020 studeerde Cindy Liebregts van de Fontys Hogeschool van de Kunsten, opleiding Docent
Theater, af onder de vleugels van Stut. Zij maakte haar Stut afstudeervoorstelling samen met
studenten van het MBO Creative College in Overvecht. Ook deze voorstelling Hip-Hop Alice werd in
plaats van live, online gepresenteerd.
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1. Bijzondere projecten en samenwerkingen
COHOST
Het project COHOST was een internationale uitwisseling en samenwerking tussen theatergroep
COrnerstone uit Los Angeles, de Van der HOevenkliniek (TBS) uit Utrecht en STut Theater. Al
vanaf 2017 werd toegewerkt naar een coproductie welke o.a. in voorjaar 2020 op het Internationale
Community Art Festival in Rotterdam zou spelen. Helaas viel de geplande gezamenlijke afsluiting in
maart in het water. Wel gingen de drie betrokken organisaties door met het ontwikkelen van hun
eigen projecten, allen rondom de thematiek van transformatie en emancipatie. Rebelse Meisjes van
Stut was één van deze projecten. Eind 2020 vond alsnog een beperkte gezamenlijke presentatie
plaats voor een bescheiden publiek waarmee het COHOST project als beëindigd kon worden
beschouwd. Ondanks de tegenslag bij de gezamenlijke eindpresentatie is de kern van het project
COHOST: een intensieve methodiek- en kennisuitwisseling voldoende tot uiting gekomen.

Plan Einstein (theater en podcasts)

“Women teach themselves to learn to ride a bike at the AZC.
It may seem like a small step but it is so much more.”

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) toekomst. Stut maakt op Plan Einstein theatervoorstellingen én
vanuit een mobiele studio (een pipowagen) podcasts (Radio Einstein).
•
•
•

•

•

•

Ook hier dwong de Corona pandemie ons om plannen anders vorm te geven dan voorzien.
We brachten de volgende activiteiten:
De podcastserie ‘Pas op de plaats’ van ons Radio Einstein station bracht prachtig in beeld
hoe de bewoners van het AZC de corona crisis beleven.
Tijdens de eerste lockdown bezorgden we flessenpost in het AZC. Voor de 200 kamers een
fles, met daarin voor ieder een persoonlijke ‘hart-onder-de-riem-boodschappen’ van mensen
uit heel Nederland.
In twee theaterweken in de zomer werd er vanuit de verhalen van de bewoners toegewerkt
naar een voorstelling. De eerste voorstelling werd opgevoerd op de binnenplaats van het
AZC en de tweede voorstelling in het Wilde Westen.
Er werden opnames gemaakt voor een nieuw podcastseizoen Radio Einstein. Een seizoen
waarin zes Utrechtse kunstenaars van verschillende disciplines een cadeau maakten voor
zes asielzoekers, die zij enkel kenden via geluidsopnames.
In het najaar konden ook weer wekelijks theaterworkshops worden gegeven voor
volwassenen, jongeren en vrouwen. Zij werkten toe naar een voorstelling in 2021 (die
uiteindelijk online is opgevoerd).
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Project Einstein 2020
Flessenpost
Voorstelling
zomerweek Einstein
Voorstelling
zomerweek Einstein 2
Theaterles op AZC
Presentatie
Kunstcadeaus
Presentatie
Kunstcadeaus
Radio Einstein podcast
Totaal

Datum
april/mei
24 juli

# publiek
200

Deelnemers
3

In samenwerking met
AZC Joseph Haydnlaan

80

10

AZC Joseph Haydnlaan

30 5
nvt 40

Het Wilde Westen
AZC Joseph Haydnlaan

28 augustus
Okt - dec
30 september
9

3

AZC Joseph Haydnlaan

3
6812
322 (6812 online)

9
3
32

AZC Joseph Haydnlaan
AZC Joseph Haydnlaan

30 november
Heel 2020

Rapper Jermain Bridgewater vertelt Feras over zijn persoonlijke kunstcadeau. Het podcastseizoen ‘Het cadeau’ is online
inmiddels meer dan 10.000 keer beluisterd en werd besproken in de podcast Parelradio van Stef Visjager en podcastgids
VINK met Mischa Blok en Vincent Bijlo.
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Stut en Jongerencultuurhuis
Twee Stut regisseurs werkten samen met BOKS jongerencultuurhuis Kanaleneiland & Overvecht
aan een voorstelling met jongeren van beide organisaties. De voorstelling Wat wij zijn
#decommunity werd drie keer gespeeld bij de opening van het nieuwe BOKS cultuurhuis in
Overvecht.

