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Muziektheatergroep BOT is een in Arnhem gevestigd gezelschap met een eigen 
mix van beeldend theater en popmuziek. 
BOT heeft vanaf de start (2009) een vaste bezetting van vier man op de vloer: 
Job van Gorkum, Doan Hendriks, Geert Jonkers en Tomas Postema. 
BOT is in de voorbije jaren geprofessionaliseerd onder begeleiding van 
Productiehuis ON, het tegenwoordige Productiehuis De Nieuwe Oost (DNO). 
Inmiddels is de zakelijke en productionele leiding in handen van BOT-medewerker 
Linde Légat.

Vaste waardes in het idioom van BOT zijn Nederlandstalige liedjes, een 
ongepolijste gelaagde beeldentaal, analoge klankinstallaties en een gezonde dosis 
humor. 
Een optreden van BOT is een toegankelijke, intense belevenis die een veelheid aan 
snaren raakt bij een breed publiek. Met ogenschijnlijk krukkige middelen laat BOT 
het publiek ervaren dat er grote schoonheid huist in eenvoud en in alle denkbare 
gebreken. 
Voorstellingen zijn niet verhalend maar associatief, tegelijk vervreemdend en 
herkenbaar. BOT staat bekend om een beeldentaal met low-tech mechanica. 
De rol van deze mechanieken is in de loop der tijd geëvolueerd van spectaculaire 
gimmick tot volwaardige, bezielde tegenspeler. Al lijkt de taal van BOT 
grofstoffelijk: de groep raakt publiek in het hart met geraffineerde liedjes die de 
kwetsbaarheid van het mens-zijn inkleuren. 

|1.|welkom|bij|bot
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BOT is zeer actief. Na tien jaar staan er meer dan twintig volwaardige 
voorstellingen op de teller, met gemiddeld 60 speelbeurten per jaar. De groep 
spreekt zowel regionaal, nationaal als internationaal een groot en divers publiek 
aan: mensen uit werkelijk alle lagen van de bevolking. 
Regionaal bedient BOT het publiek met locatieproducties op maat. In veertien 
episodes van ‘Het Geluid Van’ (2011-2019) werden erfgoedlocaties bespeeld 
tijdens een eenmalige voorstellingsreeks. Locaties variërend van dorpsherberg tot 
energiecentrale fungeerden tegelijk als speelplek en muze.
Tourproducties reizen langs festivals in Nederland en Europa: BOT speelt overal, 
met Nederlandstalig werk en krijgt veel meer vraag dan de agenda aankan. 
Naast het festivalcircuit bouwde BOT afgelopen jaren een uitstekende reputatie 
op in het grote Franse zalencircuit. 

 “Zoals de theatermaker geschiedenis kan verwoorden, zo verklankt  
 BOT die. De wereld is in hun voorstellingen even geluid geworden. 
 De beeldende manier waarop het gezelschap theatrale poëtische 
 voorstellingen neerzet getuigt zowel van groot kunstenaar- als 
 vakmanschap.”  
 (subsidietoekenning gemeente Arnhem, 2018)

1.1  MISSIE EN AMBITIE

Missie
BOT mengt beeld, muziek en woorden tot muziektheater om zoveel mogelijk 
mensen persoonlijk te bereiken met een krachtige, zintuiglijke ervaring waarin we 
elkaar bevragen, emoties delen en universele gebreken van het menszijn vieren.

Ambitie
BOT is in de voorbije vier jaar een ‘sterk merk’ geworden, mede dankzij de 
continuïteit, mogelijk gemaakt door de meerjarensubsidie van FPK. In de komende 
beleidsperiode willen we onze positie in het cultuurlandschap aanscherpen en 
verbreden, met vier concrete doelen: 

  Artistieke verdieping
BOT blijft het eigen werk verder uitdiepen. In de komende jaren ligt de focus 
daarbij op het vernieuwen van locatiewerk, het doorontwikkelen van het theatrale 
spel en dramaturgie, het maken van een nieuwe productie met een externe 
tekstschrijver en het verfijnen van de muzikale taal. 

  Publieksbereik
We doen publieksonderzoek om concreet zicht te krijgen op wie ons publiek 
is. Daarmee worden kansen en groeimogelijkheden helder en verwachten we 
groei in aantal en diversiteit. We willen publieksaanwas onder andere realiseren 
door samenwerking met Via Rudolphi. Daarnaast maken we coproducties met 
twee gezelschappen die een groter of ander publiek aanspreken dan wij. Ons 
buitenlandse netwerk bouwen we verder uit.
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  Professionalisering
In de lopende beleidsperiode heeft BOT zich alle taken eigen gemaakt die 
eerder door Productiehuis DNO werden beheerd. We zijn een autonome, 
slagvaardige organisatie geworden, die in de komende beleidsperiode de 
organisatorische taken verder professionaliseert, zelf uitvoert of uitbesteedt. In het 
professionaliseringstraject is het toepassen van de Fair Practice Code maatgevend. 

  Kennisoverdracht
Momenteel heeft BOT reeds een educatieve tak bij ArtEZ muziektheater. 
Daarnaast begeleiden we diverse jonge makers. Deze tak willen we graag versterken 
om nog meer jonge makers te begeleiden en bekend te maken met onze manier van 
werken. Dat kan in de vorm van lessenreeksen, workshops, individuele begeleiding 
of residenties.

1.2 WAT DOET BOT

Artistieke uitgangspunten 
BOT maakt muziektheater in vele vormen, vanuit een rijke traditie van beeldend 
theater en een breed scala aan muzikale invloeden. 
We gaan uit van thema’s waartoe iedereen zich kan verhouden, zoals ‘eindigheid’, 
‘de leugen als waarheid’ of ‘het kan wél’. Heldere kaders die kunnen raken, zonder 
te moraliseren of uit te sluiten. 
We zetten geen narratieve lijnen uit, maar nemen publiek mee in een associatieve 
collage met een dramaturgie die gebaseerd is op muziek en beeld. We spreken 
daarmee direct de verbeelding van het publiek aan. Vrijwel iedereen vindt daarin 
iets wat haar of hem persoonlijk raakt: het publiek gaat mee in de wereld die BOT 
schept, de ruimte voor persoonlijke associatie is een deel van het avontuur.

