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INLEIDING 

 

 

Het woelige jaar 2015 werd voortgezet in 2016 met een het prachtige serie Heimweeliederen en een 

reprise tournee van “George en Eran lossen wereldvrede op deel II”. Interim zakelijk leider Janneke 

Tigchelaar en later Rob Kuiphuis vervingen nog steeds Gert de Boer die nog ernstig ziek was. De 

subsidieaanvragen voor de meerjarige regelingen bij het Landelijk Fonds Podiumkunsten en het 

Amsterdamse Fonds voor de Kunsten werden begin 2016 ingediend. 

 

Gert de Boer overleed op 18 april 2016. Tot groot verdriet van zijn collega’s bij RAST en podium 

Mozaiek. Het afscheid van Gert op 22 april in Mozaiek was een indrukwekkend eerbetoon aan de man 

die aan de wieg heeft gestaan van RAST en zoveel andere culturele gezelschappen. Het 

herdenkingsconcert liet zien waar Gert en RAST voor staan. Culturele diversiteit van hoog niveau. 

 

Het verlies van Gert heeft grote impact gehad op de medewerkers van RAST. Toch zijn er meer 

voorstellingen gemaakt dan in voorgaande jaren. Er zijn, net als in 2015, meer dan 10.000 bezoekers 

naar voorstellingen van RAST geweest. 

 

Theater Rast heeft in 2016 de volgende voorstellingen ontwikkeld en gespeeld.  

 

Heimweeliedereen     reprise 

George & Eran lossen wereldvrede op, deel II  reprise 

De vlucht van de Granaatappel    reprise 

George & Eran lossen wereldvrede op, de finale reprise 

Aantekeningen uit het ondergrondse   nieuw 

De Les  (Ada Ozdogan)     nieuw (talentontwikkeling) 

Esmeray (Khadija Massaoudi)     nieuw (talentontwikkeling) 

 

 

In 2016 zijn 111 voorstellingen gespeeld. Te samen met de overige activiteiten hebben we daardoor 

een bereik behaald van ruim 10.000 bezoekers.  
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ACTIVITEITEN 
 
THEATERPRODUCTIES 

 

Het jaar 2016 werd geopend met een prachtige reprise van Heimweeliederen. Artistiek leider Celil 

Toksöz regisseerde George & Eran lossen wereldvrede op, deel 2 met makers/acteurs Eran Ben-Michaël 

en George Tobal. De succesvolle tournee was in 2015 gestart en speelde in 2016 nog 25 keer. 

De vlucht van een granaatappel die in 2015 op Oerol speelde, werd in het kader van het festival 

Ongekend Bijzonder in Amsterdam gespeeld. 

Op Oerol festival stond George & Eran lossen wereldvrede op, de finale, dit keer geregisseerd door 

Koos Terpstra. 

Voor festival de Parade ontwikkelde en regisseerde Saban Ol de voorstelling “Aantekeningen uit het 

Ondergrondse”. 

In het najaar vond het festival RRReuring plaats in podium Mozaiek. Twee nieuwe makers van RAST ( 

Ada Ozdogan en Khadija Massoudi ) lieten hun voorstelling daar in première gaan. 

 

Van de zeven genoemde producties zijn in totaal 111 voorstellingen gespeeld, 19 in Amsterdam en 81 

in de rest van Nederland, 1 in het buitenland.  
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Heimweeliederen (Reprise) 

 

Het NBE en Theatergroep RAST gaven een vervolg aan het 

programma Heimweeliederen, dat in het kader van 50 jaar Turkse 

migratie werd georganiseerd. Nederlandse en Turkse musici 

bezongen de gevoelens van heimwee en verlangen, en het 

verdriet over de verscheurdheid tussen het moederland Turkije 

en het nieuwe vaderland Nederland. Vier bekende 

solisten/acteurs uit Turkije en Nederland hadden koffers vol 

herinneringen die de gevoelens van heimwee en gemis 

aanwakkerden. Vol passie zongen ze over de briefwisselingen tussen familieleden en geliefden uit 

Nederland en Turkije die verhaalden over dit verlangen. 

 

De zanger en zangeressen vertolkten bestaande en nieuw geschreven en gecomponeerde liederen. 

Deze liederen zijn gebaseerd op volksliederen en muziek uit de verschillende windstreken van Turkije; 

van Cappadocië tot de Zwarte zee, van Mesopotamië tot de Egeïsche kust, van Turks, Alevitisch tot 

Koerdisch, Armeens en Assyrisch. Liederen die herkenning, heimwee en verlangen opriepen bij het 

Turkse publiek in de zaal, maar door hun kracht en hartstocht ook appelleerden aan het sentiment van 

Nederlanders. 

