
    

JAARVERSLAG 2021 

 
 

 

  



 2 

Voorwoord 

 

2021, het startjaar van het nieuwe kunstenplan 2021 – 2024! 
 

2021 was een bijzonder jaar door het voortduren van de corona pandemie. Ook dit jaar hebben we 
aanpassingen gedaan, alternatieven gezocht en hebben we meebewogen met de beperkingen en 
mogelijkheden. 
 
De corona crisis zorgde ervoor dat we onze activiteiten anders moesten inrichten. Een uitdaging die 
enerzijds frustrerend was, omdat het extra moeite kostte onze doelgroep te bereiken en we vaak tot het 
laatste moment activiteiten moesten bijstellen. Anderzijds een uitdaging die ons soms nog creatiever 
maakte. Zo ontwikkelden we een kubus installatie, waarin twee man publiek coronaproof een voorstelling 
kon meemaken. De kubus reisde langs allerlei wijken en zorgde voor nog intiemere ontmoetingen dan bij 
onze reguliere voorstellingen. 
 
De coronacrisis zorgde er ook voor dat we met een afstandje naar ons werk konden kijken en verrassende 
nieuwe inzichten kregen. Hoe doen we het eigenlijk de afgelopen jaren? We namen met het team onze 
organisatie onder de loep. We hebben onder andere gewerkt aan meer verbinding en doorstroom tussen de 
verschillende activiteiten. Met de start van heidagen voor het interne team, een Jong Talent programma en 
een makers ontwikkelprogramma, werd verder gewerkt aan het vormen en scholen van een solide kern van 
medewerkers en freelancers. 
 
We zijn bijzonder trots hoe we het afgelopen jaar een groot deel van onze activiteiten ondanks corona, al 
dan niet in een alternatieve vorm, toch hebben kunnen uitvoeren. We zijn blij dat we nu, mei 2022, weer 
een aantal ‘normale’ maanden achter de rug hebben waarin we de frustraties rond corona achter ons laten 
en de geleerde lessen meenamen naar de toekomst.  
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1. Ontmoeting - Ontwikkeling op de vier pijlers van het Stut Kunstenplan 

 

Voor Stut is ontmoeting hét woord van 2021-2024. Ontmoeting tussen verschillende groepen in de 
samenleving en ook tussen onze makers, disciplines en tussen Stut en sociale en culturele partners. In 2021 
maakten we de eerste vorderingen op de vier pijlers zoals we die opstelden in ons kunstenplan. 
 

a. Ontmoeting tussen Stut en de community: Bottom-up werken in alle fases 
 

‘We betrekken de community in alle fases van het maken, spelen en promoten van een voorstelling.’ 
In 2021 zijn we begonnen met het nog breder en eerder inzetten van onze community. Mooie voorbeelden 
van bottum-up werken in 2021 beschrijven we hieronder. 
 
Voorafgaand aan het repetitieproces van een nieuwe voorstelling starten we altijd met een veldonderzoek 
naar de bron: het thema of de doelgroep. Wat leeft er en welke verhalen moeten worden verteld? Dit is 
onderdeel van de regisseur in kwestie maar in 2021 hebben we ook onze outreach en educatie medewerker 
en haar netwerk hier intensiever bij betrokken. Twee maanden voor de première van de voorstelling wordt 
er op meerdere plekken in de stad door deze medewerker een voortraject gestart. Rond het thema van de 
voorstelling worden er workshops aangeboden aan de doelgroep. Ze worden voorbereid en warm gemaakt 
voor de voorstelling en hun verhaal krijgt ook een plek. In 2021 heeft de outreach en educatie medewerker 
voor het maken en begeleiden van deze contextprogramma’s een team van ervaringsdeskundigen om zich 
heen gebouwd. Bij het aanlooptraject van de voorstelling ‘Van heel dichtbij’ had zij een ervaringsdeskundige 
als co-trainer en ook het naprogramma werd mede begeleid door iemand uit de community. 
 
Ook betrekken we steeds vroeger in het maakproces van nieuwe voorstellingen sociale partners. Zo is voor 
de voorstelling Straatslim in najaar 2021 vanaf de start Het Straatnieuws als partner betrokken. 
Dit alles zorgt ervoor dat we in een vroeg stadium een brede groep laten meepraten over het onderwerp. 
 
