
 

 

 
Beleidsplan 

Stichting Stuim | Schweigman& 
 

16-12-2013 

  



Pagina 2 van 7 

 

Inleiding 

 

Schweigman& (Stichting Stuim) is een theatergezelschap met als artistiek leider Boukje Schweigman. 

Rond haar afstuderen in 2003, aan de mime-opleiding aan de AHK, werd haar werk overladen met 

prijzen. Sindsdien heeft zij als speler/regisseur een oeuvre opgebouwd van 15 muzikale 

bewegingsvoorstellingen op locatie en voor de vlakke vloer. Haar nationaal en internationaal 

gevraagde voorstellingen zijn enig in hun soort. Het werk blijkt een universele, menselijke snaar te 

raken van Utrecht tot Teheran en van Shanghai tot Dinkeldal. De afgelopen jaren werden we als jong 

gezelschap op zakelijk, publicitair en secretarieel vlak ondersteund door Theaterzaken Via Rudolphi. 

Gebleken is dat onze voorstellingen een specifieke, onverdeelde aanpak nodig hebben. Vanaf de 

zomer 2012 vinden we als zelfstandige organisatie een nieuwe thuisbasis in Huis a/d Werf in Utrecht. 

We positioneren ons als autonome kunstinstelling met een artistieke maatschappelijke opdracht te 

midden van onze nieuwe stad en centraal in het land. 
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1. Missie en doelstellingen 

 

Missie 

Schweigman& wil de mens – onze bezoeker – in contact te brengen met zijn eigen lichaam, met zijn 

eigen innerlijk, met zijn eigen verbeelding en intuïtie. Het lichaam geeft continue signalen die ons veel 

kunnen vertellen over wie we zijn en wat belangrijk is voor ons. De kunst is om te ‘luisteren’ naar die 

signalen. Vaak staat ons hoofd in de weg, of de overvloed aan prikkels van de buitenwereld. Wij 

bieden een tijdsloze, intieme ruimte waarin we weer kunnen ‘luisteren’. Alle ruis laten we weg, 

meningen doen niet ter zake. We creëren een wonderlijke, ontregelende wereld met mythische 

beelden. We spelen een spel met de zintuigen en de waarneming. De ratio overleeft hier niet; het 

lichaam en de intuïtie worden verleid onze voorstelling te ondergaan. Hoe reageert het lichaam op 

deze nieuwe waarnemingen? In de veilige context van ons theater kunnen we ons overgeven aan het 

onbekende en (her)ontdekken hoe we ons verhouden tot de wereld om ons heen. Door diep naar 

binnen te gaan, door persoonlijk en kwetsbaar te durven zijn, bereiken we universele lagen waar we 

elkaar kunnen herkennen. 

 

Hoofddoelstelling 

Schweigman& stelt zich ten doel middels haar activiteiten haar missie uit te dragen onder een zo groot 

en divers mogelijk publiek. 

 

Kernactiviteiten Schweigman&: 

− maakt jaarlijks een nieuwe voorstelling 

− toont eigen repertoire en nieuwe voorstellingen in Nederland, Europa en daarbuiten 

− geeft workshops en trainingen binnen en buiten het theaterveld 

 

 

2. Besturingsmodel 
 

Schweigman& werkt sinds 2010 met het bestuurs-directiemodel, volgens de nieuwe Code Cultural 

Governance. In het bestuur van Stichting Stuim hebben zitting: Quiten Peelen (voorzitter), Anne-marie 

Kremer (penningmeester), Rosemarie Konijnenburg (secretaris). Het bestuur komt ten minste 3 keer 

per jaar bijeen om de koers en het beleid te bespreken. Het rooster van aftreden is bepaald.  
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3. Artistiek beleid 

 

Schweigman& maakt voorstellingen als rituelen, waarbij de innerlijke beleving van de toeschouwer 

centraal staat. Hiervoor hebben we in de afgelopen jaren een ‘dramaturgie van de beleving’ 

ontwikkeld. Een balans tussen geborgenheid en vervreemding maakt dat het publiek zich kan en durft 

openstellen voor deze beleving. Met een korte tocht of ‘overgangsritueel’ laat de bezoeker de wereld 

van alledag achter zich. Zo betreedt hij open en nieuwsgierig de geborgen wereld van de voorstelling. 