Muziek en muzikaliteit van objecten zijn een belangrijke basis. Ze zijn beide 
inhoudelijk stevig gearrangeerd en toch steeds te volgen voor een muzikale leek. 
De muzikale lijn is bij BOT in grote mate bepalend voor de dramaturgie van de 
voorstellingen. Muziek vormt in onze theatrale setting ook een soort “alibi”: een 
vreemde theatrale handeling of een absurd beeld krijgt logica doordat er muziek 
bij klinkt, een ‘ding’ krijgt een nuttig bestaan doordat het zelf muziek produceert. 
Muziek verleent functie aan de beelden en woorden, zoals dat andersom ook 
gebeurt.  

Liedteksten van BOT geven zowel het houvast als de vrijheid van poëzie. Niet 
iedere zin is bedoeld om onmiddellijk of volledig begrepen te worden. Niet voor 
niets refereert het gastenboek regelmatig aan Spinvis: vergelijkbaar met Erik de 
Jong kiest BOT ervoor om vooral kaders te bieden met flarden en impressies, 
zonder de noodzaak van een expliciet verhaal. Dat vullen de luisteraars naar eigen 
believen zelf in.

Beeldentaal 
Het gebruik van herkenbare, in onbruik geraakte spullen is een handelsmerk van 
BOT. Alledaagse spullen zoals een schemerlamp, trekzak of bewakingscamera 
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vertellen in beweging, klank of herkenbaarheid een deel van het verhaal. 
Aanvankelijk waren theatermachines van BOT inventieve gimmicks, gemaakt 
vanuit de fascinatie van het object. Ze zijn in tien jaar geëvolueerd tot volwaardige 
tegenspelers die een complexe scène betekenis kunnen geven. Een object met 
een eigen leven waarvan iedereen voelt dat het feilbaar is, roept een onmiddellijk 
gevoel van compassie op. 
Het alomtegenwoordige thema ‘hergebruik’ is voor BOT een symbiose van het 
nuttige met het artistiek wenselijke.

Publiek
Essentieel onderdeel van het maakproces is de vraag ‘Voor Wie?’. 
Het werk van BOT is zeker niet altijd onmiddellijk te duiden: we sturen ons publiek 
graag naar huis met iets om op te kauwen. Tegelijk zijn onze stukken toegankelijk 
én avontuurlijk voor vrijwel alle leeftijden, sociale lagen en culturen. 
Het feit dat we een inhoudelijke mix produceren van hoge kunst en volkscultuur 
weerspiegelt zich op onze tribunes. Een voorstelling van BOT is op zijn plek op 
Terschellings Oerol, maar ook voor regionaal publiek in Kelpen-Oler, in een 
Arnhemse Vogelaarwijk, voor een kleurrijke mix van Berlijnse cultuurminnaars of 
klassen banketbakkersleerlingen in de schouwburg van Châteaubriant. 

1.3  WIE ZIJN BOT

BOT werkt altijd met een vaste bezetting, per project aangevuld met extra 
hulptroepen en expertise. 
• Job van Gorkum is performer, zanger, (lied-)tekstschrijver en acteur
• Doan Hendriks is decor- en rekwisietenbouwer, speler en muzikant 
• Geert Jonkers is muzikale objectenbouwer, slagwerker en speler
• Tomas Postema is  componist, toetsenist, arrangeur en speler
• Linde Légat is zakelijk leider en producent 
• Melanie Hulsebosch is medewerker PR en marketing

Sinds de start werkt BOT als goed geoliede machine; een collectief dat gezamenlijk 
de artistieke koers bepaalt. 
Juist omdat we al jaren een hecht team zijn, weten we hoe we elkaar kunnen blijven 
uitdagen. Voor de organisatorische en zakelijke kaders en verkoop staat de zakelijke 
leiding garant. De communicatielijnen onderling zijn kort en transparant.  

Stichting
Muziektheater BOT werkt onder de gelijknamige stichting waarin een actief 
bestuur zitting heeft. 
Voorzitter: Herman van Karnebeek (financieel directeur Kunsthal Rotterdam)
Secretaris: Eliane Attinger (voorheen Feikes Huis/Ostadetheater)
Penningmeester: Wiebe Gerritsma (financieel adviseur)
Herman van Karnebeek zwaait binnenkort af als voorzitter, zijn functie wordt 
overgenomen door Eliane Attinger. We zijn in gesprek met de Arnhemse juridisch 
adviseur Els Koot om toe te treden als bestuurslid.  
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1.4 WAAR IS BOT

BOT kon mede dankzij meerjarige subsidietoekenningen voor 2017-2020 
een vaste uitvalsbasis betrekken in Arnhem. Onze ruimtes in het pand van 
Popcentrum Jacobiberg zijn geschikt voor repetities, als werkplaats, kantoor, 
workshopruimte en opslag, met voldoende buitenruimte voor onze zeecontainers 
met tourvoorstellingen.

