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2.

EELT 2019: EEN TERUGBLIK
Wat een jaar was 2019! Met Bosch Parade en
Vier de Wind zetten we onze tanden in twee
grote projecten. Het was een feest om met
zoveel artiesten - professionals én amateurs
-te werken. We spreidden onze vleugels en
waren voor deze projecten te gast in Den Bosch,
Roosendaal en Wouw. We gingen over pieken
en door dalen. Maar boven alles zetten we
twee producties neer waar we apetrots op zijn
en waarmee we onze missie meer dan waar
maakten.
Met het realiseren van verschillende grote en
kleine projecten willen we bijdragen aan een
mooiere en positievere wereld. Als ‘leveranciers
van creatieve energie’ zoeken we met de mensen
die het zelf meemaken, de momenten waarop
verschillende ideeën of gevoelens elkaar schurend
ontmoeten. Daar ontstaat immers nieuwe
schoonheid en begrip.
Die momenten wisten we in 2019 in veelvoud te
creëren. Tijdens de grote producties genoten we
van het talent van honderden makers, amateurs
uit de regio en professionals. We speelden ons in
de kijker bij het grote publiek. Maar we maakten
ook een behoorlijk aantal kleine producties die
mensen van allerlei achtergrond verbonden en
de zinnen van enkelen prikkelden. Bosch Parade
en Vier de wind springen in het oog en vroegen
veel aandacht en energie. Maar kleine projecten
als Love is all you need en de PVKT Roadshow die

ver van het reguliere cultuuraanbod plaatsvonden
met lokale amateurs, werden met minstens zoveel
liefde gemaakt en uitgevoerd.
Dit jaar verkenden we meer dan ooit tevoren de
provincie die onze thuishaven is: Noord-Brabant.
Vanuit Tilburg zijn we graag te gast op andere
plekken. Dit jaar lieten we zoals gezegd van ons
horen in Den Bosch, Roosendaal en Wouw, maar
we waren ook in Veghel en Schijndel. We stonden
op festivals in Eindhoven en Waalwijk. We wisten
onze projecten over de provincie te verspreiden
en ontmoetten op al die plekken enthousiaste
amateurs en begeesterde professionals. Wat was
het heerlijk hen bij elkaar te brengen en samen
elkaars plannen en ideeën naar grote hoogte te
stuwen.
Wij maakten dit jaar veel, ontmoetten veel nieuwe
talenten en leerden evenzoveel. Lees er alles
over in deze terugblik op 2019. Nieuw verworven
inzichten nemen we, net als sommige producties,
mee naar 2020, het jaar waarin we ons nieuwe
meerjarenplan moeten gaan schrijven. Maar eerst:
2019 in woord en beeld op een rij. Veel lees- en
kijkplezier!
- Team EELT Theatercollectief