Concept/regie: Celil Toksöz | Arrangementen: en muzikale leiding solisten/gastmusici Selim Dogru | 

Muzikale leiding: Nederlands Blazers Ensemble, Bart Schneemann | Muziek: Nederlands Blazers 

Ensemble | Gastmusici Murat Gündüz – saz, Emrah Oguztürk – Turkse blaasinstrumenten, Cevher 

Aksoy – viool, Alper Kekeç – Turkse percussie | Solisten: Karsu, Esra Dalfidan, Ilda Simonian en 

Gülseven Medar | Foto Yuval Yairi    Met dank aan Corendon. 
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George & Eran lossen wereldvrede op, deel 2 (Reprise) 

 

In deel 2 komen de twee vrienden, de Syrische Hollander George Tobal en Nederlandse Israëliër Eran 

Ben-Michaël weer bij elkaar om voor eens en voor altijd de wereldvrede op te lossen. Nadat ze elkaar 

in deel 1 tot op het bot de waarheid hebben gezegd, beginnen ze nu gelouterd en als herboren aan 

deel 2 om hun heilige missie te volbrengen. 

 

Deze muzikale  en humorvolle conflictkomedie begeeft zich op het snijvlak van toneel en stand-up. 

De Joodse denker en de Syrische pragmaticus staan hand in hand, 

hun wilskracht is sterk en hun oplossingen zijn talrijk. Maar 

langzamerhand vervallen ze in de twijfel over het handelen. Voor 

elke oplossing die ze opnoemen, stuiten ze op tien 

tegenargumenten. Elke voor heeft wel honderd tegens. Dus 

komen ze uiteindelijk uit bij de vraag van hun held Hamlet: Is het 

nobeler om het lot te accepteren of juist tegen een zee van 

moeilijkheden te strijden en er muitend een eind aan maken? 

Waar de een voor acceptatie en het rationeel benaderen en 

oplossen van problemen is, vecht de ander daar juist tegen en 

kiest voor fysiek handelen en emotionele betrokkenheid. Waar de 

een het motto heeft: One voice can change a room. Denkt de 

ander: Praatjes vullen geen gaatjes. Toch zijn ze hoe dan ook 

vastberaden om eruit te komen. Dus gaan ze samen de strijd aan 

met het conflict, zichzelf en elkaar.  

 

Artistiek leider Celil Toksöz was opnieuw de regisseur van deze productie. Céline Buren was de 

dramaturge en als muzikant (saxofoon) werd Pascal van Hulst aangetrokken. De voorstelling speelde in  

2016 25 keer door het hele land. Impresariaat Via Rudolphi besloot ook deel 3 op te nemen in hun 

aanbod voor het nieuwe theaterseizoen.  

 

Concept, bewerking en spel: Eran Ben-Michaël, George Tobal regie: Celil Toksöz dramaturgie: Céline 

Buren, muzikant: Pascal van Hulst  techniek: I Light/ Benno Barends productieassistent: Sanne de Vos 

lichtontwerp en techniek: Bas Berensen, Benno Barends  publiciteit: Your Theater Business Falco 

Tibben ontwerp PR: Curly & Straight zakelijk leiding: theater RAST 

        
George & Eran lossen wereldvrede op deel II 

Theaterkrant★★★☆☆ 

Een Jood en een Syriër buigen zich samen over het 

joods-Palestijnse conflict. Ze denken na over waar het 

vandaan komt en kijken of ze er iets aan kunnen doen. 

George Elias Tobal en Eran Ben-Michaël opereren onder 

de vleugels van Theatergroep Rast.  

Dick van Teylingen 
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De vlucht van een granaatappel 

 

De vlucht van een granaatappel is een tragikomische locatievoorstelling die zich afspeelt tussen de 

wens te willen weten en het verlangen te verzwijgen. De Koerdische Celil, de Joodse Eran, de Syrische 

George en de Hollandse Imke maken het Oerolpubliek om hen heen deelgenoot van hun nooit 

vertelde verhalen en nimmer gestelde vragen. Persoonlijke vluchtgeschiedenissen van twee 

generaties. Beide met de noodzaak meer over elkaar te weten. Beide met de angst de ander te 

belasten met een onuitgesproken leed. De granaatappel is een vreemde vrucht in het Hollandse 

fruitschap, maar in De vlucht van een granaatappel is juist het Hollandse meisje met de appelwangen 

(Imke Smit) de vreemde eend in de bijt. Het zijn haar drie medespelers, Celil Toksöz, Eran Ben-Michaël 

en George Elias Tobal, die de maatstaf bepalen. Het is een groep van ijzersterke acteurs, die op een 

aangenaam transparante en persoonlijke manier hun publiek 

meenemen op een reis door hun levensgeschiedenissen.  De 

vlucht van een granaatappel is een coproductie met Stichting 

Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP) in het kader 

van het vluchtelingenproject Ongekend Bijzonder. 