Twee vaste Stut groepen hebben in 2020 en in 2021 in een artistiek vernieuwingstraject gezeten: StutOpen 
en het Stutkoor. De community leden van deze groepen zijn in dit gehele traject intensief betrokken 
geweest. Er zijn individuele en groepsinterviews geweest over de identiteit van deze groepen nu en in de 
toekomst. Zo is de uiteindelijke vernieuwing ook breed gedragen.  

 
b. Ontmoeting tussen Stut en culturen: Toegankelijkheid uitbouwen 

 
De diversiteit in ons publiek is groot en zit onder andere in het verschil in sociaal-culturele achtergrond, 
economische status en leeftijd. Bij onze activiteiten met specifieke doelgroepen, of op specifieke plekken 
bereiken we ook een diversiteit aan etnische achtergronden. We hebben ons in 2021 specifiek gericht op het 
nog verder vergroten van de etnische diversiteit van het publiek en het team. Dit deden we door: 

- Het etnisch divers programmeren bij Studio Stut en het betrekken van cultureel diverse initiatieven 
uit de wijk in het randprogramma van Studio Stut.  

- We zorgden ervoor dat de uitstraling van Studio Stut toegankelijk is voor meerdere doelgroepen. 
Fris, bruisend, muziek, kleuren, eten en beweging waren sleutelwoorden voor Studio Stut 2021.  

- We onderwezen onze  freelancers in intercultureel communiceren. Dit was in najaar 2021 onderdeel 
van het makers ontwikkelprogramma.  

- We namen voor het makers ontwikkelprogramma kunstenaars aan die de (etnische) diversiteit van 
ons (artistieke)team vergroten en maakten hiermee onze freelance poule meer divers.   
 

c. Ontmoeting tussen Stut en de stad: Zichtbaarheid vergroten  
 

We werkten in 2021 verder aan het vergroten van onze zichtbaarheid in heel Utrecht: 
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- Begin 2021 lanceerden we een nieuwe huisstijl en een meer visuele website, die beter de impact van 
ons werk uitstraalt en beter past bij Stut anno nu.  

- Onze artistieke freelancers werden in het makers ontwikkelprogramma meegenomen in de Stut 
gedachte en getraind in hoe ze Stut op locatie naar buiten brengen.   

- Onze hoofdfocus ligt op het bereiken van publiek met een grote afstand tot kunst en cultuur. 
Daarnaast betrokken we in 2021 ook het cultuurminnende publiek, dat wél zelf de weg weet te 
vinden naar het theater maar wellicht nog niet naar Stut. Dit deden we door te spelen op cultureel 
prominente plekken. Zo stond onze foto expositie van de voorstelling Rebelse meisjes op 
verschillende prominente plekken zoals in de pop-up store van Utrecht marketing in de binnenstad. 
Ook speelde Van heel dichtbij op het Spring Ark festival en stonden we met Radio Einstein op de 
satelliet programmering van Le Guess Who en op het podcast festival in TivoliVredenburg. Daarnaast 
startte in najaar 21 onze samenwerking met twee prominente culturele partners: Het Filiaal en het 
Café Theater Festival. 
 

d. Ontmoeting tussen Stut en makers: Waarborging en ontwikkelen artistieke kwaliteit  

 

We hebben in 2021 ingezet op de betrokkenheid en ontwikkeling van een select groepje (zzp)makers. Vanaf 
oktober zijn we een makers ontwikkelprogramma gestart waarin we onze methodiek voor community 
theater onderwezen en waarin we ontwikkel- en experimenteerruimte boden. In het ontwikkelprogramma 
ontmoeten makers en disciplines elkaar. Later in dit jaarverslag meer over dit ontwikkelprogramma.  
 
Daarnaast is in september 2020 een jonge community theatermaker gestart aan ons nieuwe tweejarige Jong 
Talent programma. Dit is een samenwerking met het Café Theater Festival. In maart 2021 presenteerde deze 
student haar afstudeervoorstelling op Studio Stut. Vanaf najaar 2021 begon zij (betaald) aan de 
voorbereiding voor een voorstelling voor het Café Theater Festival 2022. Over dit Jong Talent programma 
ook later meer. 
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2. Activiteiten  

a. Autonome producties  

 
Doorlopend van vorig seizoen  

 
Rebelse meisjes 
(productie slowcooker 2019/2020, tournee vanwege Corona 
doorgeschoven naar begin 2021) 
 In de voorstelling Rebelse meisjes worstelen zes vrouwen zich 
los van de leefregels, die ze zichzelf of anderen hen hebben 
opgelegd. Een rebel zijn betekent namelijk opkomen voor wie je 
bent en waar je in gelooft. Het betekent je niet door anderen 
laten vertellen hoe dingen horen te gaan.  Het betekent tegen 
de stroom in durven te gaan. In Rebelse meisjes speelden zes 
vrouwen van verschillende etnische achtergronden die allemaal 
een persoonlijk verhaal hebben rond het thema onderdrukking. 
 
Rebelse meisjes zou in het voorjaar 2020 in première gaan als 
onderdeel van ons internationale samenwerkingsproject 
COHOST. Echter vanwege corona ging dit niet door.  
 