Uitgangspunt is altijd een helder en eenvoudig ruimtelijk concept, uitgewerkt in een concrete ruimte 

of object. Hier tegenover bevindt zich het levende lichaam van de performer(s). Vanuit deze 

tegenstelling ontwikkelt zich een spel waarin ruimte/object en het grillige, emotioneel geladen lichaam 

elkaars tegenspelers vormen. In dit spel komen universele, mythische thema’s naar boven, zoals de 

nietige mens ten opzichte van krachten die hem overstijgen, de paradox tussen het verlangen naar 

geborgenheid en het verlangen naar vrijheid en de cyclus van geboorte, leven en dood. Juist de 

eenvoud schept ruimte voor een diepe gelaagdheid. Parallel lopen twee andere dramaturgische lijnen. 

We manipuleren de tijdsbeleving, met behulp van ritme en muziek, vertraging en versnelling. En we 

spelen een spel met de zintuiglijke en lichamelijke waarneming van de bezoeker: licht en donker, 

nauwelijks waarneembare geluiden en geuren of een aanraking zetten de zintuigen op scherp. Het 

zoeven van wieken, het klappen van een zweep of een langzame verandering van de ruimte geven een 

fysieke sensatie. Daarbij plaatsen we de toeschouwer vaak binnen het decor, waardoor men niet kijkt 

naar, maar zich begeeft in. Met dit alles geven we ruimte aan een innerlijk proces. Onze voorstellingen 

zijn als een katalysator: de eigenlijke voorstelling vindt plaats binnen in de toeschouwer zelf. 
 

Nieuw te realiseren voorstellingen 

3.1 Nieuwe locatievoorstelling Blaas 

In Blaas spelen we met de binnen en buitenwereld. Waar houdt onze binnenwereld op en waar begint 

de buitenwereld? Tussen onszelf en onze omgeving bestaat een voortdurende wisselwerking. Waar 

begint de buitenwereld? Buiten is binnen en binnen is buiten. De vraag ‘waar ben ik’ is daarom 

misschien wel belangrijker dan de vraag ‘wie ben ik’. 

Blaas is een samenwerking met beeldend kunstenaar Cocky Eek. Begonnen als modeontwerpster 

groeiden haar ontwerpen van het lichaam uit naar architectonische werken. Haar ontwerpen en de 

drager daarvan vormen samen een nieuwe entiteit die de menselijke maat overstijgt.  

 

3.2 Nieuwe zaalvoorstelling Het Universum 

Veel voorstellingen van Schweigman& hebben in het verleden een relatief korte tournee gemaakt en 

veel mensen van ons vaste en recente publiek zijn nog altijd nieuwsgierig naar voorstellingen die ze 

gemist hebben. Daarom zetten we in op een stevig reprisebeleid. Dit willen we doen in de vorm van 

gecombineerde presentaties in de vlakke vloertheaters: het Universum van Schweigman&. Hoewel 

elke voorstelling zijn eigen wonderlijke wereld creëert, wordt het werk vaak herkend als onderdeel van 

hetzelfde ‘universum’. Het werk blijkt goed tot zijn recht te komen in de ontspannen, ongehaaste sfeer 

van een festivalsetting. Deze creëren we in samenwerking met de ontvangende theaters, met een 

aankleding en randprogramma toegespitst op de voorstellingen. 

De voorstellingen die onderdeel uitmaken van het Universum zijn: Benen, Dooier, Hoek, Wervel en 

Tussen. 

 

3.3 Nieuwe locatievoorstelling Schweigman& Invites 

VOLGT 

 

3.4 Nieuwe locatievoorstelling Erf 

Zoals de voorstelling Wervel is geïnspireerd door het soefisme, Hoek en Zweep door het taoïsme, zo is 

Erf geïnspireerd door het sjamanisme en de voorouderverering. Achter elk individu staat een 

denkbeeldige driehoek van voorouders. Door de generaties worden fysieke kenmerken maar ook 

psychologische en emotionele patronen doorgegeven. Tegelijk hebben we hierin een mate van 

vrijheid: de keuze om oude patronen te leren kennen, om te buigen of te doorbreken. 

