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MUZIEKTHEATERGROEP BOT
2018 was een goed en druk jaar voor BOT. We hebben de voorstelling LEK hernomen en op diverse
festivals in Nederland gespeeld. We trokken voor het eerst naar Duitsland en België en de sneeuwbal
RAMKOERS (vijfde seizoen) rolt door. We waren met deze voorstelling te gast op festivals en in theaters
in verschillende buitenlanden. Met name in Frankrijk is er steeds meer vraag naar de producties van
BOT. Eén van de hoogtepunten van het afgelopen jaar was de uitnodiging door Les Machines de L`île in
Nantes. Met de (inter)nationaal tourende voorstellingen LEK en RAMKOERS is BOT een succesvol
Nederlands exportproduct geworden. De vraag vanuit het buitenland groeit en we worden steeds vaker
gevraagd om terug te keren op de speelplekken met nieuwe producties of hernemingen.

BOT is daarnaast met open armen ontvangen in de gemeente Arnhem. In 2018 verhuisde BOT van de
Arnhemse koepelgevangenis naar Popcentrum Jacobiberg. Regionale verbindingen zijn hier snel
gevonden. Inmiddels steunt de gemeente Arnhem BOT met een meerjarige activiteitensubsidie (2019 2020). In 2018 openden zich veel deuren voor toekomstige samenwerkingen en optredens in 2019 en
verder.

Prestatieafspraken
De prestatieafspraken met betrekking tot speelbeurten zijn we in 2018 opnieuw goed nagekomen. Het
voorgenomen aantal voorstellingen (35) is met een totaal van 52 speelbeurten ruim overschreden.
Er kwamen 10.751 bezoekers naar de voorstellingen. Daarnaast gaf BOT les aan studenten van ArtEZ
Hogeschool voor de Kunsten, afdeling Muziektheater. In 2018 speelde BOT 13 voorstellingen in het grote
circuit en 39 in het kleine/middelgrote circuit. Daarmee is ruim voldaan aan de prestatieafspraken voor
2018: 10 uitvoeringen in het grote circuit en 25 uitvoeringen in het kleine/middelgrote circuit. BOT speelde
meermaals twee voorstellingen op één dag. Het ging dan telkens om een volwaardige tweede
voorstelling waarvoor tickets werden verkocht.

Spreiding
BOT was te zien in heel Nederland: Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Overijssel, Limburg,
Utrecht, Drenthe, Zeeland en Noord-Brabant. In het buitenland speelde BOT 14 voorstellingen in
Frankrijk, 1 voorstelling in Duitsland, 1 voorstelling in Zwitserland, 6 voorstellingen België en 2
voorstellingen in Groot-Britannië.

Publieksbereik en -samenstelling
BOT had in 2018 10.751 toeschouwers op de tribune. De voorstellingen van BOT zijn toegankelijk en toch
muzikaal en visueel gelaagd. Dat maakt dat er een breed publiek op de tribunes zit. Het spreekt alle
leeftijden aan en hoewel onze voorstellingen niet specifiek voor kinderen zijn, kijken en luisteren ook zij
geboeid. Wat betreft de culturele achtergronden zien we een goede afspiegeling van de maatschappij
op de tribunes. Enkele festivals waar BOT te gast was in 2018 zijn zeer laagdrempelig in opzet: ze worden
niet enkel bezocht door een theaterminnend publiek, maar ook door mensen die anders niet in aanra king komen met (muziek)theater.
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Verkoop
BOT is sinds 2016 zelfverantwoordelijk voor de verkoop van de voorstellingen en dat werkt goed. We
beschikken over relevante netwerken in binnen-en buitenland. De voorstellingen van BOT zijn veelzijdig:
het is muziektheater dat ook raakt aan objecttheater, circus en popmuziek. Dat maakt de positie van
BOT in de sector bijzonder én heeft zijn weerslag op de verkoop die zich situeert in al die verschillende
netwerken/deelsectoren.
Sinds de toekenning van de meerjarensubsidie kan BOT op langere termijnplannen, ook wat betreft de
verkoop, en dat heeft positief uitgepakt. Het loont om te investeren op de langere termijn: zo kunnen we
duurzame verbintenissen aangaan met partners en festivals.

Ook de gemeente Arnhem is geïnteresseerd in het werk van BOT. Onze aanvraag in 2018 om de komende
twee jaar projecten in en vanuit Arnhem te realiseren werd met lovende woorden gehonoreerd.

