
I I

UJ

I-

I-



1N 11 0 UD SOP Cl A V E

tnl e l dln q

Open Podium
verslag van een multidisciplinair project

1 Korte omschrijving
2 Doelstelling
3 Relatie tot andere activiteiten
4 Doelgroep

Overzicht 1. Deelnemers
Overzicht 2. Bezoekers

5 Werkwijze
6 Het belang van het project
7 Ondersteuning en begeleiding
8 Tijdsduur en fasering
9 Kwantitatieve gegevens

10 Promotie en distributie
11 Evaluatie

Open Podium
tips voor het organiseren van een Open Podium

1 Projectplan en begroting
2 Publiciteit
3 Begeleiding
4 Decor, kleding en rekwisieten
5 Repetities
6 Programma
7 Verslaglegging

Bijla~e I
aanmeldingsformulier

Bijla~e 2
programma's

Bijlèl~e 3
adressen

Bijla~e 4
projectplan en begroting

Bijla~e 5
de melkboer

Colofon

3

17

Foto 's omslag: John van Gelder en Jacques Kriek met 'Een waar gebeurd verhaal'



INLEIDINC.

Het Open Podium is in meerdere opzichten een succes geweest:
- De vijf afleveringen van het Open Podium hebben voor een groot

deel een nieuw publiek aangetrokken.
- Er hebben jongere en oudere mensen meegedaan die nog nooit

eerder op een podium hebben gestaan.
- Deelnemers en publiek waren uit alle delen van Nederland

afkomstig.
- Inmiddels is besloten om op twee plaatsen in Nederland ook een

Open Podium te starten, namelijk in Groningen en Rotterdam.
Het initi atief in Groningen is genomen door het Koninklijk
Instituut voor Doven Guyot. Het Open Podium in Rotterdam wordt
georganiseerd door SWEDORO, de welzijnsstichting voor doven in
Rotterdam. Beide Open Podia worden door Handtheater begeleid.

In het eerste deel vindt u het verslag van het Open Podium. Bij de ver
slaglegging is de opzet van de subsidieaanvraag als uitgangspunt
genomen. In cursief staat de oorspronkelijke tekst uit de subsidieaan
vraag, daaronder de beschrijving van de feitelijke gang van zaken en
de evaluatie.

In het tweede deel is een aantal aanbevelingen opgenomen voor groe
pen of organisaties die zelf een Open Podium willen organiseren.

Mieke Julien, artistieke leiding,
Amsterdam, juli 2001





1\ 0 1\ TE 0 M S( li 1\ IJV I N o

Het Open Podium is een vervolg op de Theatercursus en de Danscursus
voor doven die in 1998, 1999 en 2000 hebben plaatsgevonden in
Theater 't OOG in Amsterdam. Theater 't OOG is het enige centrum voor
dovencultuur in Nederland.
Het Open Podium vindt viermaal plaats in het seizoen 2000/2001 en
wil een vrijplaats zijn voor doven om korte presentaties te geven van
uit verschillende disciplines voor een publiek. De disciplines waaruit
deelnemers kunnen kiezen zijn theater, poëzie en vertelkunst, dans,
mime, clownerie, poppen- en maskerspel, en audiovisueel.
Per keer vinden meerdere presentaties plaats van steeds andere
deelnemers. Iedere presentatie wordt begeleid door vakdocenten.

2 DOELSTELLINc.

De doelstelling van het project is om zowel de deelnemers als het
publiek kennis te laten maken met de variëteit aan disciplines.

Tijdens de vijf afleveringen van Open Podium - waarvan twee afleve
ringen hetzelfde programma hadden - hebben de deelnemers en het
publiek kennisgemaakt met de volgende disciplines:
- diapresentatie 1
- vertelling 8
- mime 4
- toneel 4
- poëzie 6
- literatuur 1
- liedjes 2
- dans 2
- film 1
- film uit historisch archief 3

In het aanmeldingsformulier werden behalve de bovengenoemde disci
plines ook als mogelijkheden aangeboden: clownerie en maskerspel.
Van deze mogelijkheden is geen gebruikgemaakt.
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Diana Klaver met Jtnne Frank ', fragment uit haar dagboek in beweging en gebaar

David Da Si/va en Kika Meereboer met 'Zachtjes tikt de regen' , gebarenliedje



3 RELATIE TOT EERDERE ACTIVITEITEN

De theatercursus en de danscursus zijn door de cursisten als zeer ver
rijkend ervaren.
De voorstelling Café Dansant, de afsluiting van de theatercursus, is in
de dovengemeenschap bijzonder enthousiast ontvangen en heeft geleid
tot nieuwe aanmeldingen.

Iedere aflevering van Open Podium heeft geleid tot nieuwe aanmeldin
gen. Handtheater is dan ook van plan om het volgend seizoen weer
tenminste vier afleveringen te plannen in Theater 't OOG.

4 DOELCIROEP

De doelgroep van Open Podium zijn dove kinderen, jongeren en
volwassenen.

Aan de afleveringen van Open Podium hebben in totaal 33 mensen
deelgenomen. (Zie Overzicht 1.)
Van hen kwamen er 11 uit Amsterdam en 22 van buiten Amsterdam.
Er waren 19 mannelijk en 14 vrouwelijke deelnemers.
Zeven deelnemers waren onder de 21jaar. De meeste deelnemers waren
jongvolwassenen, rond 25 jaar oud.