In het weiland bij een dijk staat bij zonsondergang een vrouw, met achter haar een driehoek van 7 

generaties: 2 ouders, 4 grootouders, 8 overgrootouders etc, verbeeld door 254 maskers op stokken. 
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Hoe verder je naar achter gaat, verder terug in de tijd, hoe vager de contouren van de gezichten. De 

laatste rij is enkel nog een rij oplichtende bollen. Door deze installatie stromen de familiepatronen, op 

abstracte wijze verbeeld door zang, muziek, beweging, maskerspel en licht. Vanuit de verte nadert een 

man, met op een kar zijn eigen familiedriehoek. De man en de vrouw gaan op verkenning in hun 

beider achtergrond, om zo nader tot elkaar te komen. Elke voorouder is als een knooppunt, waar de 

patronen worden doorgegeven, maar ook doorbroken, omgebogen, vervormd kunnen worden. 

Uiteindelijk kiezen de twee voor elkaar. Nu een nieuwe generatie zich vormt, kan deze oudste 

generatie zielen, verbeeld door 128 lichtbollen, opstijgen. De zon is inmiddels onder. 

 

3.5 Nieuwe grote zaalvoorstelling Curve 

Na het draaiende lichaam in Wervel en de roterende ruimte in Wiek wordt Curve de derde voorstelling 

rondom deze oerkracht. Met behulp van licht en schaduw veranderen zaal en podium in één grote, 

voortdurend deinende ruimte. Boven het podium hangen traag roterende cilindrische ‘sferen’. Bij 

aanvang bevinden de 5 spelers zich in een ‘oer-staat’, rollend over de grond. Ze komen omhoog en 

vinden hun plek in de wereld, elk in zijn eigen afgebakende ‘sfeer’. De lichamen 

zoeken continu naar passende houdingen en bewegingen in hun ronddraaiende omhulsels. Ze 

ontmoeten elkaar, zoeken elkaars sfeer op, maar net als in het leven zelf, eindigt iedereen alleen in zijn 

of haar eigen Sfeer. Tot ze in het laatste deel opstijgen uit de wereld, opnieuw in een ruimte zonder 

grenzen. Met Curve maakt Schweigman& voor het eerst een productie die vraagt om de grote zaal. 

Curve gaat in première in de Stadsschouwburg Utrecht. 

 

3.6 Nieuwe kleine zaalvoorstelling Huid 

Wat betekent het om (aan)geraakt te worden, letterlijk en figuurlijk? De huid markeert onze 

existentiële eenzaamheid – we zitten allemaal in onze eigen cocon. Tegelijk is de huid een poort 

waardoor de wereld kan binnenkomen, wat de eenzaamheid verzacht. Een kind in ontwikkeling heeft 

aanraking broodnodig. En ook bij volwassenen produceert fysiek contact het zogenaamde 

‘knuffelhormoon’ oxytocine.  

Met Huid willen we op poëtische wijze de toeschouwer dit primaire contactorgaan laten 

herontdekken, zijn tactiel bewustzijn vergroten en hem zo de sleutel tot deze poort weer in handen 

geven. 

 

De voorstelling bestaat uit vier delen. In het eerste deel stimuleren we de verwondering en 

nieuwsgierigheid met close-up videoprojecties van de menselijke huid. In het tweede deel bespelen de 

slagwerkers grote boxen die zijn bespannen met dierenhuid. Van binnenuit maken de bewegers 

contact: hun huid drukt tegen de dierenhuid en maakt nieuwsgierig naar wie daar in zit. In het derde 

deel stimuleren we de tastzin. Dit alles op zo’n manier dat men zich veilig voelt en over durft te geven 

aan de ervaring. In het donker wordt het publiek op een aantal, nog nader te onderzoeken, tactiele 

ervaringen getrakteerd: wind, doeken, waterdruppels, temperatuur. Sommige zijn materieel 

aanwezig, andere worden gesuggereerd middels geluid. Zachte handen begeleiden je een nieuwe 

ruimte in. In het vierde deel wordt de begrenzing van de huid symbolisch opgeheven. Het publiek zit 

samen met de spelers in een ruimte die omspannen is met huid. Van buiten bespelen de slagwerkers dit 

vel en versterken zo het gevoel samen in een gedeelde tweede huid te zitten. In een vooronderzoek 

wordt met name materiaal voor de eerste drie delen ontwikkeld. We gaan experimenteren met 

herkenning en vervreemding in video-opnames van huid, met de wisselwerking tussen slagwerk en 

fysiek spel in de boxen en met (gesuggereerde) tactiele ervaringen.  