 

De voorstelling begint met de reis van het land van al hun 

grootouders naar de plek waar ze nu zijn: Nederland. Iedere 

nieuwe plek of nieuw toevluchtsoord wordt verbeeld met een 

granaatappel. Al snel liggen deze kriskras over de met 

vogelzand bedekte vloer. Het spoor dat de mannen 

achterlaten vormt een sterk contrast met dat van Imke Smit, 

die slechts twee vruchten heeft neergelegd. 

Met deze simpele scène wordt er een complex dilemma 

blootgelegd. Hoe verhoud je je tot de ander als de levens zo 

verschillen? Of specifieker, kun je elkaars leed begrijpen of verzachten, en mag je lijden als het leed 

van de ander vele malen groter is? Deze zware thema’s komen boven wanneer er geen gedeelde 

geschiedenis is, zoals wanneer een Hollands meisje tegenover een Koerdische vluchteling staat. Toksöz 

betoogt dat hij het juist zijn zoon niet wil vertellen. Hij wil niet dat de verschrikkingen die hij heeft 

meegemaakt een volgende generatie besmetten. 

 

Behalve verhalen bevat De vlucht van een granaatappel ook een aantal muzikale intermezzo’s van 

Smit. Artistiek leider Celil Toksöz staat sinds lange tijd weer op het podium. 

 

concept: Celil Toksöz, Eran Ben-Michaël, George Tobal regie: Xander Straat research: Eva van Pelt  

tekst en spel: Celil Toksöz, Eran Ben-Michaël, George Tobal, Imke Smit spel: Vefa Ocal, Tirza de Boer 

productie: Productiecollectief Emmalot Morel lichtontwerp en techniek: Bas Berensen, Benno 

Barends  publiciteit: Your Theater Business Falco Tibben ontwerp PR: Curly & Straight zakelijk leiding: 

theater RAST 
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De vlucht van een granaatappel 

Theaterkrant ★★★★★   

Op imaginaire reis door levensgeschiedenissen. De granaatappel 

is een vreemde vrucht in het Hollandse fruitschap, maar in De 

vlucht van een granaatappel is juist het Hollandse meisje met de 

appelwangen (Imke Smit) de vreemde eend in de bijt. Het zijn 

haar drie medespelers, Celil Toksöz, Eran Ben-Michaël en George 

Elias Tobal, die de maatstaf bepalen. Het is een groep van 

ijzersterke acteurs, die op een aangenaam transparante en 

persoonlijke manier hun publiek meenemen op een reis door hun 

levensgeschiedenissen. Julia van der Putten 
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George & Eran lossen wereldvrede op, de finale 

 

Op Theaterfestival Oerol werd de derde en laatste aflevering van de 

trilogie gepresenteerd; de finale.  

In dit slotstuk van hun veelgeprezen drieluik komen George en Eran 

opnieuw bij elkaar. Terwijl de Israëlische Eran-Ben Michaël 

hartstochtelijk gelooft in Obama's: one voice can change a room theorie, 

gelooft de Syriër George Tobal er hartgrondig in dat praatjes geen 

gaatjes vullen. De pragmatische George gelooft dat je naar de 

brandhaard toe moet gaan om het probleem werkelijk op te lossen. De 

denker Eran gelooft vanuit het westen de vrede als een domino-effect de 

wereld over te kunnen laten gaan. Daarom besluiten ze allebei 

afzonderlijk een reis af te leggen om hun idealen te verwezenlijken. Een 

jaar later ontmoeten ze elkaar weer op het podium. Hebben George en 

Eran nu wel het antwoord voor wereldvrede? 

De veranderde samenwerking met de makers George Tobal en Eran Ben Michael resulteerde in nieuwe 

afspraken rond productie en regie. Koos Terpstra regisseerde de voorstelling,  Celil Toksöz bleef aan als 

artistiek leider. De voorstelling werd geproduceerd in samenwerking met de nieuwe theatergroep van 

George en Eran. 

Op Oerol kreeg de voorstelling veel aandacht en prachtige recensies. Er volgden aanbevelingen van 

burgemeester Eberhard van der Laan tijdens Opium TV en lovende recensies in de vakbladen. In 2018 

volgt de theatertournee. 

 

Spel en tekst: Eran Ben-Michaël en George Tobal | Regie: Koos Terpstra | Artistiek advies: Celil Toksöz 

| Muziek: Pascal van Hulst, Anton Hoogvliet, Niek-Jan Lathouwers | Techniek: Barry van der Haas | 

Regie-assistent: Mick Lindo | Productieleiding: Emmalot Morel | Producent: Theater Rast in 

samenwerking met George en Eran Producties 
Grappig, kwetsbaar en strijdbaar: magistraal slotstuk van George & Eran ***** 

George & Eran hebben met dit derde deel hun zoektocht naar wereldvrede in stijl 

afgerond. Ze zijn grappig, kwetsbaar en strijdbaar. Ze halen vooroordelen overhoop 

spreken iedereen aan. Elkaar, zichzelf en hun publiek. Ze worden dit keer bijgestaan 

door drie muzikanten die de voorstelling nog meer vaart en pit geven.  Ze gebruiken 

met dank aan een strakke regie van Koos Terpstra, een snelle cross-over van toneel 

en stand up om hun positieve boodschap over te brengen. Die boodschap komt neer 

op het aloude adagium: verbeter de wereld en begin bij je zelf. Dat komt echter met 

zoveel oprecht vlammend enthousiasme op je af, dat je er veel energie van krijgt en 

in staat bent om deze treurige wereld weer wat vrolijker tegemoet te treden. 