In totaal hebben 284 mensen een aflevering van Open Podium bezocht.
(Zie Overzicht 2.) Van de bezoekers waren 227 mensen doof en 57 men
sen niet-doof.
Van hen kwamen 150 mensen van buiten Amsterdam en 134 mensen
uit Amsterdam.
Er waren in verhouding weinig kinderen onder het publiek. Dat heeft
ook te maken met de aanvangstijd, 20.30 uur. Open Podium is echter,
ook qua inhoud, niet geschikt voor kinderen, wel voor tieners en jon
geren.
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Jean Couprie in 'Op vakantie', mime

Edo Wondergem met 'Ballon', mime
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5 WERI~WIJZE

De opzet van het Open Podium maakt het mogelijk dat er gedurende een
korte tijd intensief individueel of in kleine groepjes aan een presentatie
wordt gewerkt onder deskundige begeleiding.
Iedere avond wordt begeleid door een ceremoniemeester. Per avond zijn
er ten minste zes presentaties. Er wordt gestreefd naar een zo groot
mogelijke diversiteit per avond.

Er hebben 66 repetities plaatsgevonden van gemiddeld 40 minuten per
repetitie.
De meeste mensen hebben een- tot drie maal gerepeteerd. Alleen de
ingewikkeldere en langere bijdragen namen meer repetitietijd in beslag,
zoals de korte toneelstukken.

Iedere avond bevatte zeven bijdragen van gemiddeld 10 minuten per
bijdrage (zie voor de programma's Bijlage 2). De avonden duurden,
inclusief de presentatie, anderhalf uur.

Er is gestreefd naar een afwisseling van zware en lichte, komische en
serieuze, langere en kortere bijdragen. Ook is getracht bijdragen van
jongeren en ouderen zoveel mogelijk af te wisselen.

Per avond is ook gezocht naar een film uit het 'historisch archief.
Hoewel dit vaste onderdeel in het oorspronkelijke projectplan niet was
opgenomen, werd het door het publiek hogelijk gewaardeerd. In het
kader van dit onderdeel zijn onder andere vertoond een aflevering van
het televisieprogramma voor kinderen 'Achterwerk in de Kast' van de
VPRO, van vijftien jaar geleden, waarin twee dove meisjes, toen acht
jaar, over zichzelf en de gebarentaal vertellen. Een van de dove meis
jes was diezelfde avond tijdens Open Podium te zien, als 23-jarige, met
liedjes in de Nederlandse Gebarentaal. Verder is in dit kader een aantal
fragmenten uit de film 'Stervende Taal' getoond, uit 1950, waarin de
gebarentaal in het instituut voor doven Sint Michielsgestel is vastge
legd.
Het ligt in de bedoeling om successievelijk een archief op DVD aan te
leggen van historisch filmmateriaal.

De avonden zijn gepresenteerd door medewerkers van Handtheater. Nu
de toon eenmaal is gezet, willen we volgend seizoen werken met pre
sentatoren van buiten Handtheater.

Alle deelnemers hadden op de dag zelf (zaterdag) een generale repeti
tie onder leiding van hun docent. Om 18.00 uur aten alle deelnemers
en docenten gezamenlijk. Deze maaltijden waaraan ongeveer twintig
deelnemers en medewerkers aanzaten, waren een gebeurtenis op zich
en vormden een goede voorbereiding op de voorstelling.
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Zakaria Ait in 'Assepoester', een verhaal

Regillio Mingo met 'De sportvisser', mime



Voor Open Podium is door de vaste lichtontwerper van Handtheater een
basislichtplan gemaakt dat op details werd aangepast aan de bijdragen
van die aflevering.
De decorontwerper heeft een flexibel decor ontworpen en uitgevoerd
van blokken die op verschillende manieren kunnen worden gegroe
peerd en verschillende functies kunnen hebben.

Er is veel aandacht besteed aan het vertalen van bestaande teksten van
het Nederlands naar de Nederlandse Gebarentaal. Meer dan was ver
wacht. Een liedje als 'Zachtjes tikt de regen tegen het zolderraam' of
een fragment uit het dagboek van Anne Frank moest worden vertaald.

6 liET BELAN(j VAN liET PROJECT

Het belangwekkende van het Open Podium voor doven is dat het een
verrijking en verbreding betekent van het amateurgebeuren in de doven
gemeenschap en dat er in een betrekkelijk korte periode verschillende
disciplines de revue passeren.

De theatercursus en de danscursus leidden beide tot een eenmalige pre
sentatie aan het einde van het seizoen. Het werd door zowel de deel
nemers als het publiek erg gewaardeerd dat van Open Podium vijfmaal
per seizoen het resultaat te zien was van een korte repetitieperiode.
De indruk is dat deze manier van werken meer geëigend is dan een cur
sus van een kwartaal of een seizoen.

7 ONDERSTEUNIN(j EN BE(jELEIDIN(j

Het Open Podium wordt begeleid door de dagelijkse leiding (artistiek en
zakelijk) van Handtheater en door vakdocenten op het gebied van de
diverse disciplines.