In het najaar 2020 ging de voorstelling, los van de 
samenwerking, alsnog in première. In 2021 vond het staartje 
van de tournee plaats. We speelden in 21 meermaals online met 
een livestream nagesprek voor o.a. buurthuizen van Dock, voor 
verschillende MBO klassen, voor studenten Social Work en 
openbaar toegankelijk. 

Nieuwe producties 2021 

 

Van heel dichtbij 

(productie slowcooker 2020/2021) 

 
‘Ik heb overal gitaar gespeeld.  
Overal in Utrecht. 
Grote kans, dat je me wel eens hebt horen spelen. 
Misschien heb je wel eens geld op mijn gitaarhoes gegooid.  
Je bent doorgelopen 
En je bent me weer vergeten.‘ (Ricardo) 
 
In een kubus van 2 bij 2 meter ontmoet je Elias, Ricardo of Christiaan. Drie mannen met hun eigen verhaal 
over hun gevoel van eenzaamheid. In deze tijd, maar ook in andere tijden. Steeds meer mensen voelen zich 
eenzaam. We bouwen muren om ons heen om de wereld buiten te houden. Maar we hebben anderen 
nodig. We willen gehoord worden, ons begrepen voelen en zichtbaar zijn.  
 
‘Van heel dichtbij’ gaat over ontmoeten en verbinden. Theatermaker Sophie Plekker heeft de persoonlijke 
verhalen van drie mannen verwerkt in drie korte voorstellingen. In ‘Van heel dichtbij’ mag je deze mannen 
ontmoeten. Niet vanuit een theaterstoel, maar van heel dichtbij. 
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De voorstelling van heel dichtbij was geheel coronaproof. In de kubus speelde telkens een van de spelers 
voor twee mensen publiek. Elke voorstelling duurde circa 20 minuten, waarna er buiten de kubus een 
context programma was waarin er dieper op de thematiek werd ingegaan en de spelers en het publiek 
verder de ontmoeting aan gingen. De portretten die het publiek maakten in het contextprogramma reisden 
mee met de kubus. De kubus Van heel dichtbij maakte in 21 een wijkentournee langs meer dan tien locaties, 
waaronder de stadsbrug, en locaties van het Spring Ark festival.  
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Tegen de tijd 
(Studio Stut New Year’s special 2021) 
Aanvankelijk was het Studio Stut Winterspecial festival van december 2020 veranderd in een 
Nieuwjaarsspecial in januari 2021. Door de strenge lockdown en de beperkingen die dat met zich 
meebrachten, hebben we uiteindelijk een Nieuwjaarsspecial online gehouden op de laatste zondag van 
februari. De vaste groep van Stut (StutOpen) is in de laatste fase samengevoegd met de deelnemers van 
Theater op Einstein (Stut AZC) en de theatermakers van die groepen hebben samen een online 
theatervoorstelling gemaakt over het thema tijd. 
De voorstelling  ‘Tegen de tijd’ speelde deze zondag twee keer op Zoom. Vanuit de mogelijkheden die Zoom 
biedt, speelden de spelers samen een voorstelling, waarbij iedere speler achter zijn of haar eigen 
beeldscherm zat.  
 
PLU 
(productie snelkookplan 2021) 
De vaste Stut groepen StutOpen & het StutKoor besloten na een artistiek ontwikkeltraject vanaf voorjaar 21 
samen door te gaan onder de naam De Stutters. Als pilot maakten zij hun eerste gezamenlijke 
muziektheaterproductie: Plu. Ze vertrokken vanuit de vraag: wat was voor jou een nieuw begin? De 
opbrengst waren ontroerende verhalen, grappige verhalen, pijnlijke verhalen, verhalen over vechten tegen 
de regen en het durven toelaten van zonneschijn.  
 

 
 
Random people 
(afstudeervoorstelling van student uit het Jong talent programma 2021) 
De maker van ons eerste Jong Talent programma, Anne Meffert, maakte in 21 haar afstudeervoorstelling 
onder de vleugels van Stut. 
onderzocht wat er zou gebeuren als zij en de professionele actrice Remy Meeuwsen een tijd mee zouden 
lopen met de levens van drie vrouwen uit Overvecht. Kun je iemand leren kennen door mee te lopen met 
iemands dagelijkse gang van zaken? Kun je iemand leren kennen zonder diepte interview, en alleen maar 
vanuit koetjes en kalfjes gesprekken. 
Het eindresultaat van dit experiment was te zien in de interactieve voorstelling Random People.  
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Buitengewone portretten 
(uitkomst interdisciplinair project Stut en de HKU 2021) 
Buitengewone portretten was een bijzondere kunstroute door de wijk Overvecht. Acht weken lang gingen 
zes studenten van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) de ontmoeting aan met een bewoner uit 
Overvecht uit de Stut community. Geïnspireerd op deze ontmoeting maakten zij een artistiek werk, welke op 
verschillende locaties in Overvecht te zien was, variërend van een moestuin tot aan een druk kruispunt en 
van een watertoren tot aan een parkje. 
 