Veenendaal

Den Bosch
Waalwijk
Kruisland

Roosendaal

Veghel

Tilburg

Eindhoven
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SAMENVATTING
In dit verslag neemt EELT Theatercollectief
(hierna: EELT genoemd) u mee langs de
resultaten die het collectief behaalde en de
projecten die het uitvoerde.
In hoofdstuk 1 wordt het Projectplan 2017-2020
weer even onder de aandacht gebracht en is te
zien hoeveel projecten in 2019 werden uitgevoerd.
In de daaropvolgende paragrafen van dit
hoofdstuk worden alle projecten en het effect dat
ze hadden beschreven. Zo staat paragraaf 1.2 in
het teken van de grote projecten die EELT dit jaar
op haar naam schreef. Bosch Parade en Vier de
Wind waren de blikvangers van dit jaar. In beide
projecten vonden veel deelnemers de weg naar
cultuurdeelname en werd intensief samengewerkt
met andere partijen, koren op de molen - letterlijk
in het geval van Vier de Wind – van EELT.
Er waren in 2019 ook projecten die EELT onder de
categorie ‘middelgroot’ schaart. In paragraaf 1.3
worden deze nader belicht. Lees onder andere
hoe EELT de publieke ruimte in Tilburg in Italiaanse
sferen hulde.
Zoals elk jaar werkte het collectief ook met veel
plezier aan kleine(re) projecten waarin individuele
amateurtalenten gestimuleerd werden. Soms
waren het losstaande initiatieven, vaker maakten
ze deel uit van een langer lopende samenwerking.
Deze kleine projecten worden opgesomd in
paragraaf 1.4. Het nieuwe Love is all you need krijgt
in dit verslag wat extra aandacht, omdat EELT voor
het eerst dit eendaags minifestival in Waalwijk
organiseerde en hoopt dat het in de toekomst een
vervolg krijgt.
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EELT verscheen dit jaar veelvuldig in de media.
Een overzicht van publicaties is te vinden in
hoofdstuk 2. Ook ging in 2019 de website op de
schop. De content werd meer beeld-gestuurd,
teksten werden herschreven en waar nodig
van een update voorzien. EELT laat zich ook
nadrukkelijk en actief zien op sociale media. Een
analyse van de resultaten hiervan is te lezen in dit
hoofdstuk.
In hoofdstuk 3 blikt EELT vooruit. Er komt een
nieuwe subsidieperiode aan. Nu zit reflecteren
op eigen werk, jezelf blijven verbeteren
en altijd blijven zoeken naar aansluiting bij
amateurkunst en lokale initiatieven in het DNA
van het theatercollectief, maar in de periode van
subsidieaanvraag gaat daar nog eens een schepje
bovenop. Natuurlijk omdat het verkrijgen van
financiële middelen van belang is, maar ook omdat
EELT dit moment aangrijpt als herijkingspunt. Doen
we het goede om professionals en amateurs met
elkaar te verbinden? Welke nieuwe initiatieven
kunnen we laten ontpoppen? Hoe dragen we bij
aan participatie en emancipatie van mensen die
niet vanzelfsprekend met cultuur in aanraking
komen?
De artistieke leiding en het dagelijks bestuur van
EELT is sinds jaar en dag in handen van Monique
Zijp. Zij wordt bijgestaan door de Raad van
Toezicht. Ook deze vierkoppige raad blikt terug op
het voorbije jaar, en wel in hoofdstuk 4.
Hoofdstuk 5 is tot slot de plek waarin een korte
financiële terugblik op 2019 wordt gedaan.

1 PROJECTPLAN 2017-2020:
WAT BEREIKTEN WE IN 2019?
Onze missie was ook dit jaar:
Zoveel mogelijk mensen op een laagdrempelige
manier betrekken bij creatieve processen en
artistieke producten. Hiervoor verbinden we
artistieke professionals en amateurkunstenaars
met elkaar, om iedereen een kans te bieden
zijn talent te ervaren. Door het realiseren van
verschillende grote en kleine projecten dragen we
bij aan een mooiere en positievere wereld.
Met deze missie voor ogen, maakte EELT samen
met partners en participanten prachtige projecten.
Het waren ambitieuze projecten, waarbij we
ons betrokken voelden bij de soms kwetsbare
deelnemers die het creatieve proces samen met
EELT aangingen.
EELT maakt zich hard voor
amateurkunstparticipatie, en legt daarbij de
focus op diversiteit, talentontwikkeling op diverse
locaties, waarbij multidisciplinair-, interdisciplinairen cross-sectoraal wordt samengewerkt.
Dit jaar wist EELT weer vele honderden
deelnemers te betrekken bij voorstellingen en
workshops en werkte ze samen met tientallen
amateurkunstenaars en vrijwilligers,
In 2019 voerden we uit:
• 2 grote projecten
• 2 middelgrote projecten
• 5 kleine projecten
• Diverse workshops en presentaties
Bij al deze projecten zijn, naast projectgebonden
doelen, ook onze algemene doelen verwezenlijkt,
ieder project uiteraard met een eigen focus en
passende doelgroep:
• Samen met deelnemers (professionals en
amateurs) een nieuw publiek in contact brengen
met theater op locatie en een nieuw perspectief
werpen op alledaagse schrijnplekken.
• Zoveel mogelijk mensen op een toegankelijke,
professionele en creatieve manier tot frisse ideeën,
begrip en nieuwe inzichten brengen, om zo
spelend en experimenterend positief bij te dragen
aan de wereld in ontwikkeling.