De inhoudelijke ondersteuning en begeleiding is gegeven door vijf
docenten van buiten Handtheater en door vier docenten van binnen
Handtheater.
In de toekomst willen we gaan werken met meer docenten van buiten
Handtheater. Voor docenten van buiten is de inzet van een tolk mees
tentijds noodzakelijk. Sinds kort heeft Handtheater een tolk Neder
landse Gebarentaal in vaste dienst die ingezet kan worden om de lessen
van docenten van buiten te tolken.
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e TIJ D SD UUI' EN fA SERI No

Het Open Podium vindt plaats in november 2000, februari, mei en juli
2001. Voorafgaand aan het Open Podium worden de presentaties voor
bereid.

De afleveringen van Open Podium hebben plaatsgevonden op 25
november 2000, 17 februari, 28 april, 23 en 24 juni 2001.
De laatste twee afleveringen, vlak na elkaar, hadden dezelfde program
mering. Dit was een experiment. We wilden bekijken of een program
mering op zondagmiddag een ander publiek zou trekken. Dat bleek niet
het geval te zijn. Bovendien bestaat de charme van Open Podium, net
als bij de Engelenbak, uit een eenmalig optreden.

q 1\ WAN TI TA TIE V E (j E(j EVEN S

De deelnemersgroep bestaat uit ongeveer veertig kinderen, jongeren en
volwassenen uit het hele land. Ook al vindt het Open Podium plaats in
Theater 't OOG in Amsterdam, de ervaring leert dat het publiek uit het
gehele land afkomstig is en zeer divers is qua leeftijd, sekse en etnische
afkomst.

Zie 4. de doelgroep van het project.

10 PROMOTIE EN DISTRIBUTIE

Cursisten worden geworven via:
- mailing
- het eigen netwerk van Handtheater: mond-tot-mond reclame
- scholen en welzijnsstichtingen voor doven
- Teletekst
- Internet
- het onafhankelijk tijdschrift Woord Et Gebaar.

Het Open Podium vindt plaats in Theater 't OOG (theater voor doven
cultuur en gebarentaal) in Amsterdam. Onderzocht wordt of het moge
lijk is deze formule elders in het land te implementeren.

Uit het adressenbestand van Handtheater is een deelbestand gemaakt
van doven. Deze mensen hebben een aanmeldingsformulier voor Open
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Mellanie de Souza met 'Onweer', een gedicht van Deanna van Hall



Podium (zie Bijlage 1.) ontvangen. Ook aan organisaties van, welzijns
stichtingen en scholen voor doven is een aantal exemplaren van dit
aanmeldingsformulier verstuurd.
Van Teletekst is geen gebruikgemaakt. omdat het aantal reserveringen
eerder te veel dan te weinig was. Wel zijn de afleveringen van Open
Podium aangekondigd in het maandblad Woord & Gebaar en staat er
op de website van Handtheater een aanmeldingsformulier.

In september beginnen de voorbereidingen van een Open Podium in
Rotterdam en in Groningen.

11 EVALUATIE

Van het Open Podium wordtper keer een verslag gemaakt. Er komt een
eindverslag gei1lustreerd met foto 's, en er wordt een video-impressie
gemaakt. Ten behoeve van de implementatie wordt een werkboek samen
gesteld. Het verslag en het werkboek kunnen worden besteld bijHandtheater.

Iedere aflevering van Open Podium is gefotografeerd en op video vast
gelegd. Het project heeft boven verwachting voldaan aan de vooraf
gestelde artistieke doelen.
- Open Podium heeft voor een groot deel een nieuw publiek aange

trokken. Het publiek meldde zich spontaan aan. Het was nauwelijks
noodzakelijk om extra mailingen te doen of anderszins reclame te
maken.

- Er hebben jongere en oudere mensen meegedaan die nog nooit
eerder op een podium hebben gestaan.

- Deelnemers en publiek waren uit alle delen van Nederland afkomstig.
- Inmiddels is besloten om op twee plaatsen in Nederland ook een

Open Podium te starten, namelijk in Groningen en Rotterdam.
- De duur van het programma, anderhalf uur, werd door het publiek als

meer dan voldoende ervaren.
- De duur en de frequentie van de repetities waren voor dit doel

voldoende.
- De voorbereiding, ook in de vorm van een gezamenlijke maaltijd

voorafgaand aan de voorstelling, is zeer bevallen.
- Het werken met docenten van buiten werd door de deelnemers als

verruimend ervaren. In de toekomst willen we vaker met docenten
van buiten werken, zeker gezien het feit dat we nu kunnen beschik
ken over een tolk in vaste dienst.
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ENI~ELE REACTIES VAN liET PUBLlEI~

Geestig, ontroerend, divers. Zeker voor herhaling vatbaar.
Familie Sedney

Wij vonden Open Podium fantastisch. De kinderen vonden vooral 'De
Melkboer' schitterend. Ga zo door!
Paul en Greet Kool, Mellanie, Merel, Seval en Zakaria

Echt spontaan, spelers uit onze cultuur.
Elly Muller-Engelsman

Ik heb ervan genoten vanavond. Diverse stukken, diverse ervaringen.
Frouk Meinsma

Weer een nieuw idee tot bloei gekomen. Weer een leuk en inspirerend
stuk dovencultuur erbij.
Henk Buter

Erg leuk gehad, 17 februari ga ik weer.
David da Silva

Brendan is erg enthousiast over zijn optreden in Open Podium. Hij is
blij dat hij heeft doorgezet en wil graag doorgaan. Hij wilde niet zelf
typen , dus laat ik het jullie even weten. Ja, daar zijn moeders voor, he!
Tonny van Kleinwee
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1 PROJECTPLAN EN BECJROTINCI

- Stel in principe een datum vast voor de eerste aflevering van Open
Podium.