Educatie
BOT gaf in november voor het vierde jaar op rij lessen aan de eerstejaars studenten van de opleiding
Muziektheater bij ArtEZ Arnhem. In de serie van 4 tot 6 lessen worden studenten ondergedompeld in de
werkwijze van BOT. Ze krijgen gerichte opdrachten en er worden voorbeelden uit het werkveld
aangehaald. BOT laat studenten ervaren dat het maken van muziektheater anders kan dan zij gewend
zijn.
Net als voorgaande jaren waren de vraagtekens aanvankelijk op de gezichten af te lezen, maar vielen de
kwartjes gedurende de lessenserie.

Communicatie/marketing
We bereiken ons bestaande publiek goed en makkelijk via de nieuwsbrief en berichten op social media.
BOT heeft 2800 nieuwsbriefabonnees en 2775 likes op de Facebookpagina, en het aantal blijft gestaag
groeien (ook in het buitenland). Het publiek krijgt na de voorstellingen de mogelijkheid om zich in te
tekenen op de nieuwsbrief - dat gebeurt dan ook gretig. Nieuwsbriefabonnees krijgen bij
locatieprojecten zoals Het Geluid Van de kans om een paar dagen eerder tickets voor voorstellingen te
kopen.
Aangezien veel voorstellingen snel uitverkocht zijn wordt deze service zeer gewaardeerd. Sinds 2018 is
ook de Instagrampagina van BOT actief.

“Het idee van theater maken zonder te ‘spelen’ spreekt mij erg aan. Ook zonder spel kan er een gevoel
worden overgebracht. Slechts met beeld, geluid en installaties. Deze vorm ben ik bij BOT tegengekomen
en heb me hierdoor laten inspireren.” (Siebe, 1e jaars ARTEZ)
“BOT is voor mij een verbreding van het beeld van muziek. Tijdens andere lessen zou ik daarmee kunnen
uitproberen hoe ver de muzikaliteit kan gaan. Dit soort dingen gaat mij ook helpen met het verzinnen en
maken van liedjes en muziek.” (Marlous, 1e jaars ArtEZ)

Proces verzelfstandiging
Na afloop van alle voorstellingen heeft BOT een klein winkeltje met merchandise. Naast een t-shirt van
BOT worden hier de cd en lp verkocht. Op vrijwel alle plekken is hier veel belangstelling voor. Je vindt er
ook ons gastenboek en de mailinglijst, en het publiek krijgt er de kans om na afloop met de spelers in
gesprek te gaan.

Een van de voornemens voor het tweede deel van deze kunstenplanperiode is de verzelfstandiging van
BOT. Op dit moment vallen zij nog binnen het talentontwikkelingstraject van De Nieuwe Oost. In 2018 zijn
hiertoe een aantal stappen gezet. We zijn heel blij met de nieuwe huisvesting in popcentrum Jacobiberg
in Arnhem, waar BOT sinds 2018 ook kantoor houdt. Sinds 1 februari 2018 is Linde Légat als
productieleider in dienst (80%). Zij is ook verantwoordelijk voor de verkoop. Melanie Hulsebosch staat in
voor PR & marketing (1 dag per week, freelance).

Internationaal
Op internationale festivals sluiten we aan bij de communicatie van het desbetreffende festival. BOT
investeert in een goede band met de festivals omdat zij het beste weten hoe ze hun achterban kunnen
bereiken. BOT maakt gebruik van hun connectie met de (social) media. De nieuwsbrief verschijnt in het
Nederlands en heeft inmiddels ook een Engelse versie voor de Europese achterban.

Formeel is De Nieuwe Oost | Pop (v/h Productiehuis Oost Nederland) verantwoordelijk voor het zakelijk
reilen en zeilen van BOT. De Nieuwe Oost begeleidt BOT de komende periode tevens naar een geheel
zelfstandig bestaan als gezelschap. Deze werkwijze past binnen de primaire functie van De Nieuwe Oost:
talentontwikkeling. Het traject leidt naar een zelfstandige aanvraag van BOT in de nieuwe kunstenplan periode en een onafhankelijke positie.

