
 
 
 

     Jaarverslag 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 2 

 

 
 
 
 
 
 
Inhoud 
 
 
Jaarrekening 2020       Pagina 3 
Activiteitenverslag 2020     Pagina 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jaarrekening 2020   

Pagina 3



Stichting Mooi Weer en zo 
Jaarrekening 2020  

INHOUD 

Jaarrekening 
1 Balans per 31 december na resultaatsbestemming 5
2 Staat van baten en lasten over het boekjaar 2019 7
3 Toelichting algemeen 8
4 Toelichting op de balans per 31 december 2019 10
5 Toelichting op de staat van baten en lasten 12
6 Specificatie van de materiële vaste activa 15
7 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 16

Pagina 4



Stichting Mooi Weer en zo 
Jaarrekening 2020  

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020 

ACTIVA 31-12-2020 31-12-2019

Vaste activa 
Materiele vaste activa 7.844€            6.227€          

Totaal vaste activa 7.844€           6.227€         

Vlottende activa 
Vorderingen 17.253€          10.085€        
Liquide middelen 25.801€          33.630€        

Totaal vlottende activa 43.054€          43.715€        

Totalen 50.898€          49.942€        
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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020 

PASSIVA 31-12-2020 31-12-2019

Eigen vermogen 

Eigen vermogen 
Algemene reserve 9.353€            22.991€        
Bestemmingsreserve professionalisering 20.000€          20.000€        
Totaal eigen vermogen 29.353€          42.991€        

Schulden op korte termijn 21.544€         3.725€         

Schulden op lange termijn -€                    3.225€         

Totalen 50.898€          49.942€        
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2020 

Realisatie Realisatie 
2020 2019

REGULIERE BATEN EXPLOITATIE  
Directe inkomsten 64.263 172.136
Indirecte inkomsten 189 2.032
Bijdragen donaties 15.362 10.350
Subsidies 48.778 45.000
Overige baten -                          -                    

Totaal baten 128.592 229.518

REGULIERE LASTEN EXPLOITATIE 
Personeelslasten 81.388 87.336
Huisvestingslasten 14.911 35.376
Bureau- en organisatielasten 16.659 19.394
Activiteitenlasten 27.040 58.579
Afschrijvingslasten 2.233 1.521

Totaal lasten 142.230                 202.206            

Saldo reguliere exploitatie -13.638                  27.312              

Financiële baten en lasten
Opbrengsten banktegoeden -                          -                    
Totaal fincanciële baten en lasten -                          -                    

Saldo staat van baten en lasten -13.638 27.312

Resultaatsbestemming
mutatie bestemmingsreserve professionalisering 20.000              
mutatie algemene reserve -13.638                  7.312                
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3 TOELICHTING ALGEMEEN 

Boekjaar 

a. Boekjaar 
Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. 

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de richtlijn voor de jaarverslaggeving 640  
"Organisaties zonder winststreven" 

Per balanspost volgt een beschrijving van de gehanteerde waarderingsgrondslagen. 
a. Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische uitgaafprijzen onder aftrek 
van op lineaire basis gebaseerde afschrijvingspercentages bepaald aan de hand van de te 
verwachten levensduur. 
Over (des)investeringen gedurende het boekjaar wordt naar tijdsevenredigheid afgeschreven. 
Het afschrijvingspercentage is voor computerapparatuur 20% en voor overige activa 10%

b. De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden gewaardeerd
tegen nominale waarde. Waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening
wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen. De liquide
middelen staan ter vrije beschikking.
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VERVOLG 2.3 TOELICHTING ALGEMEEN 

d. Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de inkomsten en alle hiermee verbonden lasten
en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.
De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde
waarderingsgrondslagen.
Baten worden verantwoord in en toegerekend aan het jaar waarin de diensten zijn verricht.
Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar, worden in aanmerking genomen zodra deze
voorzienbaar zijn.
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4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 

VASTE ACTIVA 31-12-2020 31-12-2019

Materiële vaste activa 
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt: 
Boekwaarde per 1 januari 6.227 5.891
Investeringen/desinvesteringen per saldo 3.850 1.857

10.077 7.748
Afschrijvingen -2.233 -1.521
Totaal materiële vaste activa 7.844 6.227

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
Debiteuren 0 1.343
Nog te ontvangen bedragen 10.960 5.000
Waarborgsommen 300 0
Te ontvangen omzetbelasting 5.993 3.742
Nog te ontvangen horeca opbrengsten 0 0
Totaal vorderingen 17.253 10.085

Liquide middelen 
Kas 0 2.377
Bank 25.801 31.253
Totaal liquide middelen 25.801 33.630

TOTAAL ACTIVA 50.898 49.942
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VERVOLG 4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 

PASSIVA 31-12-2020 31-12-2019
EIGEN VERMOGEN 

Algemene reserve 
Saldo per 1 januari 22.992 18.753
Toevoeging bestemming vanuit saldo staat van baten en lasten -13.638 4.239
Saldo per 31 december 9.353 22.991