- Bepaal hoeveel keer per seizoen je een aflevering van Open Podium
wilt organiseren.

- Maak een lijst van plaatselijke fondsen die een financiële bijdrage
aan Open Podium kunnen geven. Informeer bij deze fondsen wanneer
de aanvraag in het bezit van het fonds moet zijn.

- Schrijf een kort projectplan. Maak daarbij eventueel gebruik van de
omschrijving in Bijlage 4.

- Stel een begroting op. Gebruik eventueel de begroting in Bijlage 4.
als uitgangspunt. In deze begroting is uitgegaan van één aflevering
van Open Podium.

2 PUBLICITEIT

- Maak een adressenbestand van dove personen en organisaties voor
doven in de buurt.

- Kopieer het aanmeldingsformulier. Stuur alle doven een aanmel
dingsformulier, en de organisaties voor doven een aantal
aanmeldingsformulieren met het verzoek deze te verspreiden.

- Kondig Open Podium op je website aan. Zorg eventueel voor de
mogelijkheid om op de website aan te melden.

3 BECIELEIDINCI

- Maak een lijst van mensen in de omgeving die kennis hebben van en
ervaring hebben met de podiumkunsten.

- Maak een afspraak met ieder van de begeleiders en leg hun uit dat
het de bedoeling is dat zij in een tot drie repetities van drie kwartier
à een uur met hun kandidaat tot een toonbaar resultaat moeten
komen.
Belangrijk daarbij is om uit te gaan van de ideeën van de kandida
ten zelf. Wijs een idee niet te snel af als niet leuk, niet goed of niet
uitvoerbaar. Beweeg dus mee met de kandidaat, maar zorg er wel
voor dat het resultaat niveau heeft.

- Maak een lijst van docenten Nederlandse Gebarentaal en van doven
die de NGT goed beheersen. Soms moeten er bestaande Nederlandse
teksten in de Nederlandse Gebarentaal worden vertaald.
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Emine Beydogan met het gedicht 'Ik '



Soms kunnen de kandidaten ondersteuning gebruiken bij de wijze
waarop ze de gebarentaal op het podium gebruiken.

4 DEC 0 1\, I~ LED I N <J EN 1\ EI~ WIS IET EN

- Begin een verkleedkist. Verzamel kleding, hoeden, sjaals, sieraden
enzovoort. Of koop bij tweedehands winkels.

- Zorg ervoor dat alle kleding enz. schoon en gerepareerd is.
- Schaf een eenvoudig kledingrek aan.
- Verzamel oude stoelen, een leunstoel, een barkruk, een klapstoel, een

oude keukenstoel, een viskrukje, een tuinstoel. Stoelen zijn eenvou
dige decorstukken waarmee je veel kunt suggereren.

- Houd decor en kleding zo eenvoudig mogelijk. Juist mensen die nog
nooit op een podium hebben gestaan, hebben de neiging zich te
(ver)hullen in uitbundige kledij en zich te verstoppen tussen allerlei
decorstukken.

- Zorg voor twee kamerschermen van waarachter kandidaten hun
entree kunnen maken.

5 REPETITIES

- Laat de repetities drie maanden voorafgaand aan de eerste aflevering
van Open Podium beginnen.

- Maak in overleg met de kandidaten en de docenten een repetitie
rooster.

- Zorg voor voldoende repetitieruimte, een lege ruimte van ten minste
25 m2

, zoals een gymnastiekzaal of aula op een school.

6 PRO<JI\AMMA

- Een aflevering van Open Podium bestaat uit zes tot acht verschillen
de bijdragen.

- De bijdragen duren gemiddeld ongeveer tien minuten.
- Iedere avond wordt begeleid door een presentator. Hij of zij kondigt

de deelnemers aan en vertelt in het kort wat het publiek te wachten
staat. De presentator heeft een officiële rol en moet dus ook chique
of feestelijk gekleed zijn.
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- Het programma moet afwisselend worden opgebouwd. Zorg dus voor
een afwisseling tussen komische en serieuze bijdragen, bijdragen van
ouderen en jongeren, kortere en langere bijdragen, afwisseling tussen
mime, toneel, poëzie enz.

- Maak voor iedere aflevering een programma dat op de avond zelf aan
het publiek wordt uitgedeeld. (Zie Bijlage 2 als voorbeeld.)

7 VEI\SLACJLECJCIINCJ

- Neem iedere aflevering van Open Podium op video op.
- Vraag iemand om foto's te maken.
- Schrijf een kort verslag over de inhoud van de verschillende

bijdragen.
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Tim de Graaf met 'Piratenuerhaal'





Wil ie een keer op een podium staan?

In Theater 't OOG? In de spotlights?

Voor een publiek?

En wil je:

een verhaal vertellen in NGT

Of:

een gedicht in NGT laten zien

Een solo of duet dansen

Als travestiet optreden

Gebarenzingen

Een mime-act doen

Een kort filmpje maken

Als clown optreden

Met maskers werken

Een kort toneelstuk in NGT opvoeren?

Dan kun je je opgeven bij Handtheater.

Je hoeft geen ervaring te hebben.

Want ie wordt begeleid door een vakdocent.