• Nieuwe vormen van sociale betrokkenheid
creëren op lokaal niveau door voort te borduren op
de betrokkenheid van deelnemers. Deze nieuwe
talenten tevoorschijn laten komen en hen
verbinden aan bestaande mogelijkheden.
• Educatieve projecten staan altijd in dienst
van het doel mensen te betrekken bij en te
enthousiasmeren voor de theater. Een les als de
HapStapPoepFabriek bijvoorbeeld (zie 1.4, Kleine
projecten), staat voor EELT niet op zichzelf. Het is
niet sec een les over hoe je eten door je lijf gaat;
het is een manier om kinderen op speelse,
leerzame manier te laten kennismaken met cultuur,
ze voor te bereiden op het tot zich nemen van
andere culturele uitingen.
• De naleving van de code Diversiteit & Inclusie
staat centraal in het beleid van EELT. Zo worden
artiesten van niet-westerse achtergrond actief
benaderd, wordt in vacatures diversiteit en inclusie
vooropgesteld en worden op doelgerichte
wijze amateurs betrokken met een migratieachtergrond. Projecten worden inclusief ingericht
met ruimte voor deelnemers en toeschouwers met
een fysieke en/of mentale beperking en financiële
problematiek.
• De Fair Pay code wordt op expliciete en
transparant manier uitgevoerd. De verloning is
functiegericht, waarbij onderscheid wordt gemaakt
tussen vier schalen: Onbezoldigd (Raad van
Toezicht), vrijwilligersvergoedingen, ondersteuning,
en creatief werk.
Ook zijn we erin geslaagd onze ambities verder uit
te dragen:
Nieuwe deelnemers aanspreken,
artistiek experimenteren en duurzame
samenwerkingsverbanden opzetten, verder
groeien in cultureel ondernemerschap.
Alle projecten stonden onder artistieke leiding van
Monique Zijp. Op de komende pagina’s worden
enkele projecten uit 2019 uitgelicht.
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1.2 GROTE PROJECTEN IN 2019
1.2.1 BOSCH PARADE
Evenementdatum

Activiteiten en doelen

21, 22 en 23 juni 2019.

Bosch Parade wil professionele kunst inzetten om
mensen te verbinden, te inspireren en te verrassen
zoals Jheronimus Bosch dat 500 jaar geleden
deed en nog steeds doet. De organisatie laat
bezoekers als ‘hedendaagse Jheronimussen’ naar
de wereld kijken en maakt die wereld daarbij iets
eigenzinniger en socialer.

Korte omschrijving
Bosch Parade 2019 is een beeldend verhaal in
veertien drijvende tableaus. De kunstwerken varen
over de Dommel in ’s-Hertogenbosch en vormen
een universele fabel over macht en tegenkrachten,
over strijd en toenadering, over chaos en hoop.
Uit de chaos na de strijd bloeit een nieuwe orde
op. Oude tegenpolen leggen uiteindelijk samen
de basis voor nieuwe hoop in dit verhaal dat – net
zoals het werk van Jheronimus Bosch – vervuld
is van symboliek en fantasie. Deze achtste editie
van het evenement is een coproductie van Bosch
Parade en EELT. Monique Zijp van EELT voert regie
over de totale parade en legt het fundament voor
de nieuwe werkwijze waarin een collectief van
kunstenaars onder haar leiding het beeldende
verhaal ontwikkelt. Ook alle andere leden van EELT
bekleden functies in de organisatie van Bosch
Parade: componist Loes Reiling, filmmaker Reg
Gruson, regisseurs Roel Kox en Boy Jonkergouw
en deelnemersmanager Kim Mathura. Een hele
stoet amateurspelers, dansers, vrijwilligers en
muzikanten uit de entourage van EELT komt
uit Tilburg mee om het project te doen slagen.
Monique ontwikkelt de parade in nauw overleg
met Miesjel van Gerwen, artistiek leider van Bosch
Parade, en wordt geassisteerd door dramaturg
Lucas Kastelijn.