Bestemmingsreserve professionalisering 
Saldo per 1 januari 20.000 0
Toevoeging bestemming vanuit saldo staat van baten en lasten 0 20.000
Saldo per 31 december 20.000 20.000

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN
Overige schulden en nog te betalen kosten
Crediteuren 9.075 0
Transitorische posten 0 0
Nog te betalen kosten 12.469 3.725
Totaal schulden op korte termijn 21.544 3.725

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN
Overige schulden 
Lening particulieren 0 3.225
Totaal schulden op lange termijn 0 3.225

TOTAAL PASSIVA 50.898 49.942
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5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Realisatie Realisatie 
2020 2019

BATEN 

Directe inkomsten 
Recette inkomsten 52.251 87.304
Opbrengsten voorstellingen overig 32 30
Opbrengsten Workshops 0 1.373
Producties in opdracht 4.511 11.468
Omzet educatieve activiteiten 0 31.142
Omzet Horeca 7.468 40.820
Totaal directe inkomsten 64.263 172.136

Indirecte inkomsten
Sponsoring en overige bijdragen 39 774
Opbrengsten verhuur ruimtes 150 1.258
Totaal indirecte inkomsten 189 2.032

Bijdragen donaties 
Bijdrage donaties 15.362 10.350
Subsidies 48.778 45.000
Totaal bijdragen donaties 64.140 55.350

Totaal baten 128.592 229.518
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5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Realisatie Realisatie 
2020 2019

LASTEN

Personeelslasten
Honoraria acteurs 43.700 48.299
Honoraria dramaturg 4.750 2.700
Honoraria regisseurs 11.195 13.270
Honoraria kostuumontwerp 718 600
Honoraria organisatie 10.925 4.677
Honoraria productie 1.000 0
Honoraria educatie 1.750 5.871
Honoraria technici 0 1.709
Honoraria educatiemedewerkers 0 0
Honoraria workshopmedewerkers 0 248
Honoriaria Marketing 0 2.300
Vrijwilligersvergoedingen 2.770 4.410
Honoraria zakelijke leiding 4.581 3.252
Totaal personeelslasten 81.388 87.336

Huisvestingslasten
Huur 512 1.161
Huisvestingskosten 9.534 25.798
Reparatie en onderhoud gebouw 0 135
Verlichting/verwarming/elektra 4.626 6.036
Schoonmaakkosten 238 2.246
Totaal huisvestingslasten 14.911 35.376

Bureau- en organisatielasten 
Kleine aanschaffingen 807 1.582
Huur machines/materiaal 0 80
Verzekeringspremies 1.319 661
Bankkosten 689 1.025
Administratiekosten 1.028 990
Representatiekosten 389 1.792
Autokosten / reiskosten 2.236 2.583
Telefoon & ICT kosten 2.759 3.901
Diverse kosten 7.432 6.781
Totaal bureau- en organisatielasten 16.659 19.394
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5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Realisatie Realisatie 
2020 2019

Activiteitenlasten 
Decormaterialen 1.996 1.326
Kostuummaterialen 778 1.342
Rekwisieten 161 373
Transportkosten 149 112
Techniekkosten 349 73
Verblijfskosten 0 268
Eten en drinken 2.557 3.797
Reiskosten 4.205 4.763
Website 0 1.448
Ontwerpkosten 517 4.458
Advertentiekosten 3.088 851
Drukwerk kosten 757 3.828
Verspreiding drukwerk 0 1.356
Foto / videoregistratie 600 0
Inkoop horeca 11.884 34.582
Totaal activiteitenlasten 27.040 58.579

Afschrijvingslasten
Afschrijving materiële vaste activa 2.233 1.521
Totaal afschrijvingslasten 2.233 1.521

Totaal lasten 142.230 202.206

Saldo staat van baten en lasten -13.638 27.312

Pagina 14



Stichting Mooi Weer en zo 
Jaarrekening 2020  

6 SPECIFICATIE VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA 

Jaar van Aanschaf- Afschrijving Afschrijving Afschrijving Boekwaarde 
Inventaris aanschaf prijs t/m 2019 2020 t/m 2020 31-12-2020
Ventilatiesysteem 2017 3.900 1.930 790 2720 1.180
Afwasmachine 2018 2.950 968 531 1499 1.451
Bestelauto 2020 3.850 421 421 3.429
SUBTOTAAL 10.700 2.898 1.742 4.640 6.060

Computers
Computer 2019 1857 44 334 378 1.479
Computer 2017 826 364 156 520 306
SUBTOTAAL 2.682 408 490 898 1.784

TOTAAL 13.382 3.306 2.232 5.538 7.844

Pagina 15



Stichting Mooi Weer en zo 
Jaarrekening 2020  

7 VASTSTELLING EN GOEDKEURING JAARREKENING 

Het bestuur van Stichting Mooi Weer en zo te Rotterdam verklaart hierbij de jaarrekening over 
het boekjaar 2020 op  16 maart 2021  te hebben vastgesteld. De Raad van Toezicht heeft op deze datum 
de jaarrekening goedgekeurd. 