En dan optreden op het Open Podium.

Alle deelnemers zijn doof.

Je kunt je inschrijven om mee te doen aan een volgend

Open Podium.

Je optreden duurt gemiddeld tien minuten.

Je kunt alleen optreden, met zijn tweeën of met zijn drieën.



Vul hieronder je gegevens in.
Als je met een of twee andere mensen wilt
optreden, vul dan ook hun gegevens in.

Ik ben:

Naam

Adres

Postcode en plaats

Teksttelefoon

Fax

E-mail

Leeftijd

Beroep of studie

Ik wil optreden met: En met:

Naam Naam

Adres Adres

Postcode en plaats Postcode en plaats

Teksttelefoon Teksttelefoon

Fax Fax

E-mail E-mail

Leeftijd Leeftijd

Beroep of studie Beroep of studie



Wat wil je doen? Kruis aan .

D een verhaal vertellen in NGT

D een gedicht in NGT laten zien

D dansen

D gebarenzingen

D een mime-act doen

D een kort filmpje maken

D als clown optreden

D met maskers werken

D een kort toneelstuk in NGT opvoeren

D anders, namelijk .. .. ...... .... .... .. .. .. .. .



Wanneer kun je repeteren? Kruis aan.
Je kunt meerdere kruisjes zetten.

ochtend middag avond

Maandag D D D

Dinsdag D D D

Woensdag D D D

Donderdag D D D

Vrijdag D D D

Zaterdag D D D

Zondag D D D

Stuur dit formulier ingevuld terug naar
Handtheater
P/ a Theater 't OOG
Bilderdijkkade 60
1053 VN Amsterdam
Teksttelefoon/Fax 020 689 56 57

We bellen je binnenkort voor een afspraak.





Voor het eerst een

OPEN PODIUM
zaterdag 25 november 2000 om 20.30 uur

in Theater 't OOG, Tollensstraat 60
in Amsterdam

met

John van Gelder

Perwin Schol

Regillio Mingo

Tim de Graaf

Diepzee
een diapresentatie

Het hoofd in de pot
een eeuwenoude vertelling

De sportvisser
mime

112A
een korte film

p A u z E

Iris Diamant
Edwin Kooyman
Ruva Kremers - Meta
Hanneke Landwehr
Perwin Schol

Emine Beydogan

David Da Silva
Kika Meereboer

De melkboer
een kort toneelstuk

Ik
gedicht

Sophietie
en Zachties tikt de regen•••
gebarenliedjes

Presentatie: Jean Couprie

Voertaal

Toegangsprijs

Reserveren

Teksttelefoon

Fax

E-mail

Nederlandse Gebarentaal

er wordt niet getolkt

f 10,-
Handtheater

0206895657
0206895657
info@handtheater.nl



met

OPEN PODIUM
zaterdag 17 februari 2001 om 20.30 uur

in Theater 't OOG, Tollensstraat 60
in Amsterdam

Ali Shafiee

Handtheater

Vogel gevangen, vogel gevlogen
dans en vertelling over Iran

De oude doos
komische film over de dovengeschiedenis

p A u z E

Mellanie de Souza

Willem Lunenburg

Jos Dorrestijn

Tim de Graaf

Jean Couprie

Onweer en Zichtbaar mooi
gedichten van Deanna van Hall en Patty van Sambeek
vertaald in Nederlandse Gebarentaal

Groene vingers
mime

Hiphop
dans

Piratenverhaal

Op vakantie
mime

Presentefiee John van Gelder

Voertaal

Toegangsprijs

Reserveren

Teksttelefoon

Fax

E-mail

Nederlandse Gebarentaal

er wordt niet getolkt

f 10,-
Handtheater

0206895657
0206895657
info@handtheater.nl



Penvin Schol met 'Hoofd in de pot', een verhaal uit de Decamerene



OPEN PODIUM
zaterdag 28 april 2001 om 20.30 uur

in Theater 't OOG, Tollensstraat 60
in Amsterdam

met

Edo Wondergem

Daan Frumau

Annemieke van Kampen

Daan Frumau
Annemieke van Kampen

Daan Frumau
Maya Soekhram

Zakaria Ait
Seval Koksal
Ali Shafiee

Handtheater

Ballon
mime

Eerst wc, dan versieren
verhaal

Dove baby
verhaal

Schilderen en Aarde
verhaal en gebarenpoëzie

Liefde
verhaal

Assepoester
verhaal

Café Proost
soapserie

p A u z E

John van Gelder
Jacques Kriek

Gert-Jan de Kleer

Martie Koolhof

Een waar gebeurd verhaal
verhaal

Michiel de Ruyter
film uit het historisch archief

Interview met Perwin Schol
film uit het historisch archief

Presentatie: Perwin Schol

Voertaal

Toegangsprijs
Reserveren

Teksttelefoon
Fax

E-mail

Nederlandse Gebarentaal
er wordt niet getolkt
f 10,-
Handtheater
0206895657
0206895657
info@handtheater.nl