Stut en de HKU
Zes studenten van verschillende disciplines van de HKU werden gekoppeld aan zes spelers die
eerder betrokken waren of dat nog steeds zijn bij activiteiten van Stut. De studenten maakten een
kunstwerk op basis van de gesprekken die ze voerden met de spelers. Dit kunstwerk werd hen
vervolgens als cadeau aangeboden. Dit resulteerde in een mooie intieme presentatie voor
studenten, deelnemers, docenten en andere betrokkenen.

Interdisciplinair project met de HKU

Bezoekers
15

Deelnemers/spelers
15

In samenwerking met
HKU Utrecht

Overige projecten 2020
Bijzondere projecten 2020
Afscheid van Harte uit Zimihc weg
Expertise overdracht (workshops)
Optreden Stut Koor (afscheid
Donna Risa)
Expertise overdracht (workshops)
Themabijeenkomst voorstelling
2021

Bezoekers
30

Deelnemers/spelers
13
15

In samenwerking met
Resto van Harte
Stadsklooster

30

15
30

Hogeschool Utrecht

60

10
106
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3. Doorlopende activiteiten
Studio Stut (voorheen Theater Dichtbij)
Elke laatste zondag van de maand organiseren we een theatermiddag. Vaak programmeren we
onze eigen producties, maar we nodigen ook andere community theatermakers uit. Verbinding,
verwondering en verdieping staan centraal rond de geprogrammeerde voorstelling. Rondom de
voorstelling (verwondering) is er altijd een contextprogramma met gesprekken, sprekers of
interviews (verdieping) en een hapje, drankje en muziek (verbinding).
Een aantal Studio Stut middagen in 2020 waaronder ook het zomerse festival, de Cultuurproeverij
werd geannuleerd. In plaats daarvan verzorgden we optredens in de buitenlucht voor een aantal
flats en verzorgingstehuizen in Overvecht. We maakten deze optredens met onze StutKoor en
StutOpen groepen in samenwerking met partners in Overvecht zoals Catching Cultures Orchestra
en Heel Overvecht Beweegt.

2020

Editie

Bezoekers

Studio Stut (voorheen
Theater Dichtbij)

Ja ik wil!

43

Deelnemers/
spelers
6

Buitengewoon

80

5

Parade Overvecht 5
mei

+/- 150
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Parade Overvecht 4
juli
Rebelse Meisjes
COHOST

+/- 150
30
30

20
6
26

In samenwerking met

StutKoor
Catching Cultures
Orchestra
StutOpen
Catching Cultures
Orchestra en project O

StutOpen
StutOpen is één van de kernactiviteiten waar Stut ook in 2020 zoveel mogelijk mee door ging. Op
deze plek zetten Utrechtse wijkbewoners die normaliter op grote afstand staan van kunst en cultuur
hun eerste stappen op het toneel. Ze maken kennis met theater en zich richten op spelplezier, het
delen van je verhaal en het maken van kleine sketches en scènes op basis van hun eigen verhaal.
Daar zit tegelijkertijd de kracht van deze open inloop activiteit: ook al zijn de spelers verschillend van
afkomst, van leeftijd, van achtergrond, van opleidingsniveau, de kracht zit ‘m in het samen spelen,
samen delen en het genieten van het met elkaar maken en elkaar en het publiek raken. Tevens is
dit een plek waar we spelers uit selecteren om mee te spelen in andere Stut producties.
In 2020 zijn de meeste Stut Open avonden doorgegaan. Op de momenten dat het niet mogelijk was
om elkaar live te ontmoeten werden de bijeenkomsten online gehouden. Zo werd er onder andere
een online soap gemaakt. Dankzij de creativiteit van de Stut regisseur en het niet aflatende
enthousiasme van de deelnemers een groot succes!
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Stut Open online

StutKoor
Het StutKoor bestaat sinds 2007 en is toegankelijk voor iedereen die betrokken wil zijn/blijven bij
Stut. Een groot gedeelte van deze leden zijn ook de ambassadeurs van Stut en zijn zij veelal
bereid om zich in te spannen bij de verschillende doorlopende en bijzondere activiteiten van Stut
Theater.
In 2020 vond een wisseling van de wacht plaats. Donna Risa en Bam Commijs verlieten het koor
en een nieuwe jonge dirigent en koorleider werd aangetrokken: Sam Haug.
Helaas voor Sam en het koor was het door de pandemie in eerste instantie al niet mogelijk om
met elkaar te zingen en in tweede instantie zelfs niet meer om met elkaar samen te komen. Er
werd van alles uit de kast getrokken om het koor toch bezig te houden: van djembé-workshop tot
online muziekbingo. Maar uiteindelijk wil een koor natuurlijk vooral doen waarvoor het bedoeld is:
samen zingen. We vestigen onze hoop op 2021!
StutEnik
In 2018 is een mooie samenwerking ontstaan met Enik, een onderdeel van Lister. Enik is een
centrum voor scholing en persoonlijke ontwikkeling voor mensen in herstel. Mensen met uitdagingen
op het psychische en/of verslavingsvlak. De overeenkomst tussen Stut en Enik is dat we beiden
uitgaan van het talent van iedereen en niet werken vanuit een eventuele hulpvraag. Ook in 2020
starten met een serie van 10 theaterworkshops. Deze werd vanwege Corona helaas onderbroken.
Wanneer er toestemming is, gaan de workhops weer van start. De samenwerking met Enik is
springlevend.
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Doorlopende projecten
naam
Stut EnIk
StutKoor
StutOpen