Relatie met regio Arnhem
De gemeente Arnhem is al jaren zeer geïnteresseerd in BOT, wat resulteerde in 
de keuze voor de stad als standplaats. Een aanvraag om in 2019 en 2020 projecten
in en vanuit Arnhem te realiseren werd prompt, en met lovende woorden, 
gehonoreerd.
Met de definitieve vestiging in Arnhem heeft BOT zijn culturele netwerk 
stevig uitgebreid. Sinds 2016 is BOT in groeiende mate betrokken bij ArtEZ 
muziektheater. 
Tomas Postema van BOT is voorzitter van de culturele overlegstructuur 
Schakel025 (Arnhem-Nijmegen).
Er is een goede band met popzaal Luxor Live en popcentrum Jacobiberg. Beide 
partijen leveren BOT een bruikbaar extra netwerk binnen de regio op. BOT is 
met try-outs van nieuw werk vaak te gast op Festival Hoogte80, wat steevast een 
kleurrijke publieksmix aanspreekt. 
Met stichting ‘’t Broek omhoog’ hebben we een zeer effectief kanaal om 
publieksgroepen uit achterstandswijken en anderstalige nieuwkomers aan 
te spreken.
BOT verkent met Sonsbeek Biënnale de mogelijkheden voor de live-
programmering in 2020-2023.
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Vòòr 2017 werkte BOT op projectbasis en was het erg moeilijk om het hoofd boven 
water te houden. De meerjarige ondersteuning zorgde voor artistieke evolutie en 
een krachtige professionaliseringsslag. 

We verdiepten ons werk met de focus telkens op één artistiek aspect per 
project. Muzikaliteit, instrumentbeheersing, verstaanbaarheid en meerstemmige 
zang waren muzikale aandachtspunten, naast vernieuwing van bestaande 
voorstellingsconcepten. 

Er was in de toekenning voor de huidige periode kritiek van de 
beoordelingscommissie van het fonds. Naast een positieve beoordeling waren er 
twijfels over de haalbaarheid van onze financiële doelen, de verkoop en over de 
artistieke groei op langere termijn. Gelukkig kunnen we deze kritiekpunten nu 
op alle fronten weerleggen met resultaten. We hebben veel bereikt, meer dan we 
onszelf en het fonds hadden beloofd. Daar zijn we oprecht trots op. 

2.1  PROJECTEN

De voorstelling RAMKOERS was de perfecte ijsbreker voor een internationale 
zegetocht. De voorstelling uit 2015 speelde tot op heden (reeds) 140 keer op 
gerenommeerde Europese festivals en werd een hit in het Franse zalencircuit. 
Aanvragen uit Korea en Israël stuitten op een onhaalbare agenda, maar de contacten 
bieden perspectief. 

De voorstelling LEK (2017) werd een fijnstoffelijke voorstelling over eindigheid. 
Een voorstelling waarin de thematiek bedrieglijk geraffineerd samenkomt in het spel 
tussen objecten, arrangementen en teksten. Een extra visie van dramaturg Marijn 
van der Jagt zorgde ervoor dat de gelaagdheid van het werk ook daadwerkelijk naar 
boven kwam. De vele emotionele reacties in het gastenboek laten er geen twijfel over 
bestaan dat ons werk mensen hard en persoonlijk kan raken op gevoelige thema’s.
LEK speelde 70 keer op festivals en in zalen in Nederland, Duitsland en België. 

In het kader van muzikale verdieping en een groeiende vraag vanuit bezoekers, 
maakten we een album met de titel PLAAT (2018). We selecteerden twaalf 
nummers uit ons repertoire. 
De liedjes werden opnieuw gearrangeerd op pure muzikaliteit met alle originele 
BOT-machinerie, zonder studio-trucs.
We speelden PLAAT live op een select aantal poppodia. Zowel de album-opname als 
de concerten bleken een enorme stap voorwaarts in benadering en uitvoering van 
onze muziek. 

2|TERUGBLIK|
|2017-2020|
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Episode veertien van de voorstellingsreeks ‘Het Geluid Van’, waarin BOT een 
leegstaande erfgoedlocatie bespeelt, vond plaats in een leegstaand Museum 
Arnhem. BOT ging de uitdaging aan met regisseur Marcel Sijm, die veel ervaring 
heeft met multidisciplinaire projecten.
Door middel van een audiotour beleefde het publiek een geraffineerd spel, 
laverend tussen koptelefoongeluid en akoestische klank, met de focus op het kijken 
en waarnemen. De vermaarde vaste collectie van het museum kreeg een plek in de 
voorstelling middels een speciale video-animatie. 
De serie voorstellingen was uitverkocht en kreeg zeer lovende persreacties. Met de 
expertise van de voorbije jaren ontwikkelt BOT in de komende beleidsperiode een 
nieuwe vorm van locatieproducties.
 
 “De nummers bevragen onze perceptie op wat kunst is en roepen 
 vooral op om onze ogen echt open te zetten. BOT creëert een museale 
 muziektheatervoorstelling die je eigenlijk meerdere malen zou moeten 
 ondergaan.”  
 (Theaterkrant, 4-3-2019)

Gedurende de zomer 2019 werkte BOT mee aan de coproductie ‘Wij, de 
Verdronkenen’ van het Antwerpse muziektheatergezelschap Walpurgis: een 
collagevoorstelling op basis van het geschiedkundig epos over de Deense 
koopvaardij van de Deense schrijver Carsten Jensen. De voorstelling speelde op 
Terschellings Oerol, in het Deense Marstal en op Festival Wintervuur Antwerpen. 
In de door Walpurgis samengestelde cast van 15 mensen vormde BOT een muzikale 
tegenkleur in het opera-idioom. 
Het project heeft niet de voorstelling gebracht waarop BOT hoopte maar was 
evengoed erg leerzaam. Zo kreeg BOT nieuwe inzichten in het doorcomponeren 
van thema’s, en stelde complexere composities en samenwerken met een klassieke 
sopraan en countertenor veel hogere eisen aan onze stemtechniek. Via het project 
legden we goede, blijvende contacten met festivalorganisatoren en artiesten.
Het werken vanuit een bestaande tekst leverde nieuw inzicht op over vertaalslagen 
naar eigen werk in 2022. 