Magistrale voorstelling. Gaat dat zien! Marjan Terpstra, Scenes. 
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Aantekeningen uit het Ondergrondse  

 

Het was een lang gekoesterde droom van Ergun Șimşek om ‘Aantekeningen uit het Ondergrondse’ van 

Fjodor Dostojevski voor toneel te bewerken. Voor RAST was het de 

mogelijkheid een klassieker op festival de Parade te brengen. 

Tegen het gezond verstand, tegen de huidige tijdgeest in trekt Ergun 

Șimşek zich terug in zijn ondergrondse en bouwt een eigen 

universum. Liever het ongeluk dan het geprefabriceerde geluk. 

Hij trekt zich terug in zijn ‘ondergrondse’ omdat hij niet voor vol 

wordt aangezien. Hij wordt de zelfverkozen buitenstaander’. Voor 

hem is het: ik en de anderen. De ondergrondse man valt de 

moderne maatschappij aan die wordt beheerst door formule 

denken en de maakbaarheid van de mens, door 2x2=4 . Hij pleit 

voor  2x2=5, voor bewustzijn via lijden, voor ware persoonlijkheid 

en individualiteit. 

Maar gaandeweg komen we erachter dat achter al zijn de 

wereldwijze, cynische woordenstroom een radeloos verlangen naar 

liefde en acceptatie ligt.. 

 

‘Herinneringen uit het ondergrondse’ is een snijdende, satirische monoloog van een half uur. Sober, 

intiem en persoonlijk. Een directe vertelling tussen het komische en het tragische in. Deze atypische 

voorstelling voor de Parade werd in een intieme setting gespeeld.  

 

Spel & Bewerking: Ergun Șimşek / Șaban Ol | Regie: Șaban Ol | Vormgeving & soundeffects: Mirko 

Lazovič | Licht & techniek: Benno Barends | Productie: Theater Rast, Lisa Bos 
Aantekeningen uit het ondergrondse (***) een 

beklemmende stortvloed van beeld en geluid. Zo 

overweldigend soms, dat je vreest kopje onder te gaan 

en nooit meer ontsnapt aan dit akelige ondergrondse. 

Elisabeth Oosterling, De Theaterkrant. 

 

De Les 

 

Voor het festival RRReuring regisseerde Ada Ozdogan De les; een tragikomedie geschreven door 

Eugene Ionesco. Het vertelt het verhaal van een eigenaardige professor in een klein Frans dorpje die 

zijn dagen doorkomt met het bijles geven aan studenten. De les begint met de komst van de studente, 

een normale 1+1=2 les en verloopt naar een psychedelische, absurde nachtmerrie.  Ada Ozdogan koos 

voor Ionesco omdat hij vindt dat theater grotesque en gesimplificeerd in zijn stijl moet zijn. Zijn 

personages zijn alsof iemand net als bij poppen aan de touwtjes trekt. De houdingen van de 

personages zijn opgelegd door een algehele gedachtegoed gevormd door cultuur, lifestyle, opvoeding 

of een geromantiseerd opgelegd beeld van ieder zelf. De wereld is voor hem grotesque, absurd, 
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belachelijk en pijnlijk. Voor hem is comedy een middel om te gebruiken in de communicatie om te 

verhullen dat we eigenlijk niet weten waar we het over hebben of waarom we iets doen. Hij zegt dat 

comedy eigenlijk tragischer is dan tragiek omdat het ontbreekt aan een lot. Zijn filosofieën over het 

leven en theater sluiten precies aan op mijn thema’s en fascinaties. Ook leent zijn stijl zich er heel erg 

voor om mijn eigen speelstijl verder te onderzoeken. Ik ben geïnteresseerd om personages zo 

gestileerd mogelijk vorm te geven omdat ik wil laten zien dat mensen zichzelf presenteren met 

opgelegde houdingen. Ze presenteren een beeld van zichzelf zoals ze gezien willen worden maar ik 

denk dat ze binnen die presentatie vervreemden van hun ware ik. 

Aangezien Ionesco aan de mensen wilt vertellen om 

altijd bij jezelf te blijven en je eigen authenticiteit te 

ontdekken past zijn onderzoek bij mijn onderzoek. 