 
 
  Producties in voorbereiding 

 
Straatslim 
(voorbereiding Slow cooker voorstelling 2022) 
In 2022 is het 900 jaar geleden dat Utrecht stadsrechten kreeg. Reden voor een stads breed 
verjaardagsfeest. Op de website van 900 jaar Utrecht staat de thematiek van de viering: ‘een stad zonder 
muren’. Er staat omschreven: ‘Utrecht: de stad die we samen zo mooi hebben gemaakt. Waar de deuren 
altijd open staan. Waar we elkaar zien, waar we aandacht hebben voor elkaar.’  
 
Stut Theater gaat in samenwerking met het straatnieuws de voorstelling Straatslim maken ter ere van 900 
jaar Utrecht en stelt zich daarbij de vraag of deze marketingtekst wel van toepassing is op alle Utrechters. ‘Is 
Utrecht nog voor iedereen?’ De doelgroep waarmee we deze vraag beantwoorden zijn de 
straatnieuwsverkopers. Want met wie kan je beter op de stad reflecteren, dan de mensen die deze dagelijks 
van dichtbij meemaken.  De researchfase voor Straatslim is in het voorjaar van 21 begonnen en in het najaar 
zijn de repetities van start gegaan.  
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Christiaan (quote uit een interview op de stadsbrug)  
Een maatschappelijk werker heeft mij eens vertelt, dat ik te zelfredzaam ben.   
‘Zo maak je geen kans op een woning.  
Je had met vieze kleding op de afspraak moeten komen,  
of bezopen, of je afspraak na laten komen.  
Zo heb je geen urgentie’  
Moet ik eerst verslaafd raken?  
Moet ik eerst psychische problemen krijgen?  
Krijg ik dan een huis?  

 

Een moslima maakt theater 
(voorbereiding Café theaterfestival voorstelling 2022, onderdeel van het Jong talent programma) 
Anne Meffert (maker van het Jong talent programma) is Lombok ingetrokken om daar de mensen te 
ontmoeten die daar wonen, tuinieren, naar de moskee gaan en de bus pakken. Uiteindelijk besloot ze een 
dieper onderzoek aan te gaan naar de islam. Samen met drie moslima meiden onderzocht Anne of zij zich 
zou kunnen bekeren tot de Islam. Het resultaat van dit onderzoek zal te zien zijn op het Café theaterfestival 
in 2022.  
 
Thuis 
(voorbereiding New Year’s special van Studio Stut 2022) 
Thuis. Wat betekent dat voor jou? 
In de New Year’s Special van Studio Stut zijn drie spelersgroepen (StutFlexibel en StutAZC), bestaande uit 
nieuwkomers en wijkbewoners, met deze vraag aan de slag gegaan. Je thuis voelen, je welkom voelen is niet 
voor iedereen hetzelfde en al helemaal niet altijd vanzelfsprekend. Wat hebben mensen nodig om zich thuis 
te voelen? Hoe is dat in een nieuw land?  
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b. Doorlopende activiteiten 

De Stutters 

Een belangrijk deel van onze achterban bestaat uit oud-spelers van voorstellingen. Voor veel van deze 
mensen is Stut meer dan alleen een plek om theater te spelen of te zien: het is een plek waar ze vrienden 
maken, zich gezien en geaccepteerd voelen en actief deel kunnen nemen aan het culturele leven. Stut biedt 
wekelijks twee vaste activiteiten aan waar iedereen kennis kan maken met Stut Theater en waar oud-spelers 
betrokken kunnen blijven en hun talent verder kunnen ontwikkelen.  
Een van de activiteiten is het StutKoor. In 2020 namen de koorleiders Donna Risa en pianist Bam Commijs 
afscheid, het koor wilde echter graag door. Dat was aanleiding voor een artistiek ontwikkeltraject onder 
leiding van Thijs Hazeleger, waarin er op zoek werd gegaan naar hun opvolging en een visie op de toekomst 
van het STUT-koor. Een belangrijke conclusie die er uit dit traject kwam is dat het koor geen regulier koor is. 
Het is een koor binnen de theatergroep Stut. De kracht van het koor zit niet in hun zang zuiverhuid maar in 
hun theatraliteit en authenticiteit. De afgelopen jaren traden ze echter wel als regulier koor op.  
Het theater medium zou weer meer een plaats moeten krijgen. Ook zou de groep wat verjonging en wat 
meer mannelijke deelnemers kunnen gebruiken. Om dit te bewerkstelligen is er begin 2021 besloten het 
StutKoor (zang) en StutOpen (theater) samen te laten voegen, en hen verder te laten gaan onder de titel de 
Stutters. Een keer per jaar maken zijn gezamenlijk een muziektheaterproductie.  
 
