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BELEIDSPLAN 
 
 
Doelstelling 
De Stichting GoneWest Weergaloos heeft als doel om theaterprojecten te bedenken en uit 
te voeren. Dit kan zowel in theaters als op locatie gebeuren en kan uitvoerend zijn, maar ook 
op scholen gebeuren om kinderen te laten kennismaken met het spelen van theater. 
 
 
Initiatiefnemers 
De Stichting GoneWest Weergaloos is bedacht door Johan Simons (regisseur) en Elsie de 
Brauw (actrice). Zij werken normaliter bij grotere theatergezelschappen, maar willen ook 
hun eigen projecten op kleinere schaal kunnen bedenken en tot stand brengen.  
 
 
Plannen 
De Stichting GoneWest Weergaloos heeft geen vast jaarprogramma en geen structurele sub-
sidie, maar maakt incidentele theatervoorstellingen. Momenteel werkt de stichting aan een 
vervolg op het scholenproject en aan de voorstelling “Au bout de la nuit”, naar het boek van 
de Franse schrijver van Céline. In de voorbereiding gaat het om het vinden van voldoende 
financiering en de juiste makers.  
 
 
 
 
ACTIVITEITENOVERZICHT 
 
 
GoneWest in Ieper in 2015 
Op verzoek van de Provincie West-Vlaanderen in België heeft Erwin Mortier een theatertekst 
geschreven ter herdenking van de Eerste Wereldoorlog, die 100 jaar geleden in België was. 
Hiermee kwam er een artistieke en culturele herdenking, die talloze levensverhalen verbindt 
met gedegen historisch besef. De theatervoorstelling zou worden gespeeld in het kader van 
GoneWest, het totaalprogramma van de provincie met verschillende disciplines, zoals mu-
ziek, dans, theater, beeldende kunst en literatuur. GoneWest wil een totaalbeleving bieden 
met een (her)ontdekking van de streek, haar geschiedenis, het oorlogslandschap, de her-
denkingsplaatsen, empathie, authenticiteit en diversiteit met de vele betrokken nationalitei-
ten. 
Op 10 juni 2015 heeft Elsie de Brauw de theatertekst uitgesproken in Ieper, onder regie van 
Johan Simons. Dit paste binnen een cluster van andere historisch relevante momenten. 
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Theater op lagere scholen 2016/2076 
Eind december 2014 werd aan Johan Simons een projectsubsidie toegekend door de 
Akademie van Kunsten. Hij wilde samen met een aantal andere kunstenaars (acteurs, beel-
dend kunstenaars, performers, studenten aan toneelscholen en theaterwetenschappen) op  
3 lagere scholen in Nederland, waar de leerlingen niet of nauwelijks met kunst in aanraking 
kwamen, met alle kinderen van alle klassen een voorstelling maken. De (al of nog niet) afge-
studeerde theaterschool studenten speelden mee en de leerlingen verzonnen zelf mee het 
verhaal.  
Er was geen script, wel het voornemen dat het verhaal over een niet-realistische situatie 
moest gaan. Met thema’s die “larger than life” waren om zodoende de fantasie te prikkelen. 
Johan vond het de plicht van de kunstenaar om kinderen met kunst in aanraking te laten 
komen en hoopte met dit experiment een nieuwe vorm van kunstonderwijs aan te boren. 
 
Er werden 3 scholen uitgezocht:  
- OBERON: een kleine school in Den Bosch, midden in een volksbuurt met 97 Kinderen. Op 

deze school had driekwart van de kinderen een ‘rugzakje’ en  veel verschillende geloofs-
overtuigingen.  

- DE KLINGELENBERG: een Christelijke school (86 kinderen) in een klein dorpje TUIL, op het 
Betuwse platteland. Elke dag aan het begin en het eind bidden. 

- Het ANKER : twee klassen van groep 4 en 5 gemengd (74 kinderen) in een volkswijk in 
Amersfoort. Hier woonden een behoorlijk aantal kinderen in het nabijgelegen AZC. 

 
Voor de scholen werd een dele van het toneelstuk ODYSSEE bewerkt. Dat werd “OH DIE 
ZEE”, waarin de eerste scènes zich in het koninklijk paleis afspelen, we zien hoe de koninklij-
ke familie die ODYSSEUS moet missen zich voelt. Daarna zijn we op zee met ODYSSEUS, we 
komen in de grot bij de CYCLOOP, hij ontsnapt en komt thuis bij PENELOPE, zijn zoon en 
moet de aanbidders verslaan. Er waren meerdere kinderen die dezelfde rollen speelden, 
door simpelweg elkaars kostuum over te nemen en heel groep 2 was de zee. 
 
Als het daadwerkelijke project begon, kwam een groep van ongeveer 12 kunstenaars naar de 
school. Er ontstond een atelier, er werd geïmproviseerd, gerepeteerd, gemusiceerd, gezon-
gen, gedanst, gekleid, genaaid en getekend. Drie weken lang haalden we kinderen ‘s mid-
dags uit de klassen om met hen te werken en langzamerhand ontstond er een voorstelling in 
de aula met een heus lichtontwerp, zelf gemaakte rekwisieten en decors, kostuums en veel 
muziek. 
 
Het ging heel verschillend op de scholen, maar de kinderen en ouders werden enthousiaster 
naarmate het project vorderde. Het waren drie keer drie fantastische weken. Voor de kin-
deren, voor de leerkrachten, voor de ouders en voor de makers. Het gevoel dat kinderen 
met iets kennis maken dat het creatieve gedeelte van hun hersens voedt en hun abstracte 
denken was heel inspirerend.  
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Op de toneelscholen in Gent, Amsterdam en Arnhem zijn de voorbereidingen gaande om 
vanaf volgend jaar dit project als stage aan te bieden aan de studenten. Dan gaan 3 weken 
op een lagere school in hun stad met kinderen KUNST maken. 
Wij denken dat op die manier alle kinderen , dus juist degene die níét door ouders, leer-
krachten, ooms, buurvrouw, pianolerares of jeugdtheater al met KUNST in aanraking kwa-
men, kennis kunnen maken met Kunst en de gevolgen daarvan.  
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