Rotterdam, 

Bestuurder

E. Lemaire

Raad van Toezicht

J.C.G. Stam

F. Dadi
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Activiteitenverslag 
 
Inleiding 
 

Mooi Weer & Zo is een door en door Rotterdams theatergezelschap, opgericht in 
2013, dat publiek uit alle lagen van de bevolking wil aanspreken met 
repertoiretoneel dat verbindend is, origineel, en met een flinke portie lef. We 
ontvangen ons publiek persoonlijk in een prettige en toegankelijke sfeer; de 
voorstellingen vinden 2015 plaats in de laagdrempelige setting van ons eigen 
theatercafé in Rotterdam-West (en incidenteel op locatie). Daar wordt gegeten, 
gedronken en contact met elkaar gemaakt. Samen met onbekenden van theater 
genieten, andere gesprekken en intense theaterervaringen.  

 

We speelden klassieke stukken (Ibsen, Büchner, Genet) en moderne stukken 
(Mamet, Stoppard, Fosse). In een bewogen jaar waar zoveel in de wereld 
veranderden slaagde wij erin om veel voorstellingen voor een (weliswaar kleiner) 
publiek te spelen. Ook veranderde er een hoop intern. Na een afwijzing van het 
vierjarige cultuurplan lukte het ons om in de impuls subsidie te komen. Hierdoor 
worden wij twee jaar door de gemeente Rotterdam gesubsidieerd om onze 
organisatie verder te professionaliseren. Grote punten zijn de zakelijke kant en 
inclusiviteit. Hiervoor hebben we coaches aangetrokken. Bij de afwijzing van het 
cultuurplan heeft de RVT besloten dat een twee koppig bestuur te zwaar is voor 
het bedrijf en de keuze gemaakt om met Artistiek leider Eva Lemaire als bestuur 
verder te gaan. Door een verschil in artistieke opvatting, wat duidelijk werd door 
het schrijven van zowel de vierjarige als de impuls aanvraag heeft Délano vd Berg 
besloten om een eigen richting te kiezen. En ook niet meer als acteur verbonden te 
blijven aan Mooi Weer & Zo. Dit bleek een goede keuze voor Mooi Weer & Zo, 
er zijn grote artistieke stappen gezet en de samenwerking binnen de groep is in 
kalmer water gekomen. Dit geeft meer ruimte en lucht tot artistieke vrijheid en 
verdieping. Veiligheid is noodzakelijk om te kunnen floreren op en naast de vloer. 
Om zulke personages te kunnen creëren en te tonen moeten we openheid in 
communicatie kunnen garanderen. Dit voelt nu veel veiliger. Hierdoor kunnen we 
nu gerichter werken. 
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Hedda Gabler 
Hedda Gabler was de kerstspecial, een avondvullende voorstelling met een vijf 
gangen diner. Hedda Gabler is een vervolg op Nora, de andere voorstelling van 
Ibsen die eerder de kerstspecial vormde. Maar Hedda is een duisterder personage. 
Waar Nora zichzelf tenslotte tot in de puntjes uitlegt, blijft Hedda veel 
raadselachtiger. Hedda Gabler lijkt het allemaal heel goed voor elkaar te hebben; 
ze heeft alles gedaan volgens het boekje; getrouwd met een rijke man, mooi huis, 
alles precies zoals het hoort, zoals haar vader het wilde, en ze voelt zich groots. 
Maar feitelijk heeft zich gevoegd naar het keurslijf van haar tijd en zit, zonder dat 
ze dat zelf in de gaten heeft, vast in de leegte van het burgerlijke bestaan. Een 
duistere ziel die anderen meesleurt in haar eigen afgrond. Wij zien haar als een 
vrijgevochten persoon die op zeker moment ontdekt dat ze niet vrij meer is. Een 
vrouw die opgesloten zit in een web van – vooral – mannelijke dominantie.  

Om de tragiek van deze tegenstelling te benadrukken hebben we van Hedda 
Gabler een Marilyn Monroe- achtige figuur gemaakt; een ‘gewoon ’meisje dat een 
ster van wereldklasse in zich droeg. Larger than life maar in feite zo klein en leeg 
als haar eigen kleinburgerlijke bestaan. Een uniek talent, beroemd én verdoemd 
tegelijk. Om haar eenzaamheid en gebrek aan zelfbeschikking te onderstrepen is er 
in de regie voor gekozen dat geen enkel personage haar werkelijk aankijkt. Als zij 
spreekt, wordt er niet echt naar haar geluisterd. Ze wordt feitelijk totaal genegeerd, 
ze wórdt geleefd. Deze regiekeuze benadrukt Hedda als verwende, manipulatieve 
en verveelde burgertrut, die nooit écht wordt en met niemand écht contact maakt. 
Het draagt er ook aan bij dat het publiek zich lastig met Hedda kan identificeren. 
Het kost echt moeite om, op basis van de tekst van Ibsen, Hedda Gabler nog enige 
sympathie mee te geven. Niettemin ervoeren wij dat het publiek geen echte hekel 
kreeg aan ‘onze ’Hedda. Het publiek had eerder medelijden met dit aandoenlijke 
personage dan dat Hedda werkelijk afschuw wekte. Het publiek was geroerd en 
ook werkelijk geraakt door haar pijn.  