2.2 VERKOOP EN PUBLIEKSBEREIK 

Tijdens de huidige beleidsperiode creëerde en benutte BOT enorm veel 
speelkansen. 
De vooropgestelde doelen (10 voorstellingen in het grotere circuit en 25 in het 
‘kleine’ circuit) werden elk jaar bijna verdubbeld. 
In Nederland hebben we een stevige band opgebouwd met steeds meer festivals 
waar we met elke nieuwe productie welkom zijn. 
 
Ook het buitenland is gretig. We speelden bij herhaling in Duitsland, België, 
Estland, Groot-Brittannië, Zwitserland en Denemarken, met Frankrijk als kers op 
de taart. Daar speelden we op verschillende toonaangevende festivals, met een 
grote stroom aanvragen van Franse schouwburgen tot gevolg. 
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2.3 ORGANISATIE

In 2017-2020 werkte BOT succesvol samen met DNO, aanvankelijk voor zakelijke, 
productionele en marketing-ondersteuning. Het doel om BOT gedurende deze 
periode te laten groeien naar een zelfstandig opererende organisatie bleek met 
rasse schreden haalbaar, inclusief verantwoordelijkheid voor eigen planning, 
begroting en een zorgvuldig opgebouwd netwerk voor verkoop en spreiding. 
De gedeelde wens van het FPK en BOT om reeds halverwege de voorbije 
beleidsperiode een scheiding te maken tussen groep en productiehuis, bleek 
juridisch niet haalbaar.

BOT heeft inmiddels een eigen stichting met een actief bestuur. De stichting 
ontving subsidies van de gemeente Arnhem ter ondersteuning van projecten 
in 2019 en 2020, met de uitdrukkelijke wens om vanuit Arnhem te blijven 
produceren. 
Onder de vlag van deze stichting vraagt BOT nu aan voor de komende 
beleidsperiode. 
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In de komende jaren zet BOT de ontwikkelingen van de voorbije jaren op alle 
fronten voort. Artistiek inhoudelijk nemen we onze speelstijl onder de loep, zoeken 
we samen met een van de beste theaterschrijvers van het land onze kwetsbaarheid 
op, maken we een groteske voorstelling die de huidige maatschappij bevraagt 
en werpen we ons publiek terug op zichzelf. We gieten onze plannen in vier 
nieuwe producties, waarvan twee coproducties: toegankelijke voorstellingen met 
inhoudelijke relevantie voor iedereen. 
Met deze producties verstevigen we ons regionale, nationale en internationale 
netwerk, en breiden we ons publieksbereik in Nederland verder uit. 
BOT-producties zijn duurzaam: er is vaak jarenlange vraag naar onze 
tourvoorstellingen. We hernemen ze vaker dan we in onderstaand schema 
vermelden, daarin schetsen we vooral de grote lijnen voor vier jaar.
De taak van regisseur is bij BOT wisselend per project. Eerder werkten we erg 
succesvol samen met Vincent de Rooij, Marcel Sijm, Jellie Schippers, Craig 
Weston en Danielle van Vree. Bij twee van de vier toekomstige projecten is de 
regie nog niet vastgelegd. 

 

3|ACTIVITEITEN
|2021-2024|

 2021  2022 
    
VOORJAAR Ter Kerke MAKEN KLOEK MAKEN

 Ter Kerke UITVOERING I EN II  

ZOMER Beter dan Bedrog   HERNEMING NL KLOEK NL FESTIVALS

 Beter dan Bedrog   HERNEMING EU  
NAJAAR RAMKOERS/LEK HERNEMING EU Beter dan Bedrog   HERNEMING EU

 Ter Kerke UITVOERING III EN IV KLOEK NL ZALENCIRCUIT

 2023  2024 
   
VOORJAAR  BRAS! MAAKPERIODE HEELAL MAAKPERIODE

   HEELAL UITVOERINGEN

ZOMER BRAS! NL FESTIVALS BRAS! HERNEMING

   
NAJAAR KLOEK HERNEMING NL/EU KLOEK HERNEMING EU

 BRAS! ZALEN NL EN EU  
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3.1 2021
  Ter Kerke, coproductie met mimetheatergroep Bambie 
De succesvolle reeks ‘Het Geluid Van’ waarmee een unieke locatie steeds als muze 
en podium fungeerde, krijgt een nieuwe wending. We gebruiken de expertise om een 
locatievoorstelling te maken, maar dan niet voor één plek, maar voor een type gebouw. 
Bovendien maken we deze samen met een uitdagende partner: Theatergroep Bambie.

Het project is gericht op leegstaande kerken, waarvan het aantal in rap tempo groeit. 
Alleen al in de omgeving van Arnhem raken volgend jaar negen kerken in onbruik. Wat 
te doen met deze monumenten als ze hun functie hebben verloren? Ombouwen tot 
Jumbo-supermarkt of Schoenenreus? 
Met Ter Kerke gaan Bambie en BOT op zoek naar zingeving tussen het oprukkende 
individualisme en rendementsdenken. De architecturale omhulsels vertellen over 
de behoefte aan een koesterende hand en het verlies van de noodzaak om tot een 
gemeenschap te behoren. In beeldende taferelen en songs laten we het gebouw klinken 
en vermalen we de muziek die er ooit klonk tot nieuw geluid. 

BOT werkt in deze coproductie samen met drie spelers van mime/theatergroep 
Bambie: Paul van der Laan, Jochem Stavenuiter en Ibelisse Guardia. De regie is in 
handen van Marijn van der Jagt.  
BOT en Bambie hebben een gedeelde liefde voor een concrete en fysieke manier van 
werken, die bij beide groepen leidt tot een dynamische, associatieve montage met veel 
humor. 
De artistieke ambitie van BOT in deze samenwerking is nieuwe ervaring op te doen in 
onze ontwikkeling als spelers en performers. Waar BOT veelal een droge, performance-
gerelateerde speelstijl hanteert, kunnen we ons dan meten aan het scherpere mime-
idioom van Bambie. Dat is een ontwikkeling die bij BOT met de voorstelling LEK (met 
Marijn van der Jagt als dramaturg) al is ingezet. 
Voor Bambie is de samenwerking met BOT een volgende stap in het maken van 
muziektheater, een ontwikkeling in lijn van eerdere muzikale coproducties. De spelers 
van Bambie gaan ook muziek maken, zingen en songs creëren binnen het muzikale 
spectrum van BOT. 