datum
woensdagmiddag
woensdagavond
donderdagavond

omschrijving
theaterles
repetitie
theaterles

medewerkers
1
3
2

deelnemers
10
15
12

aantal x
4
16
33

totaal
40
288
462

4. Klussen
Goud van Houten
In 2020 heeft Stut in samenwerking met Theater aan de Slinger in Houten een productie gemaakt
met 20 ouderen uit Houten, die niet of nauwelijks contacten hebben in hun gemeente. Het was een
grote klus waar wij als Stut Theater onze expertise deelden met Theater aan de Slinger. Een
ervaren Stut theatermaker startte in 2020 met een laagdrempelige inloop-activiteit en
kennismaking met theater, voor de duur van 6 weken. In die eerste fase konden deelnemers
vrijblijvend kennismaken en dus – desgewenst - ook weer kan afhaken. De enthousiaste verhalen
van mensen fungeerde als een goede reclame voor nieuwe deelnemers. Die openheid was het
begin van de verbinding. Vervolgens werd toegewerkt naar een theaterproductie waarvoor juist
commitment van de spelersgroep werd gevraagd.

Sjanghaipark 50 jaar
Stut Theater was gevraagd een theatrale invulling te verzorgen bij de viering van 50 jaar
Sjanghaipark in Overvecht op zondag 6 september 2020. Ook hier gooide de corona-pandemie de
plannen in de war. De viering werd uitgesteld tot 2021.
Idee is en was het volgende:
Op verschillende plekken in het park zijn kleine theatrale acts in een route te bezoeken. Stut
Theater verzorgt de eindregie op alle acts, zodat de route uiteindelijk als één mooi geheel kan
worden gepresenteerd. De organisatie van 50 jaar Sjanghaipark is verantwoordelijk voor de locatie
waar alles gaat plaatsvinden.
Doordat we twee ‘grote’ klussen hadden geworven voor 2020, hebben we daarmee onze
doelstelling ten aanzien van eigen inkomsten gehaald. Dat het uiteindelijk tot een klus beperkt bleef,
valt buiten onze invloedssfeer. Doordat we niet meer hebben kunnen acquireren konden we onze
energie in de voorbereiding op het nieuwe kunstenplan steken en een aantal interne projecten met
betrekking tot bedrijfsvoering uitvoeren.
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5. Organisatie en onderneming
Medewerkers en bestuur
In 2020 stond Stut stil bij de komende Cultuurnotaperiode, de interne organisatie en personeel.
2020 was - met name voor artistiek leider Donna Risa - een bijzonder jaar. Na 20 jaar trouwe
dienst droeg zij het stokje over aan assistent artistiek leider Lilian Vis Dieperink. Lilian heeft als de nieuwe artistiek leider van Stut Theater - een gedegen inwerkperiode gehad waarin het
rijke netwerk en de kennis van Donna Risa is overgedragen. Zo kan Stut fris een nieuwe
kunstenplanperiode in gaan met een gemotiveerde en getalenteerde artistiek leider, die zich
nog meer is gaan richten op de artistieke inhoudelijke kwaliteit van de voorstellingen, maar ook
de sterke missie van Stut blijvend zal uitdragen. Lilian werkt in die functie 32 uur vanaf
augustus 2020.
Daarnaast is er een nieuwe productieleider, Rashida Tauwnaar, aangetrokken.
In ons bestuur hebben we een nieuwe penningmeester aangetrokken: Martin Berghoef.
Helaas kregen we ook te maken met ziekte. Zakelijk leider, Margreet Zwart, viel uit met burn-out
verschijnselen. Ze werd op ZZP-basis vervangen door Britt Verstegen die eerder Margreet ook al
tijdens haar zwangerschap verving.
Medewerkers
Artistiek leider: Donna Risa / Lilian Vis Dieperink
Assistent artistiek leider: Lilian Vis Dieperink
Zakelijk leider: Margreet Zwart / Britt Verstegen
Publiciteit en acquisitie: Mánòn Suringa
Ondersteuning publiek en acquisitie: Jorinde Luyts
Productieleiding: Rashida Tauwnaar
Teamondersteuner: 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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