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Uitwerking Ontwikkelingsfunctie Theater – HZT Studio’s 
 
 
Hoewel in het vorige kunstenplan talentontwikkeling binnen de kunsten nog een van de 

speerpunten was, trekt het rijk zich nu terug als het gaat om het ondersteunen van kunstzinnig 

talent in hun ontwikkeling. Voor het Brabantse veld heeft dat grote gevolgen. Productiehuis 

Brabant houdt op te bestaan en diens taken en expertise worden deels opgenomen in Het 

Zuidelijk Toneel. In de nieuwe omstandigheden verandert de verhouding met de verschillende 

partners op het gebied van talentontwikkeling. Dat is niet alleen slecht. Zoals al opgemerkt in 

de provinciale aanvraag van Het Zuidelijk Toneel is er door die nieuwe taakverdeling ook 

sprake van ontdubbeling van taken. In diezelfde aanvraag wordt kort uitgelegd hoe Het 

Zuidelijk Toneel zijn taak als het gaat om talentontwikkeling op gaat pakken. In deze 

omgevingsanalyse wordt daar iets dieper op ingegaan. Het Zuidelijk Toneel zal haar werking 

met betrekking tot de ‘ontwikkeling, gericht op de sector theater’ onderbrengen in de stichting 

HZT Studio’s, die dezelfde Raad van Toezicht en bestuur/directie zal kennen als Het 

Zuidelijk Toneel. Op deze wijze garanderen we kwaliteit, houden we de overhead zo klein 

mogelijk, borgen we de budgetten voor talentontwikkeling en maken we het mogelijk 

additieve fondsmiddelen te werven bij onder andere het landelijke Fonds Podiumkunsten. 

 

Talentontwikkeling bij Het Zuidelijk Toneel  

Met het aannemen van personeel afkomstig van Productiehuis Brabant, behoudt Het Zuidelijk 

Toneel (HZT) de jarenlange expertise van het productiehuis als het gaat om de ontwikkeling 

van theatertalent. De begeleiding blijft – net als voorheen – gericht op de ontwikkeling van de 

makers in de richting die voor hen het beste is en op de manier die het beste bij hun wensen 

aansluit. In die zin wordt het idee van De Collectie van het Productiehuis voortgezet. De 

makers maken echter wel deel uit van het artistieke team van HZT met Matthijs Rümke als 

artistiek leider.  

Het Zuidelijk Toneel heeft zich ten doel gesteld zich dieper in de haarvaten van BrabantStad 

te nestelen en zal daarom voortdurend aanwezig zijn in de verschillende BrabantStad-steden. 

De nieuwe opzet van de talentontwikkelingsfunctie draagt daaraan bij. De jonge makers 

zullen elk in een andere stad (Eindhoven, Tilburg en‘s-Hertogenbosch) de functie van artist in 

residence vervullen met een basisbudget van HZT Studio’s en met het theater in die stad als 

uitvalsbasis. Vanuit dat theater gaan de makers theater maken in en met de stad, waarbij ook 

nadrukkelijk partners in de stad worden betrokken. Zo leert de maker de stad beter kennen, 

maar de stad de maker ook. En daarmee ook het Zuidelijk Toneel. Omdat de voorstellingen 
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met en in de stad worden gemaakt, kunnen ze alle mogelijke vormen kennen: van 

locatievoorstelling tot een project met buurtbewoners, van een reisvoorstelling in de vlakke 

vloertheaters tot een eenmalig evenement in de schouwburg. 