Wat belangrijk is in mijn speelstijl onderzoek, is dat 

het gevaar ligt in dat de speelstijl snel plat kan 

worden. Ik wil onderzoeken hoe je een gelaagde maar 

als nog door het uiterlijke geleide personage kan 

neerzetten. Een personage dat een komische 

karikatuur van zichzelf is, maar tegelijkertijd 

onderhuids toch de tragiek en het gevaar zichtbaar maakt. Ik ben al sinds mijn derde jaar van de 

Toneelacademie Maastricht bezig om deze speelstijl verder te ontwikkelen en ik vind het een 

fantastische kans, als ik dit onderzoek verder mag doorzetten binnen dit festival. 

 

 

Tekst:  Eugene Ionesco | Regie: Ada Őzdoğan | Spel: Sophie Höppener, Mirthe Labree, David van 

Uuden | Decor: Studio Dennisvanderbroeck | Visagie: Jip Smit | Begeleiding: Saban Öl 

 

 

Esmeray 

 

De zwarte Marokkaanse Khadija Massoudi raakte tijdens een cursus Turks onder de indruk van de 

zwarte Turkse zangeres Esmeray (de zwarte maan). Esmerays stem, haar muziek, maar vooral ook haar 

vermogen om als zwarte vrouw de top te bereiken in Turkije, intrigeert haar. Khadija gaat op zoek naar 

het verhaal achter Esmeray. Hoe is het deze vrouw gelukt om zo ver te komen en welke prijs heeft zij 

daarvoor betaald? 

Zwarte maan is een muzikale vertelling van een persoonlijke zoektocht van Massoudi. Zij neemt ons 

mee met haar reis naar een beroemd en geliefd zangeres, Esmeray – zwarte maan- in Turkije. Maar 

tegelijkertijd is het een reis van een theatermaakster naar zichzelf, over haar ambitie, succes, racisme 

en de confrontaties in Nederland. Life gezongen, met nostalgische filmbeelden in de sfeer van de jaren 

’70. Selim Doğru die al vaak met succes composities schreef voor Theater Rast en het Nederlandse 

Blazers Ensemble maakt de arrangementen en schrijft nieuwe composities. 
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In 2016 ging Khadija Massoudi in opdracht van Theater Rast in Istanbul een vooronderzoek doen naar 

deze zangeres. De resultaten werden eind oktober 2016 in Podium Mozaïek gepresenteerd. 

Khadija Massaoudi is geboren en getogen in Amsterdam. Ze is theater- en programmamaker, schrijver 

en bezingt de liefde in verschillende talen. Zij is bekend van televisieprogramma`s als Tante in 

Marokko, de Meiden van Haram en GONZO. Als theatermaker staat ze op de planken voor grote en 

kleine gezelschappen en met eigen teksten zoals 'DOORBRAAK'. 'Op de Liefde Godverdomme!', 

'Gnaoui Goed Gedaan' en ‘Dicht Bij Mij’. 
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Talentontwikkeling 

 

Theater RAST heeft inmiddels een traditie opgebouwd in de begeleiding van jong talent en nieuwe 

makers. DEGASTEN die uit JongRAST voortkwamen en zelfstandig zijn gegaan, kregen in 2016 te horen 

dat ze in de periode 2017-2020 voor structurele subsidie in aanmerking komen. George Tobal en Eran 

Ben-Michäel die in diverse voorstellingen van RAST schitterden, zijn hun eigen gezelschap gestart. In 

2016 is er met drie jonge makers samengewerkt. 

 

Ada Özdoğan 

Ada Özdoğan heeft een speelstijl onderzoek gedaan om haar regietalent verder te ontwikkelen op 

basis van het toneelstuk ‘De Les’ van de schrijver Eugene Ionesco. Onder begeleiding van artistiek 

leider Saban Ol. Volgens Ada leent de stijl van Ionesco zich bij uitstek voor een onderzoek naar haar 

eigen speelstijl. “Ik ben geïnteresseerd om personages zo gestileerd mogelijk vorm te geven omdat ik 

wil laten zien dat mensen zichzelf presenteren met opgelegde houdingen. Ze presenteren een beeld 

van zichzelf zoals ze gezien willen worden maar ik denk dat ze binnen die presentatie vervreemden van 

hun ware ik. Aangezien Ionesco aan de mensen wil vertellen om altijd bij jezelf te blijven en je eigen 

authenticiteit te ontdekken past zijn onderzoek bij mijn onderzoek.” 

“Wat belangrijk is in mijn speelstijl onderzoek, is dat het gevaar bestaat dat de speelstijl snel plat kan 

worden. Ik wil onderzoeken hoe je een gelaagde maar als nog door het uiterlijke geleide personage 

kan neerzetten. Een personage dat een komische karikatuur van zichzelf is, maar tegelijkertijd 

onderhuids toch de tragiek en het gevaar zichtbaar maakt.” 