 

Hernemingen repetoire Schweigman&: 

 

3.7 Herneming Zweep 

“Op een onverwachte plek staat een gele ruimte. Het publiek neemt plaats tussen zwarte gaten en 

omsluit de ruimte waarin een rituele gebeurtenis plaats vindt. Een gebeurtenis met kwetsbare lichamen 

en zwepen. Wie heeft hier de controle, het lichaam of de zweep? Waar ligt de kracht van de 

kwetsbaarheid? Het publiek zit gevaarlijk dichtbij in deze muzikale bewegingsvoorstelling.” 

Schweigman& presenteerde de locatievoorstelling Zweep voor het eerst in 2012. In 2014 wordt deze 

voorstelling hernomen in het buitenland. 
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3.8 Herneming Benen 

In Benen keert een jonge vrouw zich lichamelijk binnenstebuiten in haar zoektocht naar wie en waar 

ze is. Het is een reis van een nieuwsgierig wezen, dat continu luistert naar haar lichamelijke sensaties 

en daarmee haar ‘ware vorm’ zoekt. De ruimte om haar heen lijkt haar te volgen; hoe meer de vrouw 

zich opgesloten in haar lichaam voelt, des te kleiner wordt de ruimte om haar heen. Voelt de vrouw 

zich bevrijd, dan opent ook de ruimte zich. Het publiek, dat de ruimte met de jonge vrouw deelt, 

ondergaat dezelfde ruimtelijke en daarmee lichamelijke beleving. 

 

3.9 Herneming Dooier 

In Dooier zie je de ongepolijste en eerlijke oorsprong van het oeuvre van Schweigman&. Veel 

elementen die hier op speelse en naïeve wijze worden ingezet – de draaibeweging, het opzoeken van 

fysieke grenzen, het publiek dat in een intieme abstracte ruimte komt, het samenspel met publiek, het 

werken met binnen/buiten – kwamen later dieper uitgewerkt terug, onder meer in Wervel, Blaas en 

Dreef. Dooier werd direct opgepikt als het begin van een verassende, nieuwe theatervorm. 

 

3.10 Herneming Hoek 

Hoek is de eerste voorstelling van Schweigman& met de ‘gewone’ theaterzaal als uitgangspunt. Deze 

keer toveren Boukje Schweigman en Theun Mosk de zaal niet om tot een eigen intieme ruimte. De 

toneelvloer wordt gedomineerd door een immense stalen beweegbare wand, die een gevaarte kan zijn 

of een intieme hoek kan vormen. De nietige lichamen van de spelers moeten zich verhouden tot deze 

grote kracht. 

 

3.11 HernemingWervel 

Bijna alle voorstellingen van Schweigman& tonen de zoektocht naar het grote in het kleine en het 

uitbenen van een gegeven tot de essentie, om zo tot een universele laag te komen. Nergens anders is 

dit proces zo consequent doorgevoerd als in de solo Wervel. Boukje Schweigman onderwerpt zichzelf 

compromisloos aan ronddraaiende krachten. Na een zorgvuldige opbouw wordt haar lichaam 

overmeesterd door krachten die groter zijn dan zijzelf. Het publiek is als stille getuige medeplichtig 

aan dit ritueel. 

 

3.12 Herneming Tussen 

Tussen is de meest recente zaalvoorstelling die te zien is in het Universum. In alle voorstellingen 

wordt de ruimte mede gevormd door de werking van het licht, maar bij geen enkele wordt daar zozeer 

mee gespeeld als in Tussen. Je weet letterlijk niet wat je ziet. In het donker wordt de ruimte 

opgeheven, in het schemergebied wordt de verbeelding geopend. Tussen is een hallucinerende 

ervaring op een vervreemdende plek ergens tussen ‘zijn’ en ‘niet zijn’. Het tussengebied wordt 

onderzocht: tussen licht en donker, tussen dag en nacht, tussen hemel en aarde, tussen jou en mij, 

tussen deel en geheel, tussen groep en individu. 
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4. Zakelijk beleid 

Hoe verwezenlijken we onze zakelijke doelstellingen? 