Tekst Henrik Ibsen 
Bewerking Alexander Schreuder 
Regie  Eva Lemaire 
Dramaturgie  Alexander Schreuder 
Kostuums  Marian Hoefnagels 
Spelers  Julia Diepstraten, Carl Hoogvliet, Marit Hooijschuur, Edouard Kain, 
Maxime Heemskerk, Louis Lemaire  

3 voorstellingen 173 bezoekers gemiddeld 57,6 bezoekers. Met een zaalcapaciteit 
van 60  
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De voorstelling kreeg een lovende recensie in De Theaterkrant (zie bijlage). Dick 
van Teylingen van de Theaterkrant schreef over ‘onze ’Hedda Gabler onder meer:  

Een ravissante roze glansjurk, een platinablonde pruik, de juiste belichting en het 
bescheiden podiumpje loopt ineens over van glamour. Dat is de magie van het 
theater. {...} De bewerking die dramaturg Alexander Schreuder maakte, is 
helemaal van deze tijd: snel, helder en spetterend. Niemand mag de kans krijgen 
om zich te vervelen, dus voor subtiliteit en een geleidelijke opbouw is weinig 
ruimte. Met regisseur Eva Lemaire zoekt Schreuder de extremen op; als iemand 
vol afschuw Nee! roept, gebeurt dat meteen een keer of tien. Dat die speelstijl 
niet gaat storen, komt doordat de acteurs er goed in zijn. Maxime Heemskerk 
speelt Hedda vanaf het begin als een verwende vulkaan zonder scrupules. Met de 
energieke huisvriend Brack (Edouard Kain) heeft ze een relatie, dat is ook meteen 
duidelijk. Jurgen (Carl Hoogvliet) is vanaf het begin het lulletje rozenwater. Hij 
hoeft maar aan een glas te ruiken om lallend dronken te zijn. Deze Hedda Gabler 
is Ibsen in de snelkookpan. {...}  

De aanstekelijke klits-klets-klanderaanpak, met showy elementen en de 
traditionele maaltijd zorgen ervoor dat er een relatief jong publiek naar het 
theatercafé komt. En inderdaad, dat verveelt zich niet.”  
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Midzomernachtdroom  

In augustus 2019 begonnen wij aan de repetities van Shakespeares 
Midzomernachtdroom. In bewerking van Tom Blokdijk die dit stuk met meer dan 
40 personages terug bracht naar 8. Het sprookjesbos werd verbeeld door onze 
buren, de stripteaseclub OQ op de ‘s Gravendijkwal. De personages die dit ‘bos ’
ingingen zouden nooit meer dezelfde zijn. De voorstelling begon met de ontvangst 
van het publiek in het theatercafé aan de 's Gravendijkwal 77b, in de ‘normale ’
wereld. Hier ontmoeten we twee stellen van begin dertig die voor belangrijke 
levenskeuzes staan; welke man of vrouw wordt het? Welke baan wil ik? Welke 
stad? Kortom, het welbekende dertigers-dilemma waarin problemen heel groot 
lijken.  

Een van de stellen besluit er samen vandoor te gaan om in een andere stad 
opnieuw te beginnen. De andere twee volgen. Ze rennen van de "normale wereld" 
de OQ in oftewel; het bos. Het publiek volgt, zij komen net als de personages deze 
andere wereld binnen. Vol kleuren, tijgerprintjes, beeldschermen, spiegels en 
strippalen. Ze gaan zitten rondom een podium of aan de bar op de panterprint 
krukken en zitten gevangen in de nieuwe wereld. Je voelt de opwinding van het 
publiek, als een kind die iets stouts heeft gedaan. Dan opent zich een wereld 
waarin de lusten van de personages naar voren komen. Van saaie dertigers 
veranderen zij in kleurrijke van hormonen gierende wezens, die niet leven volgens 
de regels die de maatschappij hen heeft opgelegd, maar die zij van binnenuit 
voelen.  

Wij hebben de samenwerking met de OQ club als zeer prettig ervaren. Manager 
Rien heeft ons van begin af aan met open armen ontvangen, we mochten er iedere 
repetitie zijn en we hebben veel steun gehad op het gebied techniek. Ook was erg 
bijzonder dat wij vanuit theater Rotterdam steun kregen in de vorm van een 
tweetal technici dat voor deze voorstelling bij Mooi Weer & Zo gedetacheerd was. 
Zij hebben zowel in de OQ als in het theater een lichtplan gemaakt en iedere 
voorstelling avond gedraaid.  