ONGENODE GASTEN GROETEN SCHERVEN
BOSCH PARADE 2019, DEN BOSCH
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Effect en conclusie
Voor beide partijen was deze samenwerking
een sprong in het diepe. Bosch Parade werkte
na twee jaar afwezigheid voor het eerst samen
met een theatercollectief, en het verhalend kader
waarbinnen de productie zich afspeelde was
nieuw, evenals het integreren van theater op het
water en op de wal. Bosch Parade, onder leiding
van Miesjel van Gerwen en EELT, dat aangevoerd
wordt door Monique Zijp, gingen ‘een kolkend
leerproces’ in met elkaar. Beide professionals
hebben hun kennis en kunde hierbij in kunnen
brengen, wat heeft geresulteerd in een verhaal
met een kop en een staart, dat een recordaantal
bezoekers wist te boeien.
Er zijn in totaal 2.200 tickets voor tribuneplekken
verkocht. Daarnaast stonden 27.000 mensen
langs de route. Het evenement is niet alleen
de best bezochte editie tot nu toe, maar het is
ook voor het eerst dat er, met de verkoop van
tribuneplaatsen, een succesvol verdienmodel
is toegevoegd aan het evenement. In totaal
deden 254 amateurartiesten en 71 professionals
mee. Zij werkten samen achter de schermen,
bijvoorbeeld bij het maken van kostuums, deelden
folders uit en zorgden voor rekwisieten. Ook in de
acts waren zowel amateurs als professionals te
zien. De amateurs waren verdeeld over acteurs,
muzikanten, koorleden en overige creatievelingen.
In samenwerking met de professionals vertolkten
zij een interdisciplinaire rol, waarmee ze deel
uitmaakten van het hele spektakel. Koorleden
werden ook getraind in acteren, decormakers
waren ook weer te zien als figurant, enz. Zo
werden alle deelnemers actief ingezet bij het
eindresultaat, de parade op het water. Er zijn
vriendschappen en samenwerkingsverbanden
ontstaan tussen de verschillende amateurs
en professionals. Enkele amateurs hebben
deelgenomen aan andere projecten van EELT.

Het vertellen van één doorlopend verhaal viel
zowel bij pers als publiek goed in smaak. Doordat
EELT vanuit Tilburg opereert, wisten deze keer ook
veel Tilburgers de weg naar Den Bosch te vinden.
De volgende editie van Bosch Parade staat
gepland van 17 tot en met 20 juni 2021. Verder
heeft Stichting Bosch Parade ook de ambitie
uitgesproken om in 2020 een kleinschaliger
evenement te gaan houden in de stad.

TRIOMF, BOSCH PARADE 2019

Verbeterpunten
Bosch Parade was voor het eerst een coproductie
van Bosch Parade en EELT. Dat zo’n eerste
editie ruimte biedt voor verbetering zal niemand
verbazen. Voor een volgende editie blijft belangrijk
dat een samenwerking tussen meerdere partijen
gedragen en erkend wordt door iedereen die
betrokken is bij het evenement. Een gestructureerd
draaiboek met deadlines en functieprofielen en

een doordachte communicatiestrategie kunnen
hierbij helpend zijn. De regisseur moet mandaat
krijgen een verbindende rol te (kunnen) vervullen.
Bij gelijkblijvend budget zouden minder
kunstwerken moeten deelnemen aan de parade.
Ook is het raadzaam voldoende en duidelijk
omschreven budget te reserveren voor onder
andere geluid, regie en kostuums.
De inspanningen van EELT hebben veel effect
gehad. Dat was te merken voor het publiek, maar
wordt ook onderschreven door Bosch Parade.
De nieuwe werkwijze die Bosch Parade wilde,
heeft dankzij EELT Theatercollectief gestalte
gekregen en vormt de basis voor de organisatie
van komende edities. Toch is in overleg besloten
de samenwerking niet voort te zetten. In de
afweging speelde de artistieke focus van de beide
organisaties een rol: de schaal van Bosch Parade
vraagt een te grote tijdsinvestering van het relatief
kleine team van EELT.
Bosch Parade geeft aan zeer erkentelijk te zijn de
enorme inzet waarmee EELT de uitdaging waar
de organisatie voor stond heeft ondersteund en
mede-vormgegeven. Artistiek leider van Bosch
Parade Miesjel van Gerwen geeft aan dat de
geleerde lessen van de editie 2019 hun waarde
nog lang zullen bewijzen. Dit maakt dat Bosch
Parade de investering in tijd en geld ook voor
EELT zeker waard is geweest. Bosch Parade sloot
aan bij EELT’s missie om zoveel mogelijk mensen
op een laagdrempelige manier betrekken bij
creatieve processen en artistieke producten. In
het project werden artistieke professionals en
amateurkunstenaars met elkaar verbonden en
droeg EELT bij aan een mooiere en positieve
wereld.