Huisvesting
BOT had tot 2018 geen vaste uitvalsbasis. De machines werden gebouwd in een werkplaats in
Amsterdam, het instrumentarium was verspreid over het land en repetitieruimte zochten we ad hoc,
per project. Er was grote behoefte aan een plek om te landen en ons te vestigen. Die plek vonden we in
Arnhem. Aanvankelijk huurde BOT enkele ruimtes in de leegstaande koepelgevangenis, maar na een half
jaar bood zich een beter alternatief aan in popcentrum Jacobiberg: de bedrijfskantine op het voormalige KEMA-terrein. De ruimte is geschikt voor repetities, workshops, als werkplaats én als kantoor. Buiten is
er genoeg ruimte voor onze containers met de grote hoeveelheden voorstellingsmateriaal. Het is een
enorme stap vooruit.

Wij zijn BOT
Geert Jonkers
Job van Gorkum
Doan Hendriks
Tomas Postema

Productieleider/boekingen

Relatie met standplaats Arnhem

Linde Légat

Het culturele netwerk van Arnhem en BOT zijn zeer nieuwsgierig naar elkaar. Naast de reeds bestaande
contacten kon BOT het netwerk in Arnhem stevig uitbreiden. Er is een goede band met popzaal Luxor
Live en popcentrum Jacobiberg. Beide partijen leveren BOT een bruikbaar aanvullend netwerk binnen
de regio op. Melanie Hulsebosch, onze parttime medewerker PR, heeft veel actieve contacten bij
Arnhemse instellingen variërend van de Mode Biënnale en Stichting Sonsbeek tot Ruimtekoers Festival.

– 8–

– 9–

Jaarverslag 2018 - Muziektheatergroep BOT

Activite
Activiteitenverslag
BOT 2018
Hernem
Herneming:
LEK
ging in première tijdens Oerol 2017 en leverde destijds een viersterrenrecensies op in De Volkskrant
LEK ging
het NRC.
NR LEK is een voorstelling over eindigheid en sterfelijkheid. Het is een visuele en muzikale vooren het
stelling oover de onafwendbaarheid van de dood, maar allerminst een somber verhaal.

quot uit het NRC: ‘Het is een pandemonium, vernuftig en creatief in elkaar geknutseld, dat een
Een quote
wachting
verwachtingsvolle
sfeer van magische machines en theaterwonderen oproept.’

In 2018
2018 sspeelde BOT 21 voorstellingen van LEK. In Nederland was LEK meerdere dagen geprogrammeerd tij
meerd
tijdens Deventer op Stelten, Limburgfestival, Karavaan Alkmaar, Spoffin Amersfoort en Puppet
Internati
International
Meppel. Daarnaast was LEK te gast in Theater Cultura in Ede. Een bijzondere LEKvoorstelli
voorstelling
werd geboekt op een privé-verjaardagsfeest voor een 80-jarige in Korzo, Den Haag. LEK
beleefde daarnaast twee buitenlandse premières: in Magdeburg (Duitsland) en in Theater op de Markt
beleefde
Hassel (België). Het was al langer de wens om op Theater op de Markt te spelen, en dat is in 2018
te Hasselt
gelukt. D
De samenwerking smaakt wederzijds naar meer!

Reacties van bezoekers in het gastenboek op Oerol
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Herneming: RAMKOERS

«Ramkoers», la performance
musicale de la compagnie
néerlandaise BOT, éblouit par ses
créations d’instruments faits de tôle
et de métal. Une leçon de chaos
maîtrisé.

In 2018 was RAMKOERS toe aan zijn vijfde seizoen. Het feit dat RAMKOERS in 2017 succesvol was op
enkele gerenommeerde plekken zoals de Zomer van Antwerpen (B) en Aurillac (FR), heeft voor een
sneeuwbaleffect gezorgd waarvan het einde nog niet in zicht is.

RAMKOERS is de eerste grote festivalvoorstelling van BOT, een ware energiebom. De aaneenrijging van
liedjes, beelden en niet aflatende fysieke actie heeft als onderliggende boodschap: ‘ook als het tegenzit,
nooit opgeven, tegen de klippen op en blijven proberen.’ Die boodschap komt aan bij het publiek, van
Baden tot Estland, ondanks dat we de teksten Nederlandstalig zijn. In Zwitserland speelde RAMKOERS
als afsluitende voorstelling op het Figura Festival in Baden. In België kreeg RAMKOERS de prachtige turbinezaal van C-Mine Genk als decor. Ook Wallonië stond voor het eerst op de speellijst met twee
voorstellingen in het Palais des Beaux-Arts te Charleroi.
In Stockton-on-Tees (UK), een stad met veel werkloosheid en weinig perspectieven, was RAMKOERS te
zien tijdens het Stockton International Riverside Festival (SIRF) in de openlucht. SIRF is een van de
weinige verzetjes voor de lokale (kansarme) bevolking. Alle voorstellingen tijdens SIRF zijn om die reden
gratis en de aanloop was overweldigend. Zelden viel de RAMKOERS-boodschap ‘ook als het tegenzit,
nooit opgeven’ zo op zijn plaats als op deze plek.