Tekst William Shakespeare 
Bewerking Tom Blokdijk 

Dramaturgie Alexander Schreuder 
Regie Eva Lemaire 
Kostuums Marian Hoefnagels 
Spelers Délano van den Berg, Bart Kiene, Jip Boschma, Sofie Habets, Maxime 
Heemskerk, Carl Hoogvliet, Edouard Kain, Leander de Vos  

3 voorstellingen 227 bezoekers, zaalcapaciteit 75, gemiddeld 75,6 bezoekers 
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Talentproject 

In januari 2020 begonnen we voor het eerst ons nieuwe project 'Talentproject' Hierbij 
nodigde we een jonge regisseur met drie jonge acteurs en een performer uit om in ons 
theatercafé te spelen. Zij verzorgde zelf de inhoud van de avond. Het project was 
bedacht om een jong, net afgestudeerde regisseur de kans te geven om bij ons een 
podium te krijgen. Met als doel dat als het klikte, zij later in het jaar met onze acteurs 
een voorstelling kon maken bij Mooi Weer & zo. Inhoudelijk was het project een 
succes. Lynn Schutter slaagde erin om met 3 acteurs van Toneelacademie Maastricht 
een mooie eenakter eer te zetten van Kreutz. En vervolgens had performer Giovanni 
Brand (Toneelacademie Maastricht) een monoloog als theatraal toetje. Waar we veel 
van hebben geleerd is de manier van communiceren naar os publiek. Aan de 
bezoekersaantallen was te zien dat het voor het publiek onduidelijk was wat het 
'Talentproject' inhield. Als we dit project na corona herhalen zullen we dit dus ook 
anders aankondigen. Bijvoorbeeld willen we na een voorstelling van onszelf een 
voorproefje aan het publiek tonen. En des betreffende regisseur iets laten vertellen 
over zijn/haar proces. Zo gaan we het publiek eerder betrekken. 

The (n)one Man Show  
 Luister naar de stilte. Er schuilt een schreeuw om aandacht in. 
  
Een voorstelling waarin de jonge generatie van nu centraal staat. Een generatie die 
zelf vaak niet meer goed weet waar de grens ligt tussen samen en alleen zijn. The 
(n)one Man Show legt de onzichtbare problematiek van eenzaamheid bloot. 
 Lynn werkte in dit project samen met Giovanni Brand. Hij zit in de afstudeerfase van 
de Performance Opleiding aan de Toneelacademie Maastricht. 
 
Alleen voor mannen 
Een man en een vrouw zoeken naar contact. Zij wil haar eeuwige eenzaamheid achter 
zich laten. Hij wil bevestigd worden in zijn mannelijkheid. Alleen voor Mannen toont 
hoe twee afgestompte mensen nader tot elkaar proberen te komen.  
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Deze voorstelling maakte Lynn met collega-studenten van de Toneelacademie 
Maastricht. Diederik Kreike en Nora Ramakers voltooiden in 2018 de Performance 
Opleiding. Lester van Olffen studeerde in 2017 af aan de Acteursopleiding. 
 
3 voorstellingen, 60 bezoekers, 20 bezoekers gemiddeld. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tsjechov Avond 
 
Bij de Tsjechov avonden wilde we een andere vorm uitproberen om ons publiek te 
binden met verhalen. Een ode aan onze favoriete toneelschrijver 
met o.a.Hans Boland 

Anton Tsjechov is een van onze favoriete toneelschrijvers. Vanaf het begin van Mooi 
Weer & Zo is hij er ieder seizoen bij geweest. Vorig jaar brachten we onze eerste 
avondvullende Tsjechov: Meeuw. Maar al eerder namen we verschillende van zijn 
eenakters op het programma. Zwanenzang, De Beer, Over De Schadelijkheid Van 
Tabak, Het Huwelijksaanzoek¦ Allemaal korte maar krachtige voorstellingen die met 
scherpe humor en mededogen de mens laten zien. 

De drie Tsjechov Avonden zijn een ode aan de Russische meester, die in 1904 stierf 
toen hij amper 44 was. De situaties die hij in zijn stukken neerzet, zijn nu eens 
lachwekkend, dan weer triest, maar altijd uit het leven gegrepen Op de Tsjechov 
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Avonden hebben we een bijzondere spreker te gast:Hans Boland. Hij geeft een 
theatrale lezing over leven en werk van de Russische grootmeester Anton Tsjechov. 
Acteurs van Mooi Weer & Zo dragen scènes en verhalen voor. En er is een theatraal 
toetje. Op 20 februari spelen studenten van de Toneelacademie Maastricht. Tsjechovs 
klucht De Beer, in een sprankelend actuele versie. Op 27 februari speelt Mooi Weer 
& Zo dezelfde klucht, in onze eigen versie, die inmiddels een evergreen op ons 
repertoire is geworden. 
 
