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ADDENDUM Theater Sonnevanck 
 
De afgelopen 15 maanden kenden grote uitdagingen. In de periodes waarin we niet live voor publiek 
konden spelen (in theaters noch scholen) zochten we nieuwe vormen van contact met ons publiek, 
zowel live als online. Dat leverde vruchtbare experimenten en corona-proof theatervormen op die 
ons werk nieuwe theatrale impulsen en ons meer technologische kennis hebben gegeven. Deze 
vormen nemen we met nieuwsgierigheid mee de toekomst in en ontwikkelen ze door.  
Theater Sonnevanck kijkt uit naar een meer hybride vorm van werken, zonder de waarde van live 
muziektheater voor een live publiek ooit uit het oog te verliezen.  
 
We kiezen er voor om wendbaar te zijn door schaalbaar een breed, pluriform aanbod te produceren. 
We maken nieuwe producties zonder live-performers en voorstellingen met een flexibele 
vormgeving en korte opbouwtijd. Hiermee creëren we meer speelmogelijkheden in tijden met én 
zonder restricties. Daarnaast zetten we onze plannen door om groots gemonteerd muziektheater te 
maken voor een groot publiek. Het is niet alleen aan volwassenen voorbehouden om theater met 
een veelvoud aan performers en disciplines voorgeschoteld te krijgen. Ook kinderen hebben hier 
recht op en behoefte aan. Afspraken voor de jaren 2022 tot 2024 met coproducenten en makers 
blijven zo veel mogelijk staan. We vertrouwen op de creativiteit van onszelf en onze makers om wat 
betreft publieksopstelling en concept de producties aan te passen aan de realiteit van dat moment.  
 
De afgelopen periode heeft nog meer urgentie gegeven aan een aantal reeds beschreven  
voornemens. Zoals het spelen van langere reeksen in eigen huis en het versterken van allianties met 
theaters in de regio – om zo de eigen autonomie te verstevigen. Dit heeft onder meer geleid tot 
gesprekken met een aantal culturele partners in Enschede om gezamenlijk een pand centraal in de 
stad te betrekken en op die manier laagdrempelig meer en diverser publiek te bereiken. Deze 
gesprekken bevinden zich in een pril stadium en zijn zeer inspirerend. 
 
We merken bij de scholen geen afname in de vraag voor toekomstig aanbod. Daarnaast verwachten 
we relatief snel herstel van het aantal bezoekers van onze vrije voorstellingen. Deze verwachting 
wordt bevestigd door ons (online) publiekscontact.  
 
De volgende drie sporen zijn de komende jaren leidend in onze voorstellingsconcepten: 
 

- 1. SAMEN EN LIVE:  Live spelen voor live publiek. 
Flexibilisering (multi inzetbaarheid) van onze voorstellingen wat betreft locatie, ruimte 
gebruik, publieksopstelling – waarmee de afhankelijkheid van theaterprogrammering 
verkleind wordt en we op verschillende plekken publiek kunnen treffen. 
 

- 2. SAMEN, NIET LIVE:  Gezamenlijke publiekservaring zonder live performers. 
Creëren van doorlopend aanbod van schoolvoorstellingen zonder live performers – 
waarmee de gezamenlijke beleving van theater en cultuureducatie op school altijd doorgaat. 
 

- 3. LIVE, NIET SAMEN:  Live spelen voor een publiek elders. 
Hybride vormen van live toneel, film en livestream – waarmee zowel in dezelfde fysieke 
ruimte als online met publiek wordt gecommuniceerd en onze zichtbaarheid wordt vergroot. 
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NIEUWE VORMEN 
 

1. SAMEN EN LIVE 
Theater beleef je samen. Hier en nu. In hetzelfde moment, op dezelfde plek. Dat is voor ons het 
uitgangspunt. De live interactie tussen spelers en publiek maakt dat iedere voorstelling uniek is en 
dat het publiek voelt dat hun aanwezigheid er toe doet. Een ervaring die iedereen zowel individueel 
als collectief beleeft.   
 