Maar bovenal heeft het Franse publiek BOT omarmd. De zaadjes die wij hiervoor plantten in 2017 zijn
allemaal uitgekomen - en zelfs verder gegroeid dan verwacht. RAMKOERS was te zien op vele plekken in
Frankrijk: Rennes, Capdenac, Laval, Pré-en-Pail, Parijs, Cavaillon, Gap en Calais. De theaters in Cavaillon
(La Garance), Gap (La Passerelle) en Calais (Le Channel) behoren alle drie tot de Scènes Nationales: het
middelgrote zalencircuit van Frankrijk. Dat is voor BOT een zeer interessant nieuw netwerk. We kunnen
nu al bekend maken dit slechts een voorproefje is van wat 2019 ons zal brengen. Théâtre Le Monfort in
Parijs boekte ons blind en we speelden er voor een uitverkochte zaal. Tot onze verrassing werden we
daarop onmiddellijk uitgenodigd voor het festival Paris l’Eté (zomer 2019). Naast de middelgrote zalen
waren we ook te zien in Laval, als gast bij Le Chainon Manquant, een organisatie die ons in 2019 het
Franse kleine zalencircuit (Scènes Conventionelles) binnen zal halen. In 2018 werden er al afspraken
gemaakt voor het seizoen van 2019.

Les timbrés de la ferraille
•

Libération

•

27 Apr 2018

•

«Ramkoers». Mot néerlandais que l’on pourrait traduire par «trajectoire de collision», «voie
de chaos» ou, pour reprendre un célèbre poème de Rilke, «chemins qui ne mènent nulle part».
Un certain sens de la folie se décèle donc dès le titre de cette performance musicale. Et l’on
en a immédiatement confirmation lorsque les quatre protagonistes de la pièce déboulent sur
scène, vêtus de tabliers uniformes et gris comme un ciel triste. L’un a la gueule de JeanClaude
Dreyfus, en plus light et sous acide, chantant au mégaphone ses mots en langue batave ; un
autre, crâne rasé, gueule de taulard, ressemble plutôt à un Jean Genet qui aurait pour seul
moyen d’expression des bouts de tôle pour se construire un violoncelle post-apocalyptique
(une scie pour archet et une plaque de bronze en guise de cordes). Se sont-ils échappés d’une
usine, d’une prison ou d’un asile ? Ou s’agit-il de moines que la chasteté aurait complètement
détraqué ?
Dans tous les cas, c’est bien l’univers de la claustration qui est évoqué ici, avec la musique
comme chemin de traverse, entre fanfare, concert de metal et electro planante. Et si la pièce
avait commencé par un plateau vide, elle se termine avec plus d’une vingtaine de miniinstallations musicales. Plutôt impressionnant. Pourtant ce type de performances à partir de
casseroles, fourchettes et poubelles déglinguées, on en trouve à la pelle, et elles pullulent
aujourd’hui sur YouTube comme dans les rues d’Aurillac – leur succès reposant généralement
sur l’effet de sidération produit par l’ingéniosité mise en oeuvre. Or, si la proposition de la
Compagnie BOT, présentée à Rennes dans le cadre du festival Mythos, séduit au-delà du
simple morceau de bravoure musico-artisanal, c’est que la pièce parvient aussi à mettre en
scène une certaine dynamique de la folie. L’ingéniosité méticuleuse, quasi autistique et
psychorigide dans la conception des instruments, côtoie le mouvement foutraque d’un ballet
délirant. D’un côté, une rationalité extrême dans les moyens mis en place pour construire ces
objets. De l’autre, une hystérie des corps, une idiotie des visages, une saturation de l’espace,
une absurdité du projet. Bref, un double mouvement paradoxal qui est celui du
monomaniaque mettant la logique au service de sa folie. Ramkoers : en fait, tout est dans le
mot. La rationalité du tracé, de la voie et du chemin – construits en vue de quelque chose –
mais l’indétermination foncière et radicale de la destination. Ou son absence même.
A.G. (à Rennes) RAMKOERS conçu par COMPAGNIE BOT Du 19 au 20 mai à l’Autre
Festival, Capdenac (46), du 30 mai au 1er juin aux Machines de l’île, Nantes (44), le 17 juin à
Baden (Suisse), les 2 et 3 novembre à Charleroi (Belgique), le 28 novembre à Cavaillon (84),
les 30 novembre et 1er décembre à Gap (05).