Hans Boland heeft vele vertalingen van Russische grootheden op zijn naam staan: 
Poesjkin, Tolstoi, Dostojevski maar ook de moderne dichteres Achmatova. In 2014 
weigerde hij de prestigieuze Poesjkin-medaille. Hij wilde die niet uit handen van 
Poetin ontvangen. In 2015 werd hij onderscheiden met de Martinus Nijhoff 
Vertaalprijs.Â  

Teksten: Anton Tsjechov Regie: Bart Kiene & Eva Lemaire kostuum: Marian 
Hoefnagels Spel: Délano van den Berg, Jip Boschma, Julia Diepstraten, Maxime 
Heemskerk, Marit Hooijschuur, Bart Kiene & Louis Lemaire 

 3 voorstellingen, 177 bezoekers, 59 bezoekers gemiddeld  
 
Groots en Meeslepend 
Regisseur Warre Simons maakte voor het kamer operahuis een eigen geschreven 
eenakter. Deze korte voorstelling was o.a. te zien op Oeral en over 't IJ festival. Als 
kennismaking met ons publiek nodigde we hem uit deze voorstelling in ons 
theatercafé te spelen. Het was de bedoeling dat hij later dit seizoen Don Carlos zou 
komen regisseren. Helaas is dit door corona niet door gegaan. Wel heeft deze 
prachtige voorstelling niet alleen in ons theatercafé maar ook op ons "corona festival" 
Mooi Weer naar Buiten gespeeld. 
  
Twee theater-ridders  wachten op de climax in hun leven als personage. Ze verlangen 
naar heldendom en avontuur. Maar hoezeer ze hun best ook doen, er gebeurt in hun 
toneelstuk niks. 
  
Van onze verhalen verlangen we drama. Onze eigen levens hoeven daarentegen niet 
bol te staan van diezelfde moord en brand. Althans, dat denken we. Maar vaak vinden 
we ons leven alledaags en saai. Zeker in vergelijking met het grootse en meeslepende 
bestaan van onze gefantaseerde helden. Met romantische sprookjes troosten we 
onszelf en elkaar. Maar ondertussen wakkeren ze onze destructieve verlangens aan.  
Wordt het niet tijd om op zoek te gaan naar een nieuw verhaal? 
 
Tekst & Regie: Warre Simons | Spel Hannah Boer & Elias de Bruyne  
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2 voorstellingen, 90 bezoekers, 45 bezoekers gemiddeld 
 
La Musica 
Na het voorgaande jaar samen in de Meeuw te hebben gespeeld. Wilde Elsie de 
Brauw en Délano vd Berg samen een project creëren. Zij maakte La Musica, dit 
project was voor spelverdieping opgezet. Dit project hebben zij later dat seizoen bij 
een aantal mensen thuis gespeeld als onderdeel van het project 'onder vier ogen'.  Bij 
de voorstelling in het theatercafé was erg bijzonder eten. Hieraan zag je dat corona 
nog niet in ons leven was. Het publiek zat aan lange, rijkelijk gevulde tafels en at 
gezamenlijk met de hand, het zorgde voor een zeer intieme setting.   
 
Een man en een vrouw ontmoeten elkaar in de lobby van een hotel. Ooit hebben ze 
daar enige tijd samen gewoond. Vandaag hebben ze hun scheidingspapieren 
ondertekend. Hij en zij praten de hele nacht. Als ze niet hadden gedaan wat iedereen 
deed, maar trouw waren gebleven aan hun eigen grondbeginselen, had het misschien 
gekund: samen zijn. Hebben ze het überhaupt geprobeerd of is de hunkering naar 
elkaar het enige wat hen rest? 
  
La Musica is een initiatief van acteurs Elsie de Brauw en Délano van den Berg. Het 
toneelstuk van Marguerite Duras is bekend geworden door de gelijknaminge film. 
Theateropvoeringen zijn meestal gebaseerd op La Musica Deuxième - de herwerking 
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die Duras in de jaren ’80 maakte. Voor hun voorstelling grijpen Elsie en Délano terug 
naar de oorspronkelijke tekst uit 1965. 
  
Tekst: Marguerite Duras | Initiatief & spel Délano van den Berg & Elsie de Brauw 

2 voorstellingen, 75 bezoekers, 37,5 

bezoekers gemiddeld.  
 
 
Speed the Plow 

Speed the Plow was de vierde regie van meester regisseur Johan Simons bij Mooi 
Weer & Zo. Johan maakte een levendig spektakel van deze tekst. Dit was de 
herneming van begin van dit seizoen 

Speed the Plow is komisch, maar was ook bedoeld als een prikkel, een injectie in 
onze relatie met ons publiek. Het stuk toont het tijdloze dilemma tussen 
economische en artistieke belangen. In dat opzicht wilden we ons publiek ook 
deelachtig maken aan de vaak politieke vragen die vandaag over kunst en cultuur 
de ronde doen. Het werd een vijf kwartier durend ‘kort maar krachtig’. Een 
theatraal pamflet.  

schrijver: David Mamet 
Dramaturgie: Alexander Schreuder 
Regie: Johan Simons 
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Kostuums: Marian Hoefnagels 
Spel: Edouard Kain, Délano van den Berg, Maxime Heemskerk  

2 voorstellingen, 61 bezoekers, 30,5 gemiddeld 

 
 

De Theaterkrant schreef over Speed the Plow:  