BEKIJK DE VIDEO OP
HTTPS://VIMEO.COM/372483621
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1.2.2 VIER DE WIND
Evenementdatum

Korte omschrijving

Looptijd: oorspronkelijk van september 2018 – juli
2020. In verband met de coronamaatregelen is het
afsluitende theaterspektakel verzet naar 30 en 31
oktober 2020.

Bussen vol buitenlandse toeristen bezoeken
jaarlijks ons land om molens te bekijken.
“Prachtig!”, is vrijwel unaniem de reactie. Gelijk
hebben ze, de vreemdelingen die de molens van
vroeger bewonderen, ze zijn immers ook vaak
wonderschoon. En moderne windmolens dan?
“Bah, spuuglelijk!” De reactie op de nieuwerwetse
molen is bijna net zo eensluidend.

Diverse activiteiten in 2019:
September/oktober 2019: Het educatieve aanbod
van Vier de Wind bestaat uit vier tot zes workshops
+ bezoek Windmobiel. Hiermee bezocht EELT
vijftien basisscholen in Roosendaal en Wouw.
29 september 2019: met Windmobiel, act en
workshop Creative Thinking op Roosendaals
Treffen. Helaas werd het evenement door slechte
weersomstandigheden afgelast.
5 oktober: met Windmobiel, act en beeldende
activiteit voor ouder en kind op door EELT
georganiseerd cultureel evenement bij molen
De Arend in Wouw, waar een platform werd
geboden om van gedachten te wisselen over
energietransitie.
2 x partneravond met workshop creative thinking
over energietransitie voor alle partners in het
project.
Bezoek aan potentiële deelnemende
amateurensembles en verenigingen: koor, twee
keer amateur beeldend kunstenaars, dansscholen,
saxofoonensemble.
7 november: Met Windmobiel en act op
Energiefestival Eindhoven.

VIER DE WIND 2019, WOUW
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Waarom is de oude molen een herinnering aan de
‘goede oude tijd’ en de nieuwe molen een lelijk
landschapsverpestend object? EELT onderzoekt
het, samen met de inwoners van Wouw en
Roosendaal in een project vol amateurkunst
en participatie omdat het creatieve proces nou
eenmaal de beste plek is om zulke vragen te
onderzoeken volgens de makers van EELT. Het is
een zoektocht naar een frisse wind, die oude en
nieuwe molens laat draaien en die de oude en
nieuwe tijd verbindt. EELT en verschillende lokale
partijen zoeken naar gemeenschappelijke factoren
van beide molens tijdens diverse projecten die
verspreid over een langere periode plaatsvinden.
Projecten waarin via theater, muziek, performance,
creative thinking, design en poëzie, thema’s van
energietransitie en oud versus nieuw aan bod
komen.
Er is gekozen voor de locatie Roosendaal/Wouw
omdat nergens in Brabant een historische en
moderne molen zo dicht bij elkaar staan.