 

De Makers  

Van de makers zijn nu  bekend: Lucas De Man (’s-Hertogenbosch), Leen Braspenning 

(Tilburg) en Marcel Osterop (Eindhoven). Deze drie makers bevinden zich ongeveer in 

dezelfde fase van hun ontwikkeling: ze hebben zich alledrie artistiek bewezen, maar hebben 

behoefte aan een verdere begeleiding in de richting van het maken van grotere voorstellingen 

en projecten. Die begeleiding kan een grotere structuur als HZT ze bieden, terwijl ze in hun 

uitvalsbasis relatief autonoom projecten kunnen maken in de stad. Die manier van maken past 

deze makers: alle drie willen ze zich verbinden met de stad en met de samenleving. Zij zijn 

alledrie maatschappelijk betrokken en van mening dat kunst niet alleen gemaakt moet worden 

binnen de muren van de schouwburg. Hun werk breekt door die muren heen en zoekt 

verbinding met het publiek en met de stad via uiteenlopende projecten. Zo onderzoekt De 

Man op welke manieren kunst aansluiting kan vinden bij de beleving van alledag en doet dat 

misschien nog liever op straat of in bijvoorbeeld het stadhuis, dan in het theater. Braspenning 

maakt sociale portretten van gewone mensen wiens verhalen niet zo vaak verteld worden in 

het theater en zoekt bijzondere plekken in de stad om die verhalen te vertellen. Osterop 

combineert een talentvol schrijverschap en een neus voor de tragiek van het alledaagse met 

zijn bijzondere kwaliteiten als performer. Hun werk en hun ontwikkeling gedijt dus in een 

maatschappelijke context en maakt daar – door het betrekken van partners in de stad – ook 

gebruik van. Maar daarin blijft natuurlijk de artistieke kwaliteit van hun werk belangrijk. 

 

De Partners 

De belangrijkste partners als het gaat om talentontwikkeling zijn de podia in de verschillende 

steden waar de makers artist in residence zijn. Door deze opzet geeft HZT de theaters 

medeverantwoordelijkheid over de jonge makers, met als onderliggend idee dat de dialoog 

tussen theater, maker en publiek helpt om kunst en samenleving nauwer met elkaar te 

vervlechten. Dat vraagt dus een andere verhouding tussen HZT, zijn makers en de theaters 

dan alleen aanbieder en afnemer. Het vraagt om een verregaand partnerschap met gedeelde 

verantwoordelijkheden. 
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Het is ook de bedoeling dat de makers partners zoeken in de stad en zo de verbinding met de 

stad versterken. Te denken valt aan uiteraard andere culturele instellingen, maar ook aan 

andere maatschappelijk partners: van scholen tot bibliotheken, en van de fanfare tot aan de 

winkeliers. 

In ’s-Hertogenbosch zal Lucas De Man werken met de Verkadefabriek als eerste partner, met 

het Jheronimus Bosch 500 jaar als lonkend perspectief en in een duurzame relatie met 

Theaterfestival Boulevard. 

Leen Braspenning werkt vanuit Tilburg [HZT], gesteund door Theater de NWE Vorst, Fontys 

en Theaters Tilburg verder aan haar internationale werking waarin zij haar beeldende en 

theatrale capaciteiten kan combineren. 

Marcel Osterop wordt artist in residence van het Parktheater Eindhoven, maar zal ook nauw 

samenwerken met Plaza Futura en andere culturele instellingen. 

 

Hoewel het werk van de makers ingebed is in de diverse steden, zullen vele producties ook 

daarbuiten te zien zijn en reizen langs de (inter)nationale theaters. De regionale vervlechting 

is dus het startpunt van een langere reis. 

 

Een bijzondere band had Productiehuis Brabant met Festival Cement, waarvan het 

productiehuis ‘Hofleverancier’ was. Die verhouding is veranderd in de nieuwe opzet. 

Hofleverancier kan HZT – door de terugloop van het aantal makers – niet langer zijn, maar 

het festival blijft een belangrijke partner. Juist nu het aantal plekken voor jong talent gaat 

verminderen, wordt de functie van Cement om in de gaten te houden wat er in het jonge 

makers-veld gebeurt nog belangrijker. Het is, ook voor een BIS-instelling als HZT, 

noodzakelijk dat die signaleringfunctie er is. Daarom zal HZT Cement blijven steunen en 

intensief met het festival blijven samenwerken.   

 

 