“Hoe komt de internationaal gevierde theaterregisseur Johan Simons terecht bij 
een fris, maar onbekend clubje als Mooi weer & zo? Eva Lemaire, artistiek 
aanvoerder, studeerde theaterregie in Maastricht en wilde haar stage beslist bij 
Simons doen. De contacten bleven warm: Speed-the-plow is Simons’ vierde regie 
in het café aan de ’s- Gravendijkwal. Zijn vrouw Elsie de Braauw speelt er af en 
toe mee. Het gaat Lemaire aan het hart dat de stad geen repertoiregezelschap 
heeft, dus springt ze in het gat en noemt ze haar rebellenclub het stadsgezelschap 
van 
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Rotterdam. 
Speed-the-plow heeft een sterk ‘speeltuintje van Simons’-gehalte. Het moet ook 
prettig zijn om te kunnen werken los van alle ballast en beslommeringen van de 
grote huizen waar hij verder actief is. Wie krijgt de kans om opnieuw te beginnen 
met behoud van zijn ervaring? Dollen mag weer, en als niet alle draadjes netjes 
worden afgehecht is dat niet zo erg. 
Simons drijft zijn acteurs tot extreem komediespel en die gaan daar graag in mee. 
Er is ruimte voor improvisatie: Heemskerk stormt even de kroeg uit om klierende 
jongetjes voor het raam in vet Rotterdams op te laten tiefen en Van den Berg gaat 
graag de interactie aan met het publiek dat op ruikafstand van de acteurs zit. 
En de titel? ‘Speed-the-plow’ is een Britse middeleeuwse heilswens. Die mag van 
mij ook gelden voor Mooi weer & zo. 

 

 

 

Coronatijd.  

Zoals we allemaal weten kwam half maart corona en veranderde de wereld. Hierdoor 
werden ook onze plannen omver geblazen. We sloten het theatercafé en niet veel later 
besloten we (gelukkig) het ook te verlaten. Het concept van gezellig samen aan tafel, een 
hand bij de voordeur en acteurs die zowat bij je op schoot zitten was niet corona proof. We 
besloten op een andere manier uiting te geven aan onze ideeën. Andere plekken zoeken om 
theater te maken en te tonen.  

Direct begonnen we te spelen in de woonkamers. Ons publiek kon de voorstelling 'Lunch' 
en La Musica bij hen thuis huren. Zo bleven we in nauw en persoonlijk contact met ons 
publiek. Hein Janssen schreef er een uitgebreid artikel over in de Volkskrant. Daarna 
begonnen we te (her)maken. 

Als eerste maakte we, samen met Johan Simons, van Speed the Plow een versie voor in een 
drive-in versie. We speelde deze voorstelling 3 keer in een auto garage bij centraal station 
voor 14 auto's per keer.  Per auto kon er een stel of gezin vanuit één huishouden komen 
kijken. In totaal kwamen hier 93 mensen naar kijken.  

 

Vervolgens verzorgde we een corona Proof festival. Op leefgoed de Olifant speelde we onze 
evergreens een weekend lang met eten voor ons publiek. Je kon 1 of 2 dagen boeken, per 
dag waren er verschillende voorstellingen en acts te zien die we de afgelopen jaren hadden 
gemaakt. Deze dagen waren uitverkocht; 50 bezoekers per dag. 
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Een Woelige Overtocht. 

Na deze korte projecten was er behoefte om een nieuwe voorstelling te maken. We 
vonden een prachtige locatie; het ss-Rotterdam. Na een ontmoeting tussen artistiek 
Leider Eva Lemaire en manager Ton Wesselink wordt het beklonken. De gehele 
zomer speelde Mooi Weer & Zo op het sundeck van de Rotterdam. Het was een 

geweldige ervaring die veel publiek trok.  

 Een Woelige Overtocht is een komedie van Tom Stoppard, bekend als 
scenarioschrijver van de film Shakespeare In Love.  
Een theatergezelschap maakt per schip de overtocht  van Rotterdam naar New York. 
Daar gaat over enkele dagen hun nieuwe voorstelling in première. Het enige 
probleem is: er moet nog een goed einde gevonden worden.  
 
Regie: Eva Lemaire 
Dramaturgie: Alexander Schreuder 
Muziek & lyrics: Bart Sietsema 
Kostuums: Marian Hoefnagels 
Spel: Délano van den Berg, Yara Brand, Maxime Heemskerk, Marit Hooijschuur, 
Edouard Kain & Whitney Sawyer 
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20 voorstellingen, zaal capaciteit 50, 933 bezoekers, 46,6 bezoekers gemiddeld  
 
 
 
De Meiden 
 
Na de zomer ging artistiek leider Eva Lemaire samen met dramaturg Alexander 
Schreuder door met een passie project; De Meiden. Door de afgelopen maanden in 
corona was er hard gewerkt maar ook was er een hoop stof komen opwaaien binnen 
de groep. Het werd duidelijk, na het opgeven van het theatercafé dat er een splitsing 

ontstond. Vanuit o.a. Schreuder en Lemaire was er 
veel behoefte aan verdieping, doorgroeien in het 

artistieke profiel, niet verbreden en steeds meer maar juist specifieker. Vanuit dit idee 
begonnen zij met twee van hun favoriete actrices van Mooi Weer aan De Meiden. 
Een stuk van Jean Genet. Ze vonden een bijzondere locatie in de kelder van de 
Schiecentrale. Doordat zij geïnspireerd waren door het gruwelijke verhaal van Jeffrey 
Epstein wilde zochten ze een kelder om het beeld van de twee dienstmeisjes 
huiveringwekkender te maken.     
 