Daarom werken we aan flexibilisering en multi-inzetbaarheid van onze voorstellingen. Wanneer we 
makkelijk om kunnen schakelen wat betreft ruimte en/of publieksconcept kunnen we in wisselende 
omstandigheden altijd blijven spelen én kwaliteit leveren. 
We ontwikkelen vormgevingsconcepten zodanig dat ze makkelijk verplaatsbaar zijn van theater naar 
gymzaal of andere externe locatie en vergroten hiermee onze speelmogelijkheden. 
  
Bij een aantal producties is die flexibiliteit wezenlijk onderdeel van het voorstellingsconcept. Robot in 
love (najaar 22, coproductie met Silbersee en Universiteit Twente) maken we voor zowel theaters als 
speellokalen. Dit vraagt om een decor dat al naar gelang de locatie kan worden uitgebreid of 
verkleind en een korte opbouwtijd heeft. Performers passen zich hier elke locatie weer op aan 
doordat een mate van flexibiliteit in het regieconcept is ingebouwd.  
 
We gaan door met het ontwikkelen van live voorstellingen met alternatieve publieksconcepten. 
Een recente best practice hiervan is de productie Crazy Stupid (12+, 2020, regie Flora Verbrugge) die 
we najaar 2021 hernemen. Drie acteurs spelen buiten op het schoolplein terwijl de kinderen achter 
de ramen van hun aula of klaslokaal met koptelefoons op naar de voorstelling kijken. De stemmen 
van de acteurs, vermengd met een filmische soundscape, geven de jongeren een voyeuristisch 
inkijkje in het leven van iemand die zij zelf kunnen zijn. Zelden zagen we middelbare scholieren zo 
aandachtig als tijdens Crazy Stupid. 
 

2. SAMEN, NIET LIVE 
We ontwikkelen theatervormen zonder live performers waarbij het publiek wél samen een 
gezamenlijke ervaring beleeft. Hierbij zoeken we naar theatraliteit waarbij zoveel mogelijk zintuigen 
tegelijk worden geprikkeld.  
Op deze manier waarborgen we dat het theateraanbod op de scholen altijd door kan gaan. 
We creëren nieuw doorlopend aanbod dat langjarig op het programma blijft staan. 
 
Een voorbeeld is Orfeo, de theaterfilm. We maakten een nieuwe interactieve filmversie van onze 
voorstelling Orfeo die we gecombineerd met een uitgebreid educatief pakket aanbieden. Kinderen 
bouwen hun klaslokaal om tot voorstellingsdecor voordat ze naar de film kijken en voeren tijdens het 
kijken opdrachten uit. Hierdoor wordt de film een totaalervaring. 
 
Een ander voorbeeld is de luistervoorstelling Wakkerland. Op school, in een beeldende fantasievolle 
decor-installatie, nemen kinderen met koptelefoons plaats en luisteren naar een hoorspel. In het 
decor blijken allerlei verassingen verstopt te zitten. Elementen die gaan bewegen, rook uit de vloer, 
wind die plots gaat waaien of een zwaailicht dat afgaat. Wakkerland is een modern sprookje over de 
strijd van de mens met de natuur. Een zintuigelijke totaalbeleving waar kinderen zich helemaal aan 
over kunnen geven.  
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3. LIVE, NIET SAMEN 
In deze laatste vorm zijn het juist de spelers die samen zijn. Zij spelen live een voorstelling die 
gestreamd wordt voor een (voornamelijk) online publiek. Er is eenheid van tijd, maar niet van plaats.  
Het publiek heeft geen gezamenlijke ervaring, maar wel een gelijktijdige. Ondanks de online vorm is 
er een gevoel van ‘hier en nu’, het gebeurt op dit moment en is daarna niet terug te kijken. 
 
Tijdens ons jaarlijkse Coming of Age project op 7 en 8 mei 2021 hadden we ons live stream debuut. 
We bereikten daarmee het dubbele publieksaantal dan we in reguliere tijden live hadden kunnen 
ontvangen. Deze ervaring was zeer voor herhaling vatbaar. We gaan dit doen bij onze bijzondere 
projecten: naast de Coming of Age producties gaan we op speciale maatschappelijke momenten, 
zoals Dodenherdenking of Keti koti, eenmalige gelegenheidsvoorstellingen maken met partners uit 
de regio. Deze spelen en streamen we tegelijkertijd voor een publiek dat live aanwezig is én een 
publiek dat online thuis zit.  
 