Activiteiten en doelen
Het doel van Vier de Wind is om mensen door
samen kunst te maken een platform te geven om
over de energietransitie en met name windenergie
van gedachten te wisselen. Door op die manier
een appèl te doen op hun verbeelding en emotie,
ervaren ze hoe de oude molens verwant zijn met
windturbines. Door met theater te tonen dat beide
typen molens schone energie leveren, geven de
makers van EELT ruimte voor het gesprek over
energietransitie, een onderwerp waarbij geen
eenvoudige keuzes te maken zijn. Doordat de
mensen zelf meespelen, meemaken en meedoen
voelen ze zich meer verbonden. En op het
moment dat mensen zich meer verbonden gaan
voelen met hun eigen omgeving en de transitie
die de tijd met zich meebrengt, kunnen ze voor
zichzelf weloverwogen keuzes maken.
De voorbereidingsfase van het project is
grotendeels ontwikkeld in 2018, waarbij EELT volop
informatie inwon over windmolens en de beleving
ervan van dorpsbewoners en mensen uit de
regio. Bij partner Tiuri Theaterwerkplaats gaf EELT
Workshops creative thinking voor de spelersgroep
en de staf van Tiuri. Deze activiteiten en
presentaties kregen een vervolg. In 2019 verzorgde
EELT diverse presentaties: voor partnerorganisaties
zoals CultuurCompaan en de eigenaren van
Windturbinepark Roosendaalsche Vliet en bij het
college van burgemeester en wethouders van
Roosendaal.
Het jaar 2019 stond verder in het teken
van het zoeken van samenwerking met
amateurkunstenaarsverenigingen en de
verdere ontwikkeling van het educatieve
programma, waarin de Windmobiel, een
ontwerp van Reg Gruson dat uitgevoerd werd
samen met de community van eigenaren van
het windturbinepark, bij een aantal van de in
totaal 32 scholen met boekingen op bezoek
ging. De educatieve poot van Vier de Wind ging
in het najaar van start. In september en oktober
bezocht de Windmobiel in samenwerking met
CultuurCompaan vijftien basisscholen, in totaal
26 klassen, in Wouw en Roosendaal. Kinderen
keken hun ogen uit in de Windmobiel en maakten
theater, nieuwe ontwerpen en poëzie over de
kracht van de wind en het toekomstig erfgoed
van de nieuwe molens. Roel Kox – geholpen door
de speciaal hiervoor aangetrokken lokale spin
in het web Eddy Haers – is de drijvende kracht
achter dit educatieve aanbod. De basisscholen
De Baayaert en De Gezellehoek maakten er zelfs
een heel schoolproject van. Via de workshops

aan de leerlingen en de nieuwsbrieven van de
scholen werden ouders/verzorgers geattendeerd
op het project en de inhoud ervan. Dit leidde ertoe
dat een aanzienlijke groep ouders en kinderen
bij het cultureel evenement op 5 oktober (250
bezoekers) kwamen, ter plekke meededen aan
de culturele, creatieve beeldende en theatrale
activiteiten. Enkelen gaan ook meedoen als
amateurkunstenaar met het toekomstige
theaterspektakel.
De educatieve scholenbezoeken zouden een
vervolg krijgen in de maanden april/mei 2020, met
bezoeken aan nog eens vijftien scholen. Bij het
schrijven van dit jaarverslag was al duidelijk dat
alle basisscholen in die maanden gesloten werden
vanwege COVID-19. Het lesaanbod is op verzoek
van CultuurCompaan gedigitaliseerd, zodat lessen
ook op afstand gegeven kunnen worden. De reactie
van CultuurCompaan op het gedigitaliseerde
aanbod – een nieuw experiment voor EELT –
was zeer positief. Het aanbod onderscheidde
zich volgens de opdrachtgever positief van de
andere aanbiedingen.