OPEN PODIUM
zaterdag 23 juni en zondag 24 juni 2001

met

Stervende taal
film uit het historisch archief
over Sint Michielsgestel

Veysi Yildirim

Tamara van Meer

Joni Oyserman

Diana Klaver

Joeri van Zuilen

Filmdagboek

Veilig achterop
liedje van Paul van Vliet in NGT

Zonder [eu
Twiifels
gedichten

Anne Frank
fragment uit haar dagboek in beweging en gebaar

Ik heb een droom
een eigen gedicht in NGT

p

Handtheater

A u

Café Proost
deel 2 uit de soap

z E

Brendan Lodder Biizondere handschoenen
gebarenspel

Presentatie: Herman Scheper

Voertaal

Toegangsprijs
Reserveren

Teksttelefoon
Fax

E-mail

Nederlandse Gebarentaal
er wordt niet getolkt
f 10,-
Handtheater
0206895657
0206895657
info@handtheater.nl





Tel.
Fax
E-mail

Tel.
E-mail

LAN D ELiJ 1\ E 1NSTELLI N Ca EN VOOI\
AMATEUI\I\UNST EN I\UNSTEDUCATIE

A mate u rdan s , La n del i j I~ een t rum
Postadres Postbus 452

3500 AL Utrecht
Bezoekadres Oudegracht 25

3511 AB Utrecht
Tel. 030 2334255
Fax 030 2332721
E-mail Ica@dansweb.nl

Am e t e ur hu n s t, Platform
Adres Drift 23

3512 BR Utrecht
Tel. 030 2334255
Fax 030 2332721

Ama te u r1~ unst. Sti c h ti nq Beel den de (SBA)
Postadres Postbus 13103

3507 LC Utrecht
Bezoekadres Plompetorengracht 3

3512 CA Utrecht
030 2342211
030 2342382
sba@sbakunst.nl

BOLWEI\I~

P/a Steunpunt Kunst & Cultuur Eemland
Postadres Postbus 1339

3800 BH Amersfoort
Bezoekadres Reigerstraat 10

3816 AX Amersfoort
Tel. 033 4757303
Fax 033 4726655

8uite'nkunst, Stichtin~

Postadres Postbus 1445
1000 BK Amsterdam

Bezoekadres Zoutkeetsgracht 118A
1013 LC Amsterdam
020 6381978
admi@buitenkunst.nl



cln e hl d.
Adres

Tel.
Fax
E-mail

Stic.htinq
Korte Leidsedwarsstraat 12
1017 RC Amsterdam
020 5317890

020 5317899
info@cinekid.nl

Bezoekadres
Tel.
Fax
E-mail

Cultureoeol Jontieoreon Paspoort
Postadres Postbus 3572

1001 AJ Amsterdam
Bezoekadres Beurs van Berlage, Damrak 223

1012 ZJ Amsterdam
Tel. 020 6263345
Fax 020 6203856

Cultuurnetwerl'i Nederland
Expertisecentrum cultuureducatie
Postadres Postbus 61

3500 AB Utrecht
Ganzenmarkt 6
030 2361200
030 2361290
info@cultuumetwerk.nl

Direc.teuren van Instellinqen
voor I~unsteduc.atie, Vereniqinq van
Adres Meester D.U. Stikkerlaan 37

9675 AA Winschoten
Tel. 0597 412556
Fax 0597 413090

Dra m a doc.en te n , Beroepsveren iqi nq
Adres p/a Dovenetel 3

6081 CG Haelen
Tel. 0475 592034



Jean Couprie in 'Café Proost', soapserie

Ali Shafiee en Eduard Leuw in 'Café Proost', soapserie



Dra mad o c e nten, Be roepsveren iqin q
Adres Harstenhoekweg 168

2587 RS Den Haag
Tel. 0703586180
Fax 070 3588485

Educatieve Dans, Stichtin~

Adres Dorpsstraat 45
1396 KH Baarnbrugge

Tel. 0294 293475

fonds voor Arn e re urhun s t
Postadres Postbus 85471

2508 CD Den Haag
Bezoekadres Bankastraat 151

2585 EM Den Haag
Tel. 070 4169003
Fax 0703584715

C. eh re ls v e ren iq in~

Postadres Postbus 1008
3910 CA Rhenen

Bezoekadres Pieter Langendijkstraat 65
7471 NK Goor

Tel. 0547 260619

INSEA
Adres

Tel.
Fax
E-mail

Nederland
Aurorastraat 10
3581 LV Utrecht
0302540410
030 2512880
belartq@xs4all.nl

Inspectie
Adres

Tel.
Fax

I\unstzinniqe Vormin~ en Arn e t e urb un st
Drift 23
3512 BR Utrecht
0302364604
0302364440



Tel.
Fax
E-mail

Ku nstbende, Deo
Postadres Postbus 15980

1001 Ni Amsterdam
Bezoekadres Keizersgracht 304

Amsterdam
020 5219922
020 5219920
kunstbende@kunstbende.nl

I~unst & Jeu~d in Europa, Stic.htinq
Postadres Postbus 115884

1001 NJ Amsterdam
Bezoekadres Keizersgracht 462

1016 GE Amsterdam
Tel. 020 6249583
Fax 020 6239975

Leraren Beeldende Val~l~en. Vereniqin~ van
Postadres Postbus 575

9200 AN Drachten
Bezoekadres De Jerden 5

5202 VK Drachten
Tel. 0512 544512
Fax 0512 544514

Lezen.
Adres

Tel.
Fax
E-mail

LOAM.
Adres

Tel.
Fax
E-mail

Stic.htinq
Oxford House
Nieuwezijdsvoorburgwal 328 G
1012 RW Amsterdam
020 6230566
020 6240039
info@lezen.nl

Stic.htin~

Keizerstraat 3
3512 EA Utrecht
030 2302301
030 2300280
loam@loam.nl



Roos Stellaard en Kika Meereboer in Achterwerk in de kast, VPRO 1984. Film uit het historich archief

'Stervende taal' over het doveninstituut in Sint Michielsgestel, 1950. Film uit het historisch archief



NCA.
Adres

Tel.
Fax

NSGV
Adres

Tel.