Het netwerk en de ervaring van BOT met locatiewerk biedt een stevige praktische en 
organisatorische basis. 
Het project wordt in één maand gemaakt en vervolgens ter plaatse uitgevoerd. Daarna 
wordt in elke navolgende kerk het concept aangepast voor die specifieke kerk en is 
daar vervolgens minimaal vier avonden te zien. 
We richten ons in eerste instantie op vier speelplekken waarvan twee in Gelderland 
waar doorgaans het cultuuraanbod klein is, en twee in Noord-Holland/Amsterdam. 
  

  Hernemingen: Beter dan bedrog, RAMKOERS en LEK
Beter dan Bedrog, een muzikale ode aan de leugen, gaat dit jaar in première tijdens 
Terschellings Oerol. De tourvoorstelling is gedurende de zomer en najaar te zien op 
festivals in heel Nederland en enkele belangrijke plekken in het buitenland.
In Beter dan Bedrog vragen we ons af hoe ‘echt’ de waarheid is en in hoeverre 
illusies het leven draaglijk maken. We maken graag een beter beeld van onszelf en 
stapelen genoeg leugens op elkaar tot ze waarheid zijn. In Beter dan Bedrog neemt 
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de verbeelding het op tegen de harde realiteit, in de hoop dat een goede illusie ons 
troost of perspectief biedt. 

De producties RAMKOERS en LEK maken een finaleronde in de lente van 2021.

3.2 2022
  Kloek
Werken met theaterteksten is voor BOT op het eerste gezicht misschien een 
vreemde keuze. Door de coproducties Mijn Faust (2016) en Wij, de Verdronkenen 
(2019), waar bestaande teksten het uitgangspunt waren, zijn we nieuwsgierig 
geworden naar de combinatie van onze muzikale en beeldende taal met een nieuwe, 
speciaal voor BOT geschreven tekst. 
De alom geprezen tekstschrijver Jibbe Willems weet raad met taal. Met het 
internationaal gespeelde stuk Jabber (door Kwatta), waarin de tekst geheel bestaat 
uit een zelfverzonnen jabbertaal, won Jibbe de Gouden Krekel 2019. BOT en Jibbe 
stonden al enkele jaren op elkaars verlanglijstje, wat we nu gaan verzilveren.

De voorstelling Kloek gaat over een universeel thema: moederliefde. Hier zijn 
vier kloeke mannen, van wisselende komaf uit een verschillend bouwjaar, met een 
afwijkende tongval, uit een ander nest. Er is één ding dat ze met zekerheid delen: 
ze zijn niks zonder moeder.
De tere mannenziel van BOT geeft zich bloot in een eigentijdse meting met de 
moederfiguur in alle vormen. Kloek laat het fundamentele verlangen voelen naar 
een warme kloek, de instinctieve hang naar de meest kwetsbare staat van zijn. 

Kloek gaat over de welhaast onbreekbare band tussen moeder en kind en volgt de 
lijn van verschillende levensfasen, van het moment van conceptie en de eerste 
schreeuw om leven, langs de verschillende stadia van volwassenwording, man-
wording, zelf-ouder-wording, naar het einde dat komen gaat. Daarna rest de 
onderhuidse herinnering aan moeder, of ze nu een klankbord of kenau was. 
Voor Kloek creëert Jibbe Willems een universele taal, een polyglottisch 
klankexperiment, begrijpelijk, maar zonder taalgrenzen. De veelkleurige verhouding 
die een man tot zijn moeder kan hebben, vangen we in de combinatie van de 
muzikaliteit van de tekst, de composities en de klanken van de machinerie van BOT. 
In Kloek dagen Jibbe Willems en BOT elkaar uit in ritme en metrum, van ode tot 
jammerklacht, van smartlap tot slam-poetry. 

De regie-taak is nog vacant. De voorstelling wordt gemaakt in Arnhem en reist 
langs festivals in Nederland en Europa om in het najaar de schouwburgen in te 
trekken.

  Hernemingen: Beter dan bedrog, Ter Kerke
De tourvoorstelling Beter dan Bedrog (2020) wordt nog gespeeld op Europese 
festivals. Daarnaast overwegen we een herneming van Ter Kerke (2021) 
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3.3 2023
  Tourproductie: BRAS! 
BRAS! is een voorstelling over de roerige jaren twintig. BOT zapt honderd 
jaar terug, naar een van de meest iconische en revolutionaire periodes in 
onze geschiedenis. Een eerbetoon aan een tijdperk van radicale en originele, 
extravagante en oncontroleerbare ideeën. 

Na de eerste wereldoorlog rekent de jonge generatie af met de oudere. Tegen 
alles wordt gerevolteerd, om het plezier van het revolteren: wie niks heeft, heeft 
niks te verliezen. Wat duidelijk, overzichtelijk, traditioneel en veilig is, gaat linea 
recta overboord. Er breekt een periode aan met een explosief mengsel van extase, 
fanatisme en ongeduld. Een tijdperk waarin extravagantie en zedeloosheid de 
boventoon voert, maar waarin ook beeldende kunst, theater en muziek een nieuwe 
taal ontwikkelen. De abstracte kunst, het dadaïsme, de twaalftoonsmuziek, de jazz, 
de swing en andere bandeloze dansen: de gevestigde wereld staat op z’n kop. Er 
wordt gedronken, gerookt, gesnoven en vooral gefeest en geneukt bij het leven: de 
jeugd heeft de toekomst en de toekomst dondert niet. 