Voor het team van BOT was de uitnodiging om drie dagen te spelen bij Les Machines de L’île in Nantes
hét hoogtepunt van 2018: te gast zijn bij een van de Europese topgroepen voor theater in de openbare
ruimte. Les Machines de L’île is een cultureel, toeristisch en artistiek project in de Franse stad Nantes. Op
een terrein dat vroeger tot de scheepswerf van de stad behoorde, worden mechanische objecten van de
performancegroep ‘Les Machines’ vervaardigd en getoond, en er worden festivals georganiseerd. Eén
van de oprichters is Pierre Orefice, die van 1985 tot 1998 bij Royal de Luxe werkte. Les Machines de L’île
nodigt elk jaar enkele verwante groepen uit om aan hun achterban te presenteren. RAMKOERS speelde
er drie keer. Dit smaakte zeker naar meer: we onderhouden dan ook goed contact met Nantes.

BOT speelt niet meer uitsluitend op de Franse festivals maar is inmiddels ook een graag geziene
gast in twee van de drie Franse theaternetwerken. Zowel bij de ‘Scènes Nationales’ als de ‘Scènes
Conventionelles’ staan de deuren van het Franse circuit open voor BOT.
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Debuutalbum PLAAT
Met PLAAT realiseerde BOT een langgekoesterde wens. In het vierjarenplan was inhoudelijke
verdieping een speerpunt. Na vele jaren waarin we veel hebben geproduceerd en gespeeld om te
overleven, was de noodzaak groot om ons zuiver te concentreren op het muzikale aspect van BOT. We
zochten naar inhoudelijke groei die naast een tastbaar resultaat ook op langere termijn vruchten af zou
werpen. Tegelijkertijd vraagt de grote schare fans al jaren om een CD. Dat is iets waarvoor we tot
dusver tijd noch middelen hadden.
BOT trok zich terug in de Arnhemse koepelgevangenis en nam het repertoire van de voorbije acht jaar
door. Uit meer dan honderd liedjes en composities kwam een shortlist van twintig liedjes voort, waarvan
we er uiteindelijk twaalf selecteerden voor het eerste echte BOT-album, PLAAT: een dwarsdoorsnede van
ons muzikale kunnen. Het doel was om de nummers naar een hoger niveau tillen zonder af te doen aan
het authentieke BOT-idioom. Omdat het over studio-opnames ging, moesten de liederen een andere
interpretatie en concentratie krijgen dan in een live-voorstelling. Hoewel de mogelijkheden in een digitale
studio oneindig zijn, kozen we juist voor de beperking die BOT eigen is: het gebruik van zoveel mogelijk
‘echte’ materialen en zo min mogelijk digitale snufjes. De juiste galm voor een zangpartij komt
bijvoorbeeld niet uit een laptop, maar uit een nauwkeurig uitgezochte roestvrijstalen plaat die we naast
de zanger hangen.

BOT is inhoudelijk en technisch gegroeid. We beheersen ons instrumentarium én de meerstemmige zang
beter. Daarnaast hebben we de eigen installaties veel beter leren kennen waardoor we meer lagen
kunnen aanboren. Opnametechnicus Matthijs Kievit van Studio Joneski (o.a. ook van Kyteman en Luwten)
bleek de juiste man op de juiste plaats. Voor de vormgeving van PLAAT kozen we voor fotograaf Peter
van Hal en vormgever Robert Muda. Beiden sluiten naadloos aan bij het karakter van BOT. De
samenwerking leverde een eindproduct op dat meer is dan alleen een toffe CD of LP. Het is een item dat
bijzonder in trek is bij het trouwe én nieuwe publiek. De CD en LP zijn ook verkrijgbaar via de website.
Hoewel BOT geen ambitie heeft om als band op poppodia te staan, hebben we een korte serie
optredens gerealiseerd om het album te presenteren en te promoten. Behalve dat we zo een nieuw en
enthousiast publiek aanboorden in een ander circuit, leverde het enkele zeer goede recensies in de
pop-pers op.