Vereniqinq
Valeriaanstraat 13
1562 RP Krommenie
0756409076
0756409075

Plompetorengracht 1
3512 CA Utrecht
030 2331010

Poppentheater en Educatie. 5tichtinq
Postadres Postbus 19244

3501 DE Utrecht
Tel. 030 2306311

Textiel
Adres

Tel.
Fax

plus. 5tichtinq
Havenstraat 30
3441 BK Woerden
0348460958
0348460802

Vier Grote Steden I~unsteducatie. Stichtinq
Postadres Postbus 23260

3001 KG Rotterdam
Tel. 023 5342055
Fax 023 5342055
E-mail 4gs-ke@antenna.nl

VI~AV

Postadres

Tel.

Postbus 13402
2501 EK Den Haag
070 3462981

Tel.
Fax
E-mail

VI~V

Vereniging van Centra voor de Kunsten
Adres Lucasbolwerk 11

3512 EH Utrecht
030 2313424
0302322950
vkv@vkv.nl



Teksttel.
Tel.
Fax

Vollucultuur, Stichtinq Nederlands
Informatiecentrum voor
Adres Lucasbolwerk 11

3512 EH Utrecht
Tel. 030 2319997
Fax 030 2334047

volluuniversiteiten, Bond van Nederlandse
Adres Karel Doormanstraat 24

3012 GJ Rotterdam
Tel. 010 2810106
E-mail vu-bnvu1@csnet.nl

TOLl~EN EN DOCENTEN NCJT

r olh en CJebarentaal, Nederlandse
Be ro e psv e r e n i qinq
Adres Boulevard Paulus Loot 63

2042 AE Zandvoort
Tel. 023 573 37 88
Fax 023 573 37 87

CJebarencentrum, Nederlands
Adres J.F. Kennedylaan 99

3981 GB Bunnik
030 656 54 14
030 656 5407
030 656 5408





1\ 0 1\ TE 0 M 5C111\ IJ V I N C. V A N 11 ET P1\ 0 JEe T

Open Podium wil een vrijplaats zijn voor doven om korte presentaties
te kunnen geven vanuit verschillende disciplines voor een publiek. De
disciplines waaruit deelnemers kunnen kiezen zijn : theater, poëzie, ver
telkunst, dans, mime, clownerie, poppen- en maskerspel en film of
video.
Per aflevering vinden meerdere presentaties plaats van steeds andere
deelnemers. Iedere presentatie wordt begeleid door vakdocenten.
De avond wordt gepresenteerd door een presentator die de deelnemers
aankondigt en het publiek informeert over wat hen te wachten staat.

DOEL5TELLINc. EN DOELc.l\OEP

De doelstelling van het project is om zowel deelnemers als publiek
kennis te laten maken met verschillende podiumkunsten.
De doelgroep zijn dove jongeren en volwassenen.

WE 1\ 1\ W IJ ZE

Mogelijke deelnemers worden geworven via een aanmeldingsformulier.
Dit aanmeldingsformulier wordt verstuurd aan doven en organisaties
voor doven.
Gedurende korte tijd werken de deelnemers individueel, in twee- of
drietallen of in groepjes onder begeleiding van een vakdocent.
Per aflevering zijn zes tot acht bijdragen van een of meerdere personen.

TIJD 5D UU 1\ EN FA 5E1\ I N C.

De eerste aflevering van Open Podium is gepland op (dag, datum) en
vindt plaats in (locatie).



BECJI\OTINCJ
(Voor één aflevering!)

Mailing (porti en kopiekosten)

Vakdocenten
Maximaal 8 docenten
Maximaal 3 uur per docent
Maximaal fl. 60,- per uur

Decor (stelpost)

Kleding en rekwisieten (stelpost)

Zaalhuur

Subtotaal

Inkomsten
50 bezoekers a n. 7,50

Gevraagde subsidie

200,00

1.440,00

300,00

250,00

250,00

2.440,00

375,00

2.065,00





De Melkboer is een raamwerk voor een kort toneelstuk, dat iedere keer
door andere personages kan worden ingevuld.
Het aantal personen is maximaal zes.

1\ 0 r t e inhou d

In een straatje wonen zes mensen naast elkaar. Hun huizen worden
verbeeld door een rij verschillende stoelen die met enige afstand ertus
sen, naast elkaar staan.
Ieder zitmeubel past bij de bewoner van dat huis.
Iedere bewoner is met iets bezig: de krant lezen, breien, nagels vijlen,
krulspelden inzetten enz. De activiteit past bij het type bewoner.
Bij de bewoners komt de melkboer aan huis. De melkboer wordt door
niemand gespeeld. Zijn aanwezigheid wordt gesuggereerd door de
bewoners in het straatje.
De melkboer belt overal aan. Als de bel gaat, gaat de bewoner naar de
deur en voert een kort gesprekje met de melkboer. De bewoner vertelt
wat hij of zij nodig heeft (melk, karnemelk, boter, eieren enz.). Daarna
vertelt de bewoner een 'vette' roddel over de linkerbuurman of -buur
vrouw, en vervolgens over de rechterbuurman of -buurvrouw,

Voorbereidinq

- Verzin met elkaar de personen. De personen moeten uitgesproken
zijn. Dus een slonzige huisvrouw, een bierdrinker, een nachtclub
danseres, een bodybuilder, een stijve kantoorklerk enz.
Laat iedereen een type kiezen dat hij of zij graag wil spelen.