StutFlexibel 
Onder de noemer StutFlexibel doen we twee keer per jaar een workshopreeks met 
doelgroepen/welzijnspartners die zich min of meer spontaan aandienen. Afgelopen jaren was het stramien 
dat er een reeks plaats vond in het voorjaar en een reeks in het najaar.  
In 2021 hebben we hier een verandering in aangebracht en beide StutFlexibel groepen aangeboden in het 
najaar. Zo kon er meer uitwisseling plaats vinden tussen de groepen en tussen de Stut regisseurs.  
Door de uitwisseling maken verschillende doelgroepen uit Utrecht kennis met elkaar.  
De StutFlexibel groepen eindigen beiden met een presentatie op de Studio Stut Winterspecial 2022. In 2021 
zijn de volgende doelgroepen onderdeel van StutFlexibel: 
 
  Stut&Queridon 
Queridon werkt samen met de Gemeente Utrecht en biedt statushouders een traject aan waarin taal en 
inburgering gecombineerd worden met werkervaring en een MBO-opleiding voor kok, gastheer/-vrouw of 
keukenmedewerker. De deelnemers van Queridon zijn vaak nog maar net in Utrecht komen wonen. In de 
workshopreeks met Stut onderzoeken de deelnemers of ze zich thuis voelen in Utrecht en wat er eigenlijk 
voor nodig is je ergens thuis te voelen.   
 
  Stut&VrouwengroepOvervecht 
In de flatgebouwen aan en rondom de Neckardreef in Overvecht hebben een aantal alleenstaande moeders 
een vrouwengroep opgericht. Ze komen wekelijks samen om bij te praten, elkaar te helpen met de 
Nederlandse taal en elkaar op andere manieren te steunen. De intentie van de oprichters is om een plek te 
creëren waar vrouwen hun verhaal kwijt kunnen en uiteindelijk ook breder gehoord en gezien worden. De 
groep bestaat veelal uit vrouwen met een West-Afrikaanse achtergrond, die vaak via een huwelijk naar 
Nederland zijn gekomen en na scheiding er alleen voor zijn komen te staan. 
 
StutEnik  
Al een aantal jaren werkt Stut samen met Enik Recovery College, 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. Gezamenlijk bieden we 
theaterworkshops aan, waarin we de drempel voor deze doelgroep verlagen om deel te nemen aan andere 
Stut activiteiten zoals de Stutters. Ook in 2021 zijn we gestart met een reeks theaterworkshops op Enik. Deze 
werd vanwege Corona helaas onderbroken en is vervolgd in de eerste maanden van 2022.  
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Studio Stut (voorheen Theater Dichtbij) 
Drie à vier keer per jaar organiseren we in Zimihc Stefanus een laagdrempelig theater weekend waarin 
verbinding, verwondering en verdieping centraal staat. We presenteren tijdens Studio Stut verschillende Stut 
groepen en presentaties en we nodigen initiatieven uit de buurt uit die aansluiten bij het thema. Ook kunnen 
onze groepen elkaar tijdens het weekend ontmoeten en zo ontstaat er een waardevolle 
kruisbestuiving.   Rondom de voorstellingen (verwondering) is er altijd een contextprogramma (verdieping) 
en een hapje of een drankje (verbinding). Het programma sluit aan op de belevingswereld van de doelgroep, 
doordat er herkenbare verhalen en mensen op het toneel staan. Daarnaast zorgt een gedegen 
contextprogramma ervoor dat het ongeoefende publiek meegenomen wordt in wat ze zien en meemaken. 
Daarnaast worden ze intensief uitgenodigd hier vanuit hun eigen verhaal op te reageren. De Studio Stut 
edities hebben een festivalgevoel, er is van alles te beleven, er is muziek, er zijn hapjes en er is ontmoeting. 
 
  Studio Stut 2021  
Vanwege corona zijn een aantal Studio Stut weekenden verandert in een eenmalig online evenement. Om 
toch de zelfde hoeveelheid speeldagen te halen, zijn er meerdere events geweest: 
 
februari – New Year’s special (online) 
maart – Jong talent editie met de voorstelling Random People (voor besloten onderwijs publiek) 
april – Vrouwendag editie met dernière Rebelse meisjes (online) 
mei – Studio Stut route door Overvecht met een interdisciplinair Stut/HKU project 
september – Studio Stut Seizoensopening Confetti met o.a. de Stutters muziektheaterproductie PLU en de 
herneming van Random People  
 