‘BOT heeft de afgelopen tien jaar een dijk van reputatie opgebouwd met hun reizende festivalshows
RAMKOERS en LEK. De uitdaging was nu om deze unieke beeldtaal en muziek te vangen op PLAAT. Dat is
gelukt. “Het schuift, het schuurt, het schokt” zingen ze in ‘Mee In De Modder’. Een perfecte omschrijving
van de muziek, die niet bedoeld is om te behangen, maar wel om ons iets te laten voelen. PLAAT is de
volgende stap in de intrigerende carrière van BOT. Zorg dat je dit ondergaat, liefs zowel live als op PLAAT.’
- 3voor12, Erik Damen, 21 september 2018.
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Dag des
Oordeels: BOT PLAAT
21 september 2018, erik damen

De redactie hanteert het zwaard van Vrouwe Justitia en spreekt
recht over wat rond is: de oogst van het zwarte goud en de
glimmende schijfjes. Deze keer het debuutalbum van BOT PLAAT.

De band
BOT is een Arnhems muzikaal-theatraal viertal bestaande uit Geert Jonkers,
Tomas Postema, Job van Gorkum en Doan Hendriks. Wat begon als een
experiment tussen muzikanten en machinebouwers, is in de loop der jaren

uitgegroeid tot een volstrekt uniek gesamtkunstwerk. Normaal gesproken
spelen de vier leden van BOT hun voorstellingen op theaterfestivals in binnenen buitenland of op bijzondere locaties zoals een fabriekshal. Niet in het
clubcircuit of in een concertzaal, ook al zijn hun theatervoorstellingen
gelardeerd met liedjes. Na negen jaar muzikaal experiment werd het hoog tijd

een selectie van het almaar uitdijende repertoire van BOT vast te leggen op
een debuutalbum: PLAAT. Hiervoor sloot het gezelschap zich samen met
producer Matthijs Kieviet (Studio Joneski) drie maanden op in de
koepelgevangenis in Arnhem.

– 17 –

– 18 –

Jaarverslag 2018 - Muziektheatergroep BOT

Jaarverslag 2018 - Muziektheatergroep BOT

Varia BOT
- CONO
BOT werd uitgenodigd door kaasfabriek CONO te Westbeemster (jawel, van de Beemsterkaas) om een
speciaal optreden te verzorgen voor de belangrijkste klanten, leveranciers en zakenpartners. Tijdens een
strak georganiseerde dag maakte BOT een mini-voorstelling in de oorspronkelijke kaasfabriek.
Muziektheater op maat, met als hoogtepunt een ‘mobiel’ van zwevende kazen met een spanwijdte van
zeven meter.
- Arnhemse Uitnacht
BOT speelde een speciaal samengesteld liedjesprogramma tijdens de eerste Arnhemse Uitnacht.
- Het Laatste Avondmaal
In 2018 bestond de grote kerk in Alkmaar 500 jaar. Reden voor Festival Karavaan om speciaal hiervoor
een theatraal bacchanaal voor vijfhonderd gasten te organiseren onder de titel ‘Het Laatste
Avondmaal’. Naast een diner van kok Amaro kregen de gasten een mooie theatrale avond voorgeschoteld. De kern van het artistieke deel werd gevormd door BOT, Project Wildeman en regisseur Marcel Sijm.
BOT speelde eerder die week een serie voorstellingen van LEK in deze kerk en Project Wildeman stond
elders op het festival geprogrammeerd. Tijdens dit eenmalige project klikte het enorm tussen BOT en
muziektheater regisseur Marcel Sijm. Daaruit groeide een samenwerking die leidde tot een regie van
Sijm bij Het Geluid Van het Museum in maart 2019.
- Het Kanaal
In de periode van 6 december tot 13 december kreeg BOT twee jonge muziektheatermakers over de
vloer: Evert Prummel en Sander Koning, studenten aan de Academie voor popcultuur (Minerva
Academie Groningen). Zij vormen het muziektheatercollectief Het Kanaal. Als voorbereiding op hun
eindexamenopdracht hebben ze in de werkplaats van BOT een week lang geëxperimenteerd onder
toeziend oog en oor van BOT. De combinatie van het gebruik van machines, Nederlandstalige liedjes en
een theatrale setting zijn raakvlakken met BOT.
Het bleek een interessante vorm van educatie. Evert en Sander kregen een plek om hun voorstelling te
maken en konden rekenen op ondersteuning door BOT. Ze kregen advies over de waarde van vondsten, de
toepassing van materiaal, het gebruik van theatrale middelen en het ontwikkelen van materiaal en
machines. Deze vorm “student-in-residence” is zeker voor herhaling vatbaar
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