BOT trekt met BRAS! rake parallellen met de huidige tijd: de wereld verhardt, 
ideeën lijken scherper te worden gedefinieerd. Een grote groep mensen kan nieuwe 
ontwikkelingen niet volgen, of die nu gaan over discriminatie, het klimaat of 
nationale grenzen. Op het wereldtoneel lijken geopolitieke machtsspelletjes terug 
van weggeweest. Kan er weer een kruitvat ontstaan? En wie steekt dan de lont aan?
De titel BRAS! verwijst naar decadente en onmatige braspartijen, maar ook naar 
‘brass’ van koperinstrumenten, die een wezenlijk onderdeel gaan vormen van een 
traditioneel dansorgel in BOTteriaanse stijl: een blazend, stampend en fluitend 
mechanisch orkest in de opzwepende stijl van de fameuze Decap dansorgels uit de 
jaren 20 en 30. 
Voor de regie gaan de gedachten uit naar de Vlaamse regisseur Yahya Terryn.
De voorstelling is gericht op festivals in Nederland en Europa. Daarnaast 
overwegen we een versie voor het Nederlandse zalencircuit.

  Herneming: Kloek
De tourvoorstelling Kloek (2022) speelt op festivals in NL en EU. 

3.4 2024
  HEELAL: coproductie op locatie met Theatergroep Vis à Vis

Tot voor kort leek een ruimtereis slechts voorbehouden aan de rijken-der-aarde. 
Echter: in dit project ligt deze bestemming binnen ieders bereik: een ware 
droomreis voor 150 gegadigden per vlucht. Een reis buiten de dampkring, buiten 
de menselijke comfort-zone, buiten alles wat we als mens kunnen bevatten. Een 
poëtische ervaring die aanvankelijk hilarisch lijkt, maar bezoekers vervolgens 
laat ervaren hoe klein en kwetsbaar we zijn in het schijnbaar Grote Niets dat ons 
omringt.
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Het hemelbestormende traject gaat –hoewel het aanvankelijk wat krukkig 
georganiseerd lijkt te zijn- van start op de Almeerse lanceerbasis, door met 
aanstekelijke volharding en bruut geweld aan de dampkring te ontsnappen. We 
tarten de natuurwetten door met de snelheid van het licht een afstand van 20 
biljoen kilometer af te leggen. 

Hier ervaren de pionierende reizigers aan den lijve hoe het is om in de uitgestrekte 
kosmos naar hun nietige thuisplaneet te kijken. Getroffen door heimwee en een 
intens gevoel van verbinding met onze blauwe planeet, rest het besef dat we 
slechts één thuisbasis hebben en dat we het daarmee zullen moeten doen. De 
grootse, onbekende ruimte hebben we het hardst nodig om te achterhalen wat er in 
het licht van de vergankelijkheid werkelijk toe doet. 

BOT maakt in dit project o.a. het onhoorbare geluid uit de kosmos hoorbaar 
als beeldende compositie. In de samenwerking laat BOT zich inspireren door de 
visuele speelstijl van Vis à Vis. Waar BOT op locatie normaal gesproken vooral 
gebruik maakt van locatie-specifieke elementen, biedt de samenwerking met Vis 
à Vis een blanco blad waarin alles invulbaar is, op een terrein dat bol staat van de 
mogelijkheden. Beide groepen hebben ieder een eigen vorm voor de verhalende 
waarde van beeldend theater en een gezamenlijk idee over de actieve belevenis die 
we het publiek geven. Regie is in handen van Marianne Seine i.s.m. BOT.

  
  Hernemingen: Kloek en BRAS!
De tourvoorstellingen Kloek (2022) en BRAS! (2023) spelen op festivals en in 
zalen in NL en EU. 
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4.1 PUBLIEKSBEREIK

Zonder dat we het expliciet opzoeken, spreekt onze taal zeer veel mensen aan.
In een voorstelling van BOT is de combinatie van volkse polka met verfijnd 
klankexperiment een deel van de aantrekkelijkheid. Naast cultuurminnend publiek 
ontmoeten we vaak mensen die doorgaans weinig in aanraking komen met theater. 

We hebben goede ervaringen met groepen voor wie een theaterbezoek niet 
altijd evident is, zoals leerlingen van technische opleidingen of anderstalige 
nieuwkomers. Ons werk is visueel en muzikaal sterk genoeg om tot de verbeelding 
te spreken, zelfs zonder het tekstuele deel. Wat betreft de culturele achtergronden 
zien we diversiteit op de tribunes, waarbij we zeker ook groeikansen zien. Naast 
het festivalcircuit en autonome speelbeurten verbreden we het publieksbereik in 
Nederland in het zalencircuit i.s.m. Via Rudolphi.

Over de voorbije drie jaar bereikten we gemiddeld 14.000 bezoekers per jaar. De 
achtergrond en herkomst van ons publiek brengen we in de komende jaren in kaart, 
met meer diversiteit als doel. 

4.2 MARKETING EN COMMUNICATIE

BOT heeft een enorm trouw publiek dat ons daadwerkelijk volgt, ook al spelen 
we in een uithoek. Het zijn ook meteen de belangrijkste ambassadeurs: geen 
marketingprincipe is zo sterk als mond-tot-mond reclame. BOT heeft een 
persoonlijke, directe benadering in de communicatie via eigen kanalen zoals de 
website, social media en direct mailings. 
De communicatie voor een tourvoorstelling is altijd een samenwerking met het 
organiserende podium/festival. 

Website
De website wijzijnbot.nl geeft een totaalbeeld van BOT, met informatie en 
speeldata over alle voorstellingen. De website dient ook als archief van visueel 
materiaal en perspublicaties. 