 

c. Bijzondere projecten en samenwerkingen  
 
Stut en het AZC : Plan Einstein (theater en podcasts)  
Plan Einstein is een plek/project van de gemeente Utrecht waar bewoners van het asielzoekerscentrum en 
wijkbewoners rond het asielzoekerscentrum cursussen kunnen volgen om te werken aan hun (professionele) 
toekomst. Stut Theater is partner van Plan Einstein en organiseert al jaren het podcastproject Radio Einstein 
en theater. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radio Einstein 
Met de podcast Radio Einstein laten we verhalen horen van bewoners van het asielzoekerscentrum aan 
iedereen die de beschikking heeft over internet. Wat ons betreft is deze podcast een zeer goede manier om 
bij het lot van vluchtelingen stil te staan. Soms zijn ze uitzichtloos, soms juist hoopgevend, maar bovenal zijn 



 12 

het indringende verhalen over de kunst van het wachten en de hoop op een beter leven. Door naar hun 
verhalen te luisteren leer je als luisteraar de wereld van de asielzoekers een beetje beter begrijpen. 
 
Bereik 
Inmiddels brengt Radio Einstein al jaren verhalen over het leven in het Utrechtse azc en het aantal 
luisteraars is inmiddels significant. In 2021 is er 21306 keer geluisterd naar Radio Einstein. Daarnaast maakte 
een grote groep podcastluisteraars onlangs kennis met Radio Einstein toen we werden opgenomen in de 
NPO Radio-podcast Parel Radio. Twee afleveringen van Het Cadeau zijn daar integraal in opgenomen. 
Hiermee hebben we duizenden extra luisteraars bereikt. 
 
We zijn tevens gerecenseerd door het NPO Radio 1-programma Vink, gemaakt door Vincent Bijlo, Mischa 
Blok en Stan Putman. Naast een score van respectievelijk 4,5 en 5 sterren, gaven de recensenten de 
aanbeveling: “Dit verdient een groter publiek, dit zijn hele mooie portretten om nieuwe Nederlanders te 
leren kennen. Waar vaak over in aantallen wordt gepraat in plaats van in portretten”. Andere complimenten 
die we van hun kregen: “Originele opzet, ongelofelijk echt! Boeiend om te horen hoe asielzoekers Nederland 
beleven, zo’n observatie kan alleen worden gemaakt door iemand die het heeft meegemaakt.” 
 

Het Cadeau 
Voor het seizoen Het Cadeau, werkten we samen met negen Utrechtse kunstenaars. Aan de kunstenaars 
werd gevraagd een portret te maken van een asielzoeker, volledig vrij vanuit hun eigen discipline. Dat 
portret kregen de asielzoekers uiteindelijk cadeau. Er was één spelregel: pas aan het einde, als het portret af 
was, mochten ze elkaar live ontmoeten. In aanloop daar naartoe hadden de kunstenaar en bewoner uit het 
AZC alleen via audio contact. Het bijzondere maakproces van het portret werd vastgelegd in de negen 
afleveringen, die in 2021 verspreid uitkwamen: 
 
#1 - Het cadeau voor Fatemeh  - van schrijfster Anne Hogewind 
#2 - Het cadeau voor Hamdi - van striptekenaar Niels Bongers 
#3 - Het cadeau voor Seltene - van muzikante Rian Evers 
#4 - Het cadeau voor Zenab - van fotografe Ilvy Njiokiktjien 
#5 - Het cadeau voor Feras - van rapper Jermain Bridgewater 
#6 - Het cadeau voor Victor - van illustratrice Brigida Almeida 
#7 – Het cadeau voor Hossein - dichter Ingmar Heytze 
#8 – Het cadeau voor Shafiqa - beeldend kunstenaar Benine du Toit 
#9 – Het cadeau voor Wafa - Syrische muzikant Nawras Altaky 
 
We hebben gekozen voor een diverse groep aan kunstenaars. Zowel qua discipline als leeftijd, geslacht en 
afkomst. In alles wat we doen, speelt diversiteit een rol in de keuzes die we maken. Ook in de ontvangers 
van de cadeaus zochten we naar diversiteit en wederkerigheid. Daarom zijn we in najaar 2021 op zoek 
gegaan naar mensen uit het AZC die zelf ook kunstenaar zijn of een kunst hobby hebben. Zo is Wafa een 
vrouw uit Jemen die meedeed aan het cadeau seizoen in najaar 2021 beeldend kunstenares. Ze maakte al 
lang geen schilderijen meer, door de spanning die haar procedure teweeg brengt. Maar door het cadeau 
project kreeg ze de inspiratie om weer nieuw werk te gaan maken. 
 