Deze manier van werken, gefocust, doelgericht en precies beviel ongelofelijk. En 
Mooi Weer zetten een enorme artistieke stap. Door corona mochten we maar 30 
bezoekers per keer ontvangen, mede daarom zullen wij deze voorstelling nog gaan 
hernemen. 
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Wat doe je als je een beter leven wordt beloofd? Misschien heb je geluk en kom je uit 
een stabiel gezin met voldoende inkomen. Ga je naar een goede school en heb je 
leuke vrienden. Maar er zijn zoveel jonge mensen die dit niet hebben. Wat kies je als 
je gouden bergen beloofd krijgt terwijl er achter niets ligt waar je op kunt vertrouwen. 
Ga je mee? Misschien niet met een man. Veel te riskant. Maar wat als het een vrouw 
is? Een mooie, rijke vrouw naar wie je opkijkt?  En wat als je er na een tijdje achter 
komt dat je je vergist hebt. Dat je je ziel en lijf verkocht hebt voor een mooie leugen. 
Je kan niet meer terug, de schepen achter je zijn verbrand. Wie gaat je geloven? De 
politie? De pers? Jij bent niemand. 
 
Dit soort verhalen horen we sinds het begin van het Me Too-tijdperk steeds vaker. 
Maar ze bestaan al sinds mensenheugenis. In meer of mindere extreme mate. 
  
Jean Genet schreef 'De Meiden' in 1947. Een toneelstuk over twee Poolse zusjes. Ze 
werken al tien jaar als dienstmeisjes voor Mevrouw en Meneer. Iedere avond spelen 
ze samen een rollenspel: één van hen speelt Mevrouw, de ander het dienstmeisje. In 
hun fantasie vermoorden ze Mevrouw om hun vrijheid terug te kunnen krijgen. 
 
"By embracing his own evil, Genet believed, he would become 
an authentic individual." 
 
Spel: Julia Diepstraten & Marit Hooijschuur 
Regie:Eva Lemaire  
Dramaturgie: Alexander Schreuder 
Kostuum: Marian Hoefnagels 
Regie assistent:Liz Laarman 
Techniek:Marcel Brand & David van der Wees 
 
12 voorstellingen, 359 
bezoekers, 29,9 bezoekers 
gemiddeld  
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Winter 
Zoals eerder in dit document genoemd ging regisseur Lynn Schutter aan de slag met 
haar eerste regie bij Mooi Weer & Zo. Voor deze voorstelling vonden we opnieuw 
een bijzondere locatie; Het drijvend Paviljoen.  Naast de voorstelling Winter speelde 
studenten van Toneelacademie Maastricht theatrale toetjes. Helaas door de lockdown 
hebben we maar vier voorstellingen kunnen spelen. Na corona zullen we deze 
bijzonderen avond gaan hernemen.  
 
 
De voorstelling Winter is een komisch en vertederend liefdesverhaal. Een vrouw en 
een man komen elkaar tegen in een park. Ze hebben niet afgesproken, ze kennen 
elkaar niet, het lijkt een puur toevallige ontmoeten. Maar zij beweert dat ze zijn 
vrouw is. Hoewel hij dat vreemd vindt, begint hij te twijfelen of ze niet toch gelijk 
heeft… 
 
Winter is een stuk van de Noor Jon Fosse. Hij is een van de grote toneelauteurs van 
onze tijd. Hij legt de ziel van moderne mensen bloot. Zijn personages voelen zich 
vaak eenzaam en verlangen naar contact. Ze zeggen weinig en veel tegelijk. Ze willen 
iets onuitsprekelijks zeggen, maar omdat ze dat niet kunnen, herhalen ze zich. Dat 
klinkt treurig, maar als je er over nadenkt, is het ook grappig.  
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Faëton 2020  
  
Faëton is de zoon van de god Apollo. Hij wil voor een keer diens zonnewagen 
besturen. Maar dat is een overmoedige ambitie.  
  
De regie van deze korte eenakter is van Ivar van der Walle. Hij studeert momenteel 
aan de Toneelacademie Maastricht. Van der Walle werd door het verhaal over Faëton 
gegrepen toen hij Mythos van Stephen Fry las. Fry vertelt de oude verhalen op een 
nieuwe manier, zonder afbreuk te doen aan hun schoonheid en zeggingskracht. De 
duizenden jaren oude mythen lijken zo wel gisteren geschreven. Dat is volgens hem 
precies de bedoeling van zulke verhalen. spel: Isha Ferdinandus & Noa van der Vorst 
beide uit het derde jaar van de Toneelacademie. 
 
Tekst: Jon Fosse 
Regie: Lynn Schutter 
Spel: Edouard Kain & Claire Hordijk 
Vertaling: Alexander Schreuder 
Kostuum: Marian Hoefnagels 
 