 

EDUCATIE   
 
We vinden het belangrijk dat kinderen via de educatie die we aanbieden actief een koppeling maken 

tussen de thematiek van de voorstelling en wat er in hun eigen leven speelt, zodat de kijkervaring 

van de voorstelling ingebed wordt in een groter geheel en een langer gesprek.  

 
Wanneer onverhoopt de scholen opnieuw worden gesloten bieden we lesstof vervangend materiaal 
aan voor het online onderwijs. Zo brengen we op laagdrempelige en speelse wijze cultuureducatie 
via de leerkracht alsnog bij de kinderen thuis. Hier was in de afgelopen lockdown vanuit de scholen 
veel behoefte aan en gaf een welkome afleiding. 
 
Ook in de klas hebben we online aanbod. Bij een aantal bestaande voorstellingsregistraties maken 
we extra educatie, gericht op verdieping van de gezamenlijke kijkervaring. Op deze manier krijgen 
kinderen alsnog een theaterervaring in de klas met handvatten om er op te reflecteren. 
 
Daarnaast zijn we aangesloten bij een aantal streamingsplatforms voor kwalitatief jeugdtheater waar 
we voor iedere leeftijdsgroep voorstellingsregistraties aanbieden. Hierdoor zijn we altijd zichtbaar 
voor ons vrije publiek. 
 
 

ALLIANTIES 
 
Des te meer is gebleken dat je elkaar nodig hebt. Om ervaringen en best practices uit te wisselen. En 
om samen een stevig netwerk te vormen dat in uitdagende tijden een fundament vormt. 
 
Reeds aangegane samenwerkingen met onze partners blijven van kracht. Zo huisvesten we in 
november 2021 de eerste residentie van ons jaarlijkse muziektheaterlab Nieuw Geluid (in 
samenwerking met De Nieuwe Oost, KASKO en ArtEZ Muziektheater). In februari 2021 zetten we 
daarvoor een Open Call uit die meer dan 50 aanmeldingen heeft opgeleverd. Hieruit kozen we na een 
zorgvuldige selectieprocedure Noufri Bachdim met een plan voor 2+. Een nieuwe leeftijdscategorie 
voor ons, wat het onderzoek extra interessant maakt.  
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In april 2021 zijn we met de Masteropleiding Muziektheater ArtEZ een alliantie aangegaan (andere 
alliantiepartners zijn Orkater en Orkest de Ereprijs). Masterstudenten brengen een deel van hun 
curriculum bij een van deze partners door. Denk hierbij aan assistenties, residenties en artistieke 
begeleiding. Voor ons een interessante kennismaking met nieuwe muziektheatermakers en een 
manier om onze expertise over te dragen op de aankomende generaties. 
 
Sonnevanck is één van de zeven partners in de proeftuin 025, die zich de afgelopen maanden heeft 
doorontwikkeld tot de Kennismakers. Doel is de netwerken, kennis en faciliteiten van deze zeven 
Oostelijke instellingen te bundelen ten behoeve van 3 residenties per jaar waarin jeugdtheater en -
dansmakers theatraal onderzoek doen naar jonge doelgroepen en eerste proeves ontwikkelen.  
Een andere tak voortgekomen uit deze proeftuin is De Generator dat zakelijk talent in de regio 
ondersteunt. Ook hierin spelen wij een rol in het kader van begeleiding en talentontwikkeling. 
 
Gesprekken met regionale podia over intensieve samenwerking zijn in een versnelling gekomen. 

 

PRODUCTIES 2021 - 2024 
 
Wijzigingen:  
*Crazy Stupid (12+, najaar 2020) en Pakketje Met (4+, najaar 2020) hadden kortere tournees en 
worden beiden hernomen in seizoen 2021/2022.  
* Liegebeesten (6+, voorjaar 2021) is afgemonteerd en on hold gezet tot 2023. 
* van GOD? (14+, voorjaar 2020) is een filmversie voor middelbare scholen ontwikkeld die uitsluitend 
voorjaar 2021 wordt aangeboden. 
* van Orfeo (8+, reprise voorjaar 2020) is een theaterfilm gemaakt die met speciaal ontwikkeld 
educatief materiaal de komende jaren doorlopend wordt aangeboden. 
* Exposed (nu ‘Good cop’) (14+, voorjaar 2021) is verplaatst naar voorjaar 2022. 
* Broer (8+, reprise meedoe-concert, mei 2021) is verplaatst naar zomer 2022. 