Deze productie is tot stand gekomen met behulp van een eenmalige subsidie van het Fonds 

Podiumkunsten. 

 

Khadija Massoudi 

Khadija had al een aantal rollen op haar CV toen de plannen werden gemaakt voor Esmeray. Het 

vooronderzoek in Istanbul leverde veel bruikbaar materiaal dat de basis vormde voor haar voorstelling. 

De presentatie tijdens festival RRReuring in podium Mozaiek liet een tussenmoment zien. Verschil van 

inzicht in het vervolg van deze voorstelling heeft partijen doen besluiten niet verder te gaan in de 

samenwerking.  

 

Eran Ben-Michaël 

In 2016 zou de tweede fase van zijn ontwikkeltraject ingaan. Het regisseren van de voorstelling 

“Lenny” zou de afsluiting worden van het tweejarige ontwikkeltraject van Eran Ben-Michael bij RAST. 

De veranderde samenwerking met RAST, het opstarten van de eigen theatergroep en verschil van 

inzicht in de uitvoering heeft er toe geleid dat de productie en uitvoering van deze voorstelling door  

de nieuwe theatergroep is gedaan. Het traject met Eran is daarmee in 2016 afgesloten.  
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Overige projecten 

 

Celil Toksöz speelde in Sneeuw van NTGent, een grote zaalproductie onder regie van Luk Perceval, 

naar het boek van Orhan Pamuk. Hij werkte ook dit jaar bij theater Sonnevanck.  

Şaban Ol werkt gestaag door aan de reeks Turkse vertalingen van zijn eigen theaterstukken en die van 

de Belgische theaterschrijvers Eric de Volder en Paul Pourveur. Enkele van de vertaalde stukken spelen 

ook in 2016 in Turkije waaronder Eleni en Roos (2010), Kamer en de Man (1994).  

 

Internationalisering 

De veranderende politieke verhoudingen in Turkije hebben hun weerslag op de samenwerking met de 

Turkse partners. Theaters in Istanbul en Diyarbakir worden gesloten, medewerkers zijn ontslagen. Het 

vraagt om nieuwe samenwerkingsvormen. De internationale activiteiten van Theater RAST zijn in 2016 

in bescheidener omvang doorgezet.  
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MARKETING EN PR 
 

Inleiding 

 

Met 7 producties in uitvoering lag de marketingfocus in 2016 vooral op de campagnes rond de 

tournees. Ook in 2016 werd de uitvoering daarvan uitbesteed aan bureau Your Theater Business. 

Naast de ontwikkeling van deze campagnes hebben zij meegedacht over de verdere ontwikkeling van 

het merk RAST. Er is daarbij veel meer aandacht gegeven aan de online marketing.  

 

In 2016 is een start gemaakt met de bouw van de nieuwe website van RAST. De oude site was niet 

meer gebruiksvriendelijk. Naar verwachting wordt die in het voorjaar 2017 gelanceerd. Deze nieuwe 

site zal geschikt zijn voor gebruik op mobiele telefoons en is gekoppeld aan de social media platforms 

waar RAST op actief is 

 

 

Verkoop 

 

De goede contacten met de landelijke zomerfestivals hebben ook in 2016 geleid tot optredens op 

festival Oerol en de Parade. Via Rudolphi heeft de verkoop van de theatertournee producties ter hand 

genomen. 

De verkoop van “de vlucht van een Granaatappel”  door Theaterimpresariaat Via Rudolphi heeft in 

2016 een landelijke theatertournee van 39 voorstellingen opgeleverd.  

 

 

Publiciteit en doelgroepen 

 

De diversiteit  van RAST is terug te zien in het publiek, dat bestaat uit verschillende doelgroepen voor 

de theaterproducties. Koerdisch en Turks publiek voor het theaterconcert Heimwee Liederen; 

grootstedelijk, cultureel divers en een nieuw festival publiek voor de voorstellingen George & Eran 

lossen Wereldvrede op; scholieren en buurtbewoners voor de educatieve activiteiten in en rond 

huistheater Podium Mozaïek. Voor het bereiken van deze groepen maken we gebruik van een mix van 

traditionele tools zoals affiches, flyers en free publicity, en online tools als website en sociale media. 

Binnen de social media is Facebook ons belangrijkste medium.  

Your Theater Business heeft voor veel publiciteit van de RAST producties in de landelijke en regionale 

pers en (social) media gezorgd.  
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INTERNE ORGANISATIE 
 

Personeel  

De taken en bevoegdheden van de leiding zijn vastgelegd in functieomschrijvingen. In 2016 was sprake 

van een kleine organisatie met 2 vaste medewerkers met een tijdelijk arbeidscontract en een aantal 

freelance medewerkers. Het overige personeel wordt alleen op projectbasis aangenomen.  