- Bedenk wat voor kleren het type draagt.
- Zoek een stoel uit die bij het type past, dus een barkruk, een rotan

stoeltje, een zitzak enz.
- Ga na wat voor gedrag het type heeft. De nachtclubdanseres vijlt bij

voorbeeld haar nagels, de body builder is bezig met gewicht heffen
enzovoort.

- Verzin de bestelling die het type doet bij de melkboer.
- Bedenk de roddel over de linkerbuur.
- Bedenk de roddel over de rechterbuur.
- Vul voor iedereen het bijgevoegde schema in.

Bijvoorbeeld:



Type
Kleding
Rekwisieten
Gedrag
Stoel
Bestelt bij melkboer
Roddel over linkerbuurvrouw
Roddel over rechterbuurvrouw

nachtclubdanseres
doorzichtig, beetje ordinair
make-up spullen, spiegeltje
opmaken
rode stoel
niets nodig, behalve melk voor poes
gaat vreemd op woensdag
rookt hash

- Spreek af dat iedereen de volgende keer kleding meeneemt die bij zijn
eigen type past of bij het type van een ander.

- Verzamel stoelen die bij ieder type passen .

Repetitie

- Zet de stoelen op enige afstand van elkaar in een rij.

- Ga om de beurt op je eigen stoel zitten en oefen het gedrag dat bij je
type past.
De anderen kijken toe en geven eventueel aanwijzingen.

- Oefen om de beurt het gesprekje met de zogenaamde melkboer. Loop
als de melkboer zogenaamd aanbelt (flitslicht) - van je deur in een
rechte lijn naar voren. Daar is zogenaamd de buitendeur. Praat met
de melkboer. Bijvoorbeeld:

Goedemorgen, hoe is het? Wat zegt u? Nee, boter heb ik nog genoeg.
Ik wil alleen tien eieren.

De anderen kijken toe en geven eventueel aanwijzingen.

- Oefen nu de roddels. Bijvoorbeeld:

Weet je het al? Van haar van hiernaast? Ze gaat weg bij haar man!
Vreselijk! Die man weet nog van niets. Zielig toch.
En weet je het al van hem van hiernaast? Hij is pas van de trap
gevallen. Teveel gedronken natuurlijk. Enzovoort.

De anderen kijken toe en geven eventueel aanwijzingen.

- Ga nu allemaal op je eigen stoel zitten. En laat de melkboer zoge
naamd bij de eerste aanbellen. Terwijl de eerste speler naar voren
gaat om met de melkboer te roddelen, gaan de anderen door met hun
bezigheid.



Perwin Schol en Hanneke Landwehr in 'De melkboer '

Edwin Kooyman en Ruva Kremers-Meta in 'De melkboer'



VOOASTELLlNCJ

- Zet de stoelen op enige afstand van elkaar op het speelvlak.
- Gebruik eventueel bijpassende schemerlampen als verlichting.
- Laat vanachter het kamerscherm de eerste 'bewoner' opkomen.
- Neem de tijd voor je opkomst. Blijf even naast het scherm staan,

zodat het publiek het type dat je speelt, goed in zich kan opnemen.
Loop op je gemak naar je 'huis'.

- Ga op je stoel zitten en begin met je bezigheid (nagels vijlen, krant
lezen enz.)

- Laat je niet afleiden als de volgende opkomt en gaat zitten.
- Ga, als alle spelers zitten, nog even door met de bezigheden.
- Als de flitsbel gaat, gaat de eerste bewoner naar de deur. De anderen

gaan onverstoorbaar door met hun bezigheid. Kijk vooral niet naar
de speler die 'in gesprek' met de melkboer is.



Type
Kleding
Rekwisieten
Stoel
Gedrag
Bestelling bij melkboer
Roddel over linkerbuur
Roddel over rechterbuur

Type
Kleding
Rekwisieten
Stoel
Gedrag
Bestelling bij melkboer
Roddel over linkerbuur
Roddel over rechterbuur

Type
Kleding
Rekwisieten
Stoel
Gedrag
Bestelling bij melkboer
Roddel over linkerbuur
Roddel over rechterbuur

Type
Kleding
Rekwisieten
Stoel
Gedrag
Bestelling bij melkboer
Roddel over linkerbuur
Roddel over rechterbuur

Type
Kleding
Rekwisieten
Stoel
Gedrag
Bestelling bij melkboer
Roddel over linkerbuur
Roddel over rechterbuur



COLOfON

Tekst
Grafische vormgeving

Fotografie

Mieke Julien
Rilde Salverda
Syll Schaap

Open Podium is tot stand gekomen dankzij de financiële bijdrage van
het Fonds Vorming en Educatie van Doven, Fonds voor Amateurkunst
en de Dienst Welzijn van de Gemeente Amsterdam.

e Handtheater, Amsterdam juli 2001