Dierbare Dingen (gelanceerd op 20 juni 2021) 
In de serie Dierbare Dingen vertelden bewoners van het azc verhalen aan de hand van een voorwerp dat op 
een of andere manier belangrijk voor ze is. Zo is er de 28-jarige Friday uit Nigeria, die de afgelopen vijftien 
jaar door Europa trok op zoek naar een plek waar hij mag blijven. Hij vertelt het verhaal over een ketting met 
een klein houten kruisje dat hij ooit van zijn oma kreeg. Weaam uit Sudan laat haar favoriete jurk zien die ze 
alleen onder heel speciale omstandigheden ooit weer opnieuw zal dragen. De hartsvrienden Mohammed en 
Hossain komen uit Jemen en vertellen een ongelooflijk verhaal over de kracht van een potje Jeminitische 
honing. En dan is er nog Samson uit Burundi, die in 2003 naar Nederland vluchtte. De achttien jaar die 
volgden waren een achtbaan van gebeurtenissen. Van jarenlang dakloos zijn tot een goedgekeurde 

https://soundcloud.com/user-672515464/het-cadeau-voor-fatemeh-van-anne-hogewind-1
https://soundcloud.com/user-672515464/het-cadeau-voor-hamdi-van-niels-bongers-2
https://soundcloud.com/user-672515464/het-cadeau-voor-seltene-van-rian-evers-3
https://soundcloud.com/user-672515464/het-cadeau-voor-zenab-van-ilvy-njiokiktjien-4
https://soundcloud.com/user-672515464/het-cadeau-voor-feras-van-jermain-bridgewater-5
https://soundcloud.com/user-672515464/het-cadeau-voor-victor-van-brigida-almeida
https://www.radioeinstein.nl/het-cadeau-voor-hossein
https://www.radioeinstein.nl/het-cadeau-voor-shafiqa
https://www.radioeinstein.nl/het-cadeau-voor-wafa
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verblijfsvergunning. Samson vertelt hoe hij mentaal overeind bleef dankzij de koeien uit zijn kindertijd en 
leest voor uit een verzameling wel heel bijzondere kaartjes. 
 
#1 - Samson 
#2 - Weaam 
#3 - Friday 
#4 - Wesam 
#5 - Mohammed en Hossain 
 

 

 
 

Radio Einstein - offline 
In het weekend van 11 tot 14 november 2021 is Radio Einstein de wijken ingetrokken en heeft zich fysiek 
vertoond aan een publiek. We gingen een samenwerking aan met het satellietprogramma van het Le Guess 
Who?-festival. Onze mobiele radio studio (pippowagen) reisde mee met het festival en was op verschillende 
plekken in de stad te bezoeken: moskeeplein (Lombok), de Nijverheid (werkspoorkwartier) en de Vechtclub 
(transwijk). We organiseerden op elke locatie een Radio Einstein talkshow waar er ontmoeting was tussen 
wijkbewoners/festivalbezoekers en mensen uit het AZC . Daarnaast was er een expositie van de gemaakte 
cadeaus van Het Cadeau en was er de mogelijkheid om afleveringen te luisteren.  
Naast op Le quess who was Radio Einstein te vinden op het podcastfestival bij Tivoli Vredenburg. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://soundcloud.com/user-672515464/dierbare-dingen-samson
https://soundcloud.com/user-672515464/dierbare-dingen-weaam
https://soundcloud.com/user-672515464/dierbare-dingen-3-friday
https://soundcloud.com/user-672515464/dierbare-dingen-4-wesam
https://soundcloud.com/user-672515464/dierbare-dingen-5-hussein-en-mohammed?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
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Theater op Einstein 

Stut geeft theaterworkshops op Plan Einstein. De workshops zijn laagdrempelig en hebben de insteek 
‘language no problem.’ Plezier, veiligheid en ervaringen met elkaar delen staat voorop. In de workshops 
wordt er automatisch geoefend met de Nederlandse taal en met op het podium staan.  
Omdat fysiek theaterles in de eerste helft van 2021 niet altijd mogelijk was, heeft onze regisseur Eva 
Beijneveld zoveel mogelijk online gerepeteerd wanneer dat niet kon op het azc.  
De theatergroep van het AZC presenteerde in februari 21 op Studio Stut (de winterspecial). 

Najaar 2021 
Vanaf half oktober 2021 zijn we weer fysiek met theaterlessen gestart. Met drie groepen: een groep 
bewoners uit het AZC en wijkbewoners op Plan Einstein. Vanuit workshops werd er vanuit de persoonlijke 
verhalen van de deelnemers toegewerkt naar een voorstelling rond het thema thuis eind januari 2022. De 
groepen werkten de eerste weken apart en in 2022 kwamen ze samen. Het creëerde  een mooie ontmoeting 
tussen wijkbewoners uit heel Utrecht en bewoners van het AZC.  
 