 

Arbeidscontract  

Şaban Ol,   artistiek leider   5 maanden per jaar 

Celil Toksöz,   artistiek leider   5 maanden per jaar 

Gert de Boer,   zakelijk leider   3 maanden per jaar 

Eran Ben-Michaël,  nieuwe maker/acteur           2 maanden per jaar   

 

Freelance 

Janneke Tigchelaar zakelijk leider   3 maanden 

Rob Kuiphuis  zakelijk leider   9 maanden 

YourTheaterBusiness:  Falco Tibben    projectbasis 

B & O: Frans den Otter & Willem Branderhorst   administrateurs 

 

Voor het personeel met een arbeidscontract is een ziekte en verzuimverzekering geregeld bij 

Achmea/Zilverenkruis en pensioen bij Zorg en Welzijn  Voor het personeel zijn verzekeringen 

afgesloten voor aansprakelijkheid en ongevallen. Voor het bestuur is een collectieve bestuurders 

aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 

 

Administratie en huisvesting 

De salarisadministratie is in 2016 uitbesteed aan administratiekantoor RAET. De financiële 

administratie is in 2016 voor de laatste keer verzorgd door administratiekantoor B&O. Dit kantoor stelt 

tevens de jaarrekening samen. Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd wordt de 

administratie in 2017 overgenomen door Count@. De accountantscontrole wordt uitgevoerd door 

Dubois & Co. 

 
De huisvesting van Theater RAST in Podium Mozaïek in Amsterdam West omvat een kantoor en 

theaterstudio voor repetities, montage en kleine studiovoorstellingen. De ruimten worden gehuurd 

van podium Mozaiek. In 2016 heeft RAST een bijdrage geleverd aan de verbouwingsplannen van 

Podium Mozaïek. Vanaf 1 januari 2017 huurt Rast de werkplekken en studio niet meer per jaar, maar 

op basis van werkelijk gebruik. 
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Cultural Governance 

 

Het bestuur van Stichting RAST heeft in 2016 vier keer regulier vergaderd en daarnaast een groot 

aantal bijeenkomsten belegd in verband met de veranderde samenwerking met George en Eran en 

het overlijden van oprichter Gert de Boer. 

Eind 2016 is penningmeester Edgar Witteveen uit het bestuur gegaan.  Hij is per 1 januari 2017 

opgevolgd door Sewan Mumcuyan. 

In het bestuur zijn verschillende competenties verenigd: kennis van de podiumkunsten en beleid, 

cultuureducatie, internationalisering, cultureel ondernemerschap, financiën, marketing en culturele 

diversiteit. Het bestuur bestaat per 31 december 2016 uit: 

 

Laurens Runderkamp     voorzitter           

Sewan Mumcuyan          penningmeester   

Laila Abid                         lid                      

Maria Wüst                      lid   

 

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur en de leiding van Stichting RAST zijn 

duidelijk omschreven. De zakelijk leider en twee artistieke leiders zijn gezamenlijk verantwoordelijk 

voor de formulering en uitvoering van beleid en de verantwoording daarvan aan het bestuur en de 

subsidiegevers. De verantwoordelijkheden van het bestuur (op afstand) zijn vastgelegd in een 

bestuursreglement, die van de leiding van RAST in een directiestatuut. De aanbevelingen van cultural 

governance voor de samenstelling en transparante besluitvorming van een stichtingsbestuur worden 

gevolgd. 

 

De aanvragen bij het Fonds Podiumkunsten en het Amsterdams Fonds voor de Kunst voor meerjarige 

subsidie hebben in beide gevallen tot een positief advies geleid. Na in eerste instantie opnieuw bij het 

FPK  “onder de zaaglijn” te zijn beland, kwam in december bericht dat er voor een jaar een eenmalige 

aanvulling vanuit het Rijk kwam. In februari 2017 werd bekend dat vrijkomende subsidiegelden het 

mogelijk maakten om RAST alsnog een vierjarige subsidie toe te kennen. Het biedt theater RAST de zo 

gewenste zekerheid. 

 

 

Code culturele diversiteit 

De doelstelling van theater RAST die te maken heeft met culturele diversiteit ligt verankerd in de 

statuten: 

- Het bieden van een werkplaats aan interculturele theatermakers 

- Het bevorderen van theater- en kunstuitwisseling tussen Nederland en Turkije 

 

Theater RAST onderschrijft de Code Culturele Diversiteit vanzelfsprekend. In komende beleidsplannen 

wil RAST de gemaakte keuzen duidelijk verwoorden. RAST gaat stappen nemen om deze code verder in 

de praktijk te brengen. 
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Op alle vier peilers van de Code culturele diversiteit heeft theater RAST bewust beleid gevoerd. 