Nieuwsbrief
De online nieuwsbrief van BOT groeide in drie jaar van 1310 naar 2860 abonnees. 
Via onlinedata weten we dat de nieuwsbrief bovengemiddeld goed gelezen wordt 
met 37% per mailing. Naast het nieuws bieden we lezers vaak de mogelijkheid om 
als eerste een kaartje te kopen. De nieuwsbrief verschijnt in Nederlandse (81%) en 
Engelse (19%) versie.

4|PUBLIEKSFUNCTIE
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Social media
Facebook en Instagram zijn voor BOT belangrijke social mediakanalen. We 
bereiken hiermee gemiddeld het cultuurminnende publiek tussen 20 en 60 jaar. 
Met deze mensen houdt BOT nauw contact door ze op de hoogte te houden van 
het tourschema en geven we inkijkjes achter de schermen en van de ‘making of’ 
van voorstellingen. Via betaalde advertentiecampagnes rondom eigen producties 
en locatievoorstellingen breiden we ons bereik heel gericht uit. Waar we met 
Facebook een publiek tussen de 30 en 60 jaar aanspreken (momenteel 3140 
volgers), bereiken we met Instagram (momenteel 600 volgers) een jonger publiek 
zoals studenten en scholieren. 

Merchandise
Na afloop van elke voorstelling is er een winkeltje met BOT t-shirts, CD’s en LP’s, 
het gastenboek en de mailinglist. De spelers van BOT zijn daar ook om een praatje 
te maken met het publiek. Er is veel belangstelling: in 2018/2019 verkochten we 
gemiddeld 450 t-shirts en 200 CD’s/LP’s.

Internationaal 
Op internationale festivals sluiten we aan bij de communicatie van het festival. 
BOT investeert in een goede band met het festival en levert inhoudelijke 
informatie. Steeds weer leren we van de verschillende organisaties hoe ze hun 
specifieke achterban bereiken. BOT maakt gebruik van hun connectie met de 
(social) media.

Ambitie
Van de diversiteit aan publieksgroepen die we in de dagelijkse praktijk ontmoeten, 
hebben de achtergronden niet eerder in kaart gebracht. In de komende jaren 
onderzoeken we deze, lopend over meerdere producties. 

De ambitie is daarbij onze groeimogelijkheden helder te krijgen. Dat doel bereiken 
we door een actievere en gerichtere benadering per project, door een strategische 
koppeling van marketingmiddelen aan specifieke doelgroepen.
We willen meer jongeren bereiken en daarnaast publiek dat doorgaans weinig met 
cultuur in aanraking komt. 
Vanaf 2020 starten we een publieksonderzoek waarmee we de demografische 
kenmerken van ons bestaande publiek in kaart brengen, via welke kanalen zij 
BOT hebben leren kennen en via welke kanalen zij zichzelf op de hoogte houden. 
Middels dit onderzoek krijgen we helder waar er kansen liggen voor een gerichter 
publieksbereik. 
Met de uitkomsten passen we onze marketing en communicatiestrategie 
doelgericht aan. 

Het onderzoek voeren we uit i.s.m. Hogeschool Arnhem Nijmegen, waar mogelijk 
als hbo/wo afstudeeropdracht voor studenten die afstuderen op het gebied van 
(cultuur)marketing en communicatie, eventmanagement of een combinatie 
daarvan. Het onderzoek wordt periodiek herhaald. 
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4.3 EDUCATIE
 
 “Bij BOT gaat het over het wezenlijk ontdekken van materiaal, klank, 
 muzikale of theatrale samenhang en de verbeelding die daaruit 
 voortkomt. Daarmee weet BOT studenten positief te ontregelen, wat 
 leidt tot enorm spelplezier en onderzoeksdrift.” 
 (Joost Brouwer, muziekdocent ArtEZ)

Het werk van BOT is speels en inventief op een voor velen herkenbare manier. 
We zoeken altijd weer naar andersoortige interpretaties van een bekend gegeven, 
of het nou een tango of een trapnaaimachine is. In ons materiaal is zowel de 
zoektocht als het resultaat van belang. BOT heeft op basis daarvan een educatieve 
werking ontwikkeld. Ons hoge DIY-gehalte zet leerlingen letterlijk ‘aan de slag’ op 
een spoor dat ze nog niet kenden. 
Met kunstvakopleiding ArtEZ Arnhem bouwden we in enkele jaren een stevige 
band op. Sinds 2016 geven we een lessenreeks-op-locatie aan de afdeling 
muziektheater. Sinds 2019 is daar docent theater bijgekomen, ook deze richting wil 
een terugkerend lesproject. 
De ambitie is het verder ontwikkelen van lesmateriaal, gericht op 
conservatoriumstudenten van ArtEZ en wellicht elders, maar ook voor leerlingen 
met cultuurprofiel van middelbare scholen zoals Beekdal in Arnhem.  

In de voorbije twee jaar begeleidden we jonge makers: (ex-) studenten van ArtEZ, 
van academie Minerva Groningen, HKU en van de objecttheateropleiding in 
Stuttgart (D). In de toekomst stimuleren we graag meer jonge makers in hun 
ontwikkeling; als outside eye bij het maken van een voorstelling, maar ook een 
residentie op onze werkplek om iets te onderzoeken.

Waar mogelijk biedt BOT plaats aan stagiaires van bijvoorbeeld ArtEZ of HKU.
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Muziektheater met popmuziek en objecttheater als oorsprong is uniek in 
Nederland. Het bijzondere van BOT is het vinden van de juiste toon, die resoneert 
bij erg uiteenlopende publieksgroepen en ondertussen toch authentiek is. De 
groep heeft een eigen idioom ontwikkeld, waarin het DNA van hedendaagse, 
Nederlandstalige popmuziek is geënt op een rijke traditie van Nederlands beeldend 
theater. Vanuit deze bronnen heeft BOT een eigen, nieuwe vorm ontwikkeld.