 

4.1 Publiek 

Ons werk is toegankelijk voor iedereen die zich open durft te stellen. Leeftijdscategorie, 

opleidingsgraad of culturele achtergrond spelen geen rol. Met een gemiddelde bezettingsgraad van 

73% bereikten we in de periode 2009 t/m 2011 een gevarieerd publiek van o.a. in cultuur 

geïnteresseerde senioren, jongeren tussen de 20 en 35, professionals en publiek dat niet eerder met 

kunst en cultuur in aanraking kwam. We behaalden in het verleden zo’n 8.335 bezoekers per jaar, in 

de komende twee jaar verwachten we dit te verhogen.  Deze lijn zetten wij door in 2015 en 2016. Dit 

doen we door een grotere zichtbaarheid, meer speelbeurten en een grote publiekscapaciteit bij Erf en 

Curve. Naast publiciteit op projectbasis gaan we meer investeren in een strategisch marketingbeleid 

om Schweigman& te positioneren als sterk en herkenbaar merk. 

 

4.2 Speelplekken 

In Utrecht worden De Stadsschouwburg en Theater Kikker onze nieuwe thuispodia. Landelijk zijn er 

goede contacten met de grote Nederlandse zomerfestivals en de vlakke vloertheaters. Terschellings 

Oerol Festival blijft ons locatiewerk graag presenteren, in samenwerking met partnerfestival Over Het 

IJ. Als lid van het netwerk In Situ draagt Oerol Schweigman& voor als kandidaat voor een tournee 

langs internationale theaterfestivals. Ook Theaterfestival Boulevard heeft de toekomstige 

samenwerking bevestigd. Met het oog op onze ambities zijn de eerste contacten gelegd met Deventer 

Op Stelten, Festival der AA, Spoffin en Karavaan. Binnen Europa zijn er goede contacten met met 

Norwich /Norfolk festival (GB), Fidena Figurentheater (D), Tarrega (S) en Wintervuur (B). Op de 

meeste van deze speellocaties heeft Schweigman& een behoorlijke naamsbekendheid opgebouwd en 

hebben we een vaste achterban. Daarnaast gaan we onze speellocaties zelf creëren en uitbreiden. Voor 

langlopende projecten op locatie doen we uitgebreid marktonderzoek en een SWOT-analyse. In andere 

gevallen wordt in samenwerking met de theaters/festivals een lokaal pers- en publiciteitsplan 

opgesteld. In onze nieuwe standplaats Utrecht, doen we een grotere investering in tijd en geld, omdat 

we opbouw van publiek en de zichtbaarheid in de stad van groot belang vinden. 

 

4.3 Financiering 

Schweigman& wordt voor de kunstenplanperiode 2013-2016 structureel gefinancierd door het Fonds 

Podiumkunsten en de Gemeente Utrecht. Daarnaast genereren we inkomsten uit kaartverkoop, 

coproductiebijdrage, private fondsen en streven we naar een toename van sponsorbijdragen. 

In de vorige kunstenplanperiode (2009-2012) behaalden we gemiddeld 26% aan eigen 

inkomsten. Door de koers die wij inzetten komen verwachten wij dit te verhogen. In de huidige 

kunstenplanperiode (2013-2014) ziet deze verdeling er als volgt uit: 

Het totaal van onze eigen inkomsten is 37,5% van onze totale inkomsten. De overige 62,5% inkomsten 

ontvangen we via subsidies. Het Fonds Podiumkunsten subsidieert 84% van onze totale subsidie-

inkomsten, de andere 16% krijgen we van de Gemeente Utrecht. Onze eigen inkomsten komen voor 

80% uit kaartverkoop, 4% uit sponsorbijdragen, 2% uit coproductiebijdragen en 14% uit private 

fondsenwerving. 

 Bovenstaande percentages vloeien voort uit ons beleidsplan, en bijbehorende begroting, voor 

2013 tot en met 2016, wat we in 2012 schreven. Onze organisatie is voortdurend in beweging waarop 

ons financieel beleid wordt aangepast, danwel bijgestuurd. Bovenstaande percentages kunnen dus wat 

verschuiven in de loop naar 2016. De percentages geven echter wel een beeld van de verhoudingen 

tussen onze inkomsten. Wij hanteren de CAO Theater. 

 

5. Epiloog 

Schweigman& staat juist in deze tijd pal voor wat kunst kan doen: harten openen en mensen in contact 

brengen met zichzelf, met elkaar en met de diepere onderlagen van het bestaan.  

 