Tegelijkertijd zit diversiteit zodanig in de genen van alle betrokkenen dat ook onbewust keuzes worden 

gemaakt op het gebied van programmabeleid, publieksbenadering en personeelsbeleid dat binnen de 

code past. De keuze van strategische partners zoals Podium Mozaiek, ReArt en DEGASTEN wordt mede 

bepaald door hun standpunt ten opzichte van Culturele Diversiteit.  
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FINANCIËN 
 

 

Resultaat en algemene reserve  

Het resultaat over 2016 is een negatief exploitatie saldo van € 7.953,95. Dit bedrag is verrekend met 

de algemene reserve, er resteert dan een positief eigen vermogen van € 15.305,03. Het streven is om 

dit saldo terug te brengen naar minimaal € 30.000,-   

 

Continuïteit 

De onzekerheid over voortzetting van de eenmalige subsidie voor de jaren 2018-2020, maakt het lastig 

om continuïteit in bedrijfsvoering te garanderen. Verwacht mag worden dat ruim voor het einde van 

2017 hier duidelijkheid over komt.  In de periode 2013-2016 is met minder geld veel gepresteerd. Dit 

heeft veel gevraagd van organisatie en personeel. Een aantal onderdelen (marketing, ict) zijn daardoor 

niet meegegroeid.  

Op 31 december 2016 eindigde het kunstenplan 2013-2016. In 2017 wordt getracht de organisatie 

weer op orde te brengen, zodat in 2018-2020 er een stabiele basis is.  

 

Subsidies overheden 

Van de Gemeente Amsterdam ontving RAST € 159.830,-- en van het Fonds Podiumkunsten  

€ 103.001,94. 

 

Cultureel ondernemerschap 

Theater maken is meer dan alleen het artistieke proces in de studio. Dat besef is bij RAST duidelijk 

aanwezig. Een nieuwe productie wordt vanuit verschillende perspectieven besproken. Wat gaan we 

maken, voor wie gaan we het maken, hoe gaan we het maken? Elke vraag heeft zijn deelvragen, waar 

nodig worden de experts op dat gebied betrokken. 

De diversiteit in voorstellingen zorgt er ook voor dat deze vragen elke keer gesteld moeten worden. 

Hoewel RAST een duidelijke, grote achterban heeft, is dit geen garantie voor uitverkochte zalen.  

De afweging tussen het artistiek inhoudelijke en het commerciële wordt elke voorstelling weer 

gemaakt. Een goed voorbeeld is “Aantekeningen uit het Ondergrondse”. Een a-typische voorstelling 

voor de Parade die juist door zijn afwijkende inhoud opviel. Dit gegeven is in vormgeving, verkoop 

doorgevoerd. 

 

Eigen inkomsten 

Door het grote aantal voorstellingen is het aandeel publieksinkomsten, private bijdragen en diverse 

inkomsten € 158.442,86 (38% van de totale inkomsten ten opzichte van 34% in 2015).  

De verwachting is dat dit in 2017 lager zal zijn door afname in het aantal voorstellingen.  

 

Het uitgangspunt  is daarbij dat er een structurele subsidie voor 2017 – 2020 zal worden 

toegekend.  De grondslagen zijn dan ook op continuïteitsbasis opgenomen. 
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Prestatieoverzicht 

De spreiding over Nederland was ook in 2016 zeer goed. In bijna alle provincies heeft theater Rast 

gestaan.  In 2016 zijn 7 voorstellingen ontwikkeld of in reprise gegaan. Er is 19 keer in Amsterdam 

gespeeld met 2234 bezoekers. Er zijn 91 theatervoorstellingen in de rest van Nederland gespeeld met 

7.790 bezoekers en 6 educatieve of buurtactiviteiten met 300 bezoekers.  

Er waren 4 nieuwe producties en 3 reprises.  

 

Toekomst 

Theater RAST gaat door op de ingeslagen weg. In 2017 zal de voorstelling De Vlucht van een 

Granaatappel hernomen worden. Met Ada Ozdoğan is een aanvraag ingediend bij het Fonds 

Podiumkunsten in het kader van de Nieuwe Makers regeling. De aanvullende besluiten op de 

meerjarenaanvragen hebben er toe geleid dat RAST in eerste instantie voor een jaar geld van het 

landelijke fonds Podiumkunsten ontvangen. In februari 2017 werd duidelijk dat er gelden vrijkwamen 

waardoor RAST voor vier jaar ondersteund wordt vanuit de meerjarige subsidieregeling vanuit het 

Fonds Podiumkunsten. Deze welkome aanpassing biedt mogelijkheden en zekerheid voor vier jaar. De 

artistieke leiders zijn druk met  het voorbereiden van nieuwe voorstellingen.  

 

 
 

Amsterdam, 15 maart 2017                                                                                                 

                               

 

 

 

 

Laurens Runderkamp                                                    

Voorzitter bestuur                                                         

 

 