 

 
(Nieuw) doorlopend aanbod: 

 

Klaslokalen 
(*) 

Alles wat theater is 
12+ 

Regie Charli Chung 
coproductie Toneelgroep Oostpool 

Speellokalen 
(*) 

Wakkerland 
7+ 

Regie Daniel van Klaveren 
Luistervoorstelling zonder live performers 

Klaslokalen 
(*) 

Orfeo, theaterfilm 
8+ 

Regie Daniel van Klaveren 
Interactieve theaterfilm 

Musea Vita 
7+ 

Regie Flora Verbrugge 
coproductie Rijksmuseum Twenthe 

Klaslokalen De Kleine Berenjacht 
ZMLK 

Regie Flora Verbrugge 
Solovoorstelling voor speciaal onderwijs 

(*) Alles wat theater is, Wakkerland en Orfeo theaterfilm zijn/worden allen ontwikkeld in 2021 in het kader van theatrale 
vormexperimenten. 
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SEIZOEN 21/22 
 

Theaterzalen Koning Bowi     
4+ 

Regie Daniel van Klaveren Tournee okt-nov 21 

Schoolpleinen Crazy Stupid  
12+  reprise 

Regie Flora Verbrugge 
coproductie Tg Oostpool 

Tournee sep-nov 21 

Speellokalen/theaters Pakketje Met 
4+   reprise 

Regie Mart van Berckel Tournee feb-mrt 22 

Theaterzalen De Baron van 
Munchhausen 
7+ 

I.s.m. DIEHELEDING  
(regie Jip Vuik) 

Tournee feb-mrt 22 

Vrachtwagen trailer 
op schoolpleinen 

Good cop 
14+ 

Regie Daniel van Klaveren 
coproductie Tg Oostpool 

Tournee mrt-juni 22 

Locatie/stream  
 
 
(*) 

Coming of age 
productie 2022 
 

Regie nnb 
Gespeeld door jongeren & 
regionaal 
amateurmuziekensemble 

3 voorstellingen 
Mei 22 

Concertzaal Broer 
8+ reprise 

Regie Flora Verbrugge 
/Daniel van Klaveren 
coproductie Philarmonie 
Zuid 

 2 weken in juni 22 

Muziektheaterlab 
Nieuw Geluid 
(*) 

2+ Regie Noufri Bachdim Residentie 

Proeftuin/Kennismakers 
(*) 

14+ Regie Mart van Berckel Residentie 

(*) projecten die elk seizoen blijven terugkeren. Residenties vinden roulerend plaats bij de partners. 
 

 

SEIZOEN 22/23 
 

Theaterzalen en 
speellokalen 

Robot in Love 
5+ 

Regie Daniel van Klaveren 
coproductie Silbersee i.s.m. 
Universiteit Twente 

Tournee okt-dec 22 

Vrachtwagentrailer op 
schoolpleinen 2x 

Nnb 
12+ en 14+ 

Regie Charli Chung en nnb 
coproductie Tg Oostpool 

Tournee okt-dec 22 
en feb-mei 23 

Theaterzalen Liegebeesten 
7+ 

Regie Ada Ozdogan 
(uitgesteld i.v.m. Covid19) 

Tournee feb-mrt 23 

Grote zalen Familievoorstelling 
 

Regie Daniel van Klaveren 
coproductie Phion 

Tournee feb-mrt 23 

Locatie Mannus & 
Meryem 
8+ 

Regie Daniel van Klaveren 
coproductie 
Wilminktheater en koor 
Consensus Vocalis 

Mei 23 

 
Voor seizoen 23/24 en 24/25 blijven de afspraken met makers en coproducenten Tg MaxTak, Tg 
Oostpool, Nederlandse Reisopera en ROSE Stories staan zoals reeds beschreven. 
 