 

 

 

 

 

 

 

d.  Klussen  
 

Sjanghaipark 50 jaar 
Stut Theater werd gevraagd een voorstelling te maken voor de viering van 50 jaar Sjanghaipark in Overvecht. 
Aan de hand van persoonlijke verhalen van omwonenden van het park werd de voorstelling Parkverhalen 
gemaakt. Op verschillende plekken in het park waren kleine theatrale te zien. Regie: Suzan Tolsma. Tekst: 
Anne hogewind. Vormgeving: Geertje Geurtsen. 
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3.  Organisatie en onderneming 
 

a. Ruimte voor ontwikkeling 
 
Community makers ontwikkelprogramma 
Stut wil ervoor zorgen dat het community theater genre zich blijft ontwikkelen en gedragen wordt door 
vakkundige makers. Daarom zijn we in najaar 2021 het Stut Ontwikkeltraject gestart, een eenjarig leer- en 
uitwisselingsprogramma voor community theatermakers. Tijdens het Stut Ontwikkeltraject wisselen de 
makers ervaringen uit en worden (nieuwe) vormen onderzocht waarmee persoonlijke verhalen opgehaald 
en artistiek vertaald kunnen worden. Daarnaast bestaat het programma uit inspirerende gastworkshops die 
input leveren voor de uitdagingen die je tijdens het maken van een community theater voorstelling 
tegenkomt. In 2021 zijn de volgende gastdocenten geweest Jasmina Ibrahimovic (directeur Rotterdams 
Wijktheater en het Internationale community art festival), Merlijn Twaalfhoven (Internationale community 
componist) en Luca van Slagmaat (social designer, o.a. bij Frascati, Radio van Deysel). 
Het Stut Ontwikkeltraject is bedoeld voor professionele makers die al werkervaring hebben op het gebied 
van community theater of werkervaring die hieraan gerelateerd is. Makers die al meters gemaakt hebben en 
die nu op zoek zijn naar een kans om zich verder te ontwikkelen en nieuwe inspiratie op te doen. In het 
ontwikkelprogramma is plek voor freelance makers die al bekend zijn bij Stut maar ook voor nieuwe aanwas. 
Er is gestreefd naar een zo divers mogelijke groep, qua disciplines maar ook qua sociale en culturele 
achtergrond. Met dit ontwikkeltraject leren we nieuwe makers kennen, die de diversiteit van onze poule 
vergroten.  
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Jong talent programma 
Om het jaar wordt een afstudeerder geselecteerd van een theateropleiding voor het Jong Talent 
programma. Voor het eerste Jong Talent programma werd Anne Meffert (Regie opleiding Maastricht) 
geselecteerd. Het eerste jaar (2020/2021) bestond uit kennismaken met de Stut methodiek door stage te 
lopen en het maken van een afstudeervoorstelling onder begeleiding vanuit Stut. De afstudeervoorstelling 
Random People speelde in maart 2021 op Studio Stut. In het tweede jaar (2021/2022) van het Jong Talent 
programma, gaat zij nog een jaar betaald bij Stut werken. Ze krijgt een plek aangeboden op het Café Theater 
Festival 2022. Stut begeleid de maker begeleiden vanuit haar expertise in de community arts en het Café 
Theater Festival vanuit haar expertise in het spelen op een publiek toegankelijke locatie. 
 
Stut en de Hogeschool voor de Kunsten 
Elk jaar is Stut opdrachtgever van een interdisciplinair project van de Hogeschool voor de Kunsten. In 
voorjaar 2021 vond dit opnieuw plaats. HKU-studenten van verschillend opleidingen werden individueel 
gekoppeld aan iemand uit de Stut community. Voor de studenten is dit project een ideale plek om kennis te 
maken met Stut en community theater. Voor Stut is het een plek om een nieuwe lichting makers te leren 
kennen en haar expertise over te dragen. 

b. Medewerkers en bestuur 

Het eerste jaar van het Kunstenplan voor de periode 2021 – 2024 was het eerste volle jaar voor Lilian 
Vis Dieperink als artistiek leider. In dit jaar hebben we gewerkt met een interim zakelijk leider in 
verband met langdurige ziekte van de vaste zakelijk leider. De interim zakelijk leider heeft in februari 
2022 het stokje doorgegeven aan de nieuwe vaste zakelijk leider Mariska Minnen.  
 
Medewerkers 
Artistiek leider: Lilian Vis Dieperink 
Zakelijk leider: Britt Verstegen (interim) 
Publiciteit en acquisitie: Mánòn Suringa  
Outreach en educatie: Jorinde Luyts 
Productieleiding: Rashida Tauwnaar, Hanneke Kuijk 
Officemanager: 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 
 
Het bestuur is intensief betrokken geweest in dit jaar bij de directie, waarbij ze ondersteunend is geweest in 
de bedrijfsvoering en personeelsbeleid.  
2021 stond voor het team Stut in het teken van een teamontwikkeling. In dit traject hebben we alle functies 
en rollen uitgediept, verhelderd en ingevoerd. Een nieuw functiehuis is opgetuigd.  
 
Stut Theater werkt volgens de Code Cultural Governance en de Fair Practice Code.  
 

  