De associaties bij het werk van BOT lopen zeer uiteen en hebben toch 
verwantschap. Muzikaal associeert men ons met een breed scala popmuziek (Sígur 
Ros, Tom Waits, Radiohead), Nederlandstalig werk (Spinvis, Bram Vermeulen, De 
Kift), maar ook modern klassiek (Arvo Pärt, Steve Reich, Nils Frahm). Beeldend en 
theatraal hebben we verbinding met het werk van o.a. Dogtroep, Carver, Samuel 
Beckett, Studio Orka of La Machine. 

In Nederland heeft BOT een uitstekende reputatie opgebouwd. We zijn een 
graag geziene gast op Terschellings Oerol en Over het IJ-festival en spelen op 
vele regionale festivals zoals Limburg Festival, Karavaan, Deventer op stelten, 
Onderstroom Vlissingen en Hoogte80 Arnhem.
Internationaal is BOT te gast op toonaangevende theaterfestivals: Festival 
Aurillac, Zomer van Antwerpen, Paris l’été, Theater op de Markt Hasselt, ILT 
Aarhus, Mythos Rennes.
In het circuit van internationale objecttheaterfestivals in Nürnberg, Talinn, 
Charleville-Mézières, Bristol, Magdeburg, Potsdam, Basel, Meppel, enzovoorts. 
Naast het festivalcircuit heeft BOT een eigen netwerk opgebouwd in meerdere 
Franse zalencircuits, zowel de Scènes Conventionnelles als de Scènes Nationales.

Op festivals met een bepaalde focus zorgt het muziektheater van BOT voor 
ontregeling. Op de tribune zit een ander of gemengder publiek. We zijn vaak een 
uitzondering op de regel, voor iedereen toegankelijk en voor velen aantrekkelijk. 

Doordat we een stevige tegenkleur zijn ten opzichte van klassiek of musical-
gebaseerd muziektheater, zijn naast programmeurs ook kunstopleidingen zeer 
geïnteresseerd. 

Typisch Nederlands en toch internationaal
BOT is een zeer gewild cultureel exportproduct, met meer vraag dan de groep kan 
honoreren. In het buitenland ziet men BOT als een verfrissende vertegenwoordiger 
van de Nederlandse school van muziektheater en objecttheater. In de onbehouwen 
eerlijkheid en presentatie-zonder-opsmuk herkent het buitenlandse publiek blijkbaar 
een Hollandse identiteit. 
De visuele en muzikale aspecten dragen de voorstellingen in het buitenland 
ruimschoots, het knoestige Nederlandse taalgebruik hoort daar als vanzelfsprekend 
bij. Een bondige hand-out geeft genoeg duiding bij de thematiek van de voorstelling.

5|PLAATS|IN|HET
|CULTURELE|VELD|
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6|SAMENWERKINGS-
VERBANDEN
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7|VERKOOP,|NATIONAAL
|EN|INTERNATIONAAL

Onze vorm van muziektheater raakt aan objecttheater, circus, performance en 
popmuziek. Dat maakt de positie van BOT in de sector bijzonder. Het heeft 
ook een forse weerslag op de verkoop die in al deze verschillende netwerken 
plaatsvindt. De komende jaren breiden we het opgebouwde netwerk in binnen- en 
buitenland gestaag uit. 

Nederland
De verkoop aan festivals blijft in eigen beheer: we merken dat een persoonlijke 
aanpak de beste benadering is. Mede dankzij de meerjarige subsidie konden we 
samen met programmeurs verder vooruitkijken. Nu kunnen we doorbouwen op dat 
verleden. 

Naast het festivalcircuit hebben we, mede door onze ervaringen in Frankrijk, de 
sterke wens om ook in Nederland in het zalencircuit te spelen. We denken dat we 
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echt een toevoeging zijn op het huidige aanbod. In de aankomende beleidsperiode 
maken we twee voorstellingen (Kloek, 2022 en BRAS!, 2023) die zich lenen voor 
het vlakkevloercircuit en kleine schouwburgen. Aangezien dit voor ons een nieuwe 
markt is, gaan we in zee met (verkoop)bureau Via Rudolphi. 

Buitenland
De internationale verkoop is afgelopen jaren erg belangrijk geworden: bijna de 
helft van de voorstellingen speelt BOT in het buitenland. Ook daar werkt een 
persoonlijke aanpak het best en doen we de verkoop in eigen beheer.

Van alle landen is Frankrijk het meest BOT-gezind. Sinds 2018 worden we geboekt 
in het schouwburg-circuit, met een sneeuwbaleffect in de verkoop tot gevolg. We 
hebben uitstekende contacten met diverse schouwburgdirecteuren die fungeren 
als een spin-in-het-web. Ze geloven rotsvast in de kwaliteit van ons werk, zijn 
nieuwsgierig naar meer en promoten ons met succes bij collega’s. Daarnaast gingen 
we in zee met verkoopbureau ‘Chainon Manquant’ (2018), waaruit ook veel directe 
contacten met programmeurs zijn gegroeid.
In het internationale netwerk van objecttheaterfestivals zijn we een zeer welkome 
vreemde eend in de bijt. In de komende periode onderzoeken we of we kunnen en 
willen voldoen aan vraag van buiten Europa. 
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We vragen met vertrouwen !200.000 aan, conform het advies van het fonds. 
De prestatienorm is voor ons absoluut realistisch. Ter indicatie: de totale baten 
over 2019 bedroegen om en nabij !400.000.
Naast het FPK dienen we ook een meerjarige aanvraag in bij gemeente Arnhem.
Zodra de meerjarige criteria van Provincie Gelderland bekend zijn, gaan we graag 
met ze in gesprek.  

8|FINANCIERING
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