FOTOSTRIP VIER DE WIND

Alle genoemde activiteiten zijn manieren om
nieuwe en reeds actieve amateurs te betrekken bij
het maken van kunst. Ze vormen de opbouw naar
een groot theaterspektakel met een grote groep
amateurs in 2020. Aanvankelijk stond hiervoor de
maand mei in de agenda, maar ook dit evenement
wordt in verband met COVID-19 doorgeschoven.
Op het moment van schrijven (voorjaar 2020) lijkt
oktober 2020 een passend moment.
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Effect en conclusie
Dit project, dat een lange adem vraagt, werd
helaas gefrustreerd door partners die afhaakten
om verschillende redenen in hun eigen organisatie.
Daarnaast was maar de helft van het benodigde
budget voorhanden. Toch lukte het een belangrijk
doel te behalen. De betaalde opdracht van
Cultuurcompaan om educatief aanbod voor
de scholen te verzorgen hielp hierbij. Na de
scholenbezoeken zagen de initiatiefnemers van
Vier de Wind veel kinderen met hun ouders terug
tijdens het cultureel evenement bij de molen in
oktober 2019. Het doel van Vier de Wind was
daarmee geslaagd: het was gelukt om de kinderen
met kunstzinnige activiteiten te interesseren in
de oude en de nieuwe molen. Zij bespraken
het onderwerp met hun ouders, die bezochten
het evenement van Vier de Wind en vonden
daar - terwijl ze genoten van en meededen aan
een cultureel festival voor jong en oud - een
platform om het over energietransitie te hebben
en werden alvast uitgenodigd voor deelname
en bezoek aan het theaterspektakel. De locatie,
Wouwse molen De Arend, is ten volle gebruikt.
Op en rond de molen werd op 5 oktober een
korte muziektheaterperformance een aantal keer
gespeeld waarbij een amateurtalent de hoofdrol
van molenaarsdochter kreeg. In de Windmobiel
werden bezoekers deel van de meespeel-theateract. In de beeldende workshop konden ze de
windmolen van de toekomst ontwerpen. Het
dilemma: ‘hou je vast aan het oude en vertrouwde
(de oude molen en molenaar zijn hier symbool
voor in het verhaal), of grijp je de kansen die
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iets nieuws je te bieden heeft (de dochter van
de molenaar hunkert naar het nieuwe en komt
uiteindelijk uit bij een nieuwe molen)?’ kwam
hiermee goed over het voetlicht.
De Windmobiel, een co-creatie van EELT en de
vereniging van eigenaren van de windturbines,
werd gewaardeerd op het Energiefestival in
Eindhoven. Bezoekers van het festival, die veelal
professioneel betrokken zijn bij het onderwerp,
prezen het initiatief en de uitvoering van EELT.
Een ambtenaar uit Oss stelde bijvoorbeeld vast:
“Dit theater van EELT raakt de emotie van het
publiek, de deelnemers, amateurkunstenaars en
schooljeugd. Dat aspect, de emotie die komt kijken
bij een transitieproces, wordt vaak niet genoeg
belicht in het proces van energietransitie.”
De samenwerking met CultuurCompaan was
prettig. De scholen beoordeelden het educatieve
aanbod met een 8 in de evaluatie. Het evenement
bij Wouwse Molen De Arend en het optreden
bij het Energiefestival waren een succes. Het
project had te dealen met het vertrek van drie
van de zes partners die getekend hadden voor
samenwerking, maar vond in 2019 weer voldoende
nieuwe partners die het een warm hart toedragen
en mee willen doen. EELT acht het belangrijk
om door te zetten en te mikken op het afsluitend
theaterevenement in het najaar van 2020. Hierbij
zorgen de richtlijnen rondom COVID-19 voor
gewijzigde presentatievormen. Monique Zijp: “De
urgentie om dit onderwerp op de kaart te zetten,
wordt niet minder, het wordt meer!”

Uiteindelijk konden de vijf EELTprofessionals
in 2019 824 amateurs aan het project laten
deelnemen. Naast de 630 kinderen die de
workshops volgden waren er 14 volwassenen die
met Creative Thinking aan de slag gingen in twee
partnerbijeenkomsten. Er namen 130 mensen
deel aan de interactieve act in de Windmobiel in
het festival bij Wouwse molen De Arend en. 250
mensen wisten De Arend te vinden als bezoeker.
Daarnaast waren er 700 bezoekers van het
Energiefestival waarvan er 50 deelnamen aan de
interactieve act in de Windmobiel.
Een andere en belangrijke conclusie is dat twee
projecten met een omvang als Vier de Wind en
Bosch Parade in één jaar teveel zijn voor EELT.
Het trok een te zware wissel op de leden van het
collectief. Beide grote projecten kregen te maken
met organisatorische, tijdrovende complicaties
en dat is teveel voor een organisatie als EELT,
die bestaat uit zzp’ers in kunst en cultuur die op
projectbasis bij het collectief werken.

Verbeterpunten
De redenen waardoor partners afhaakten
waren intern maar divers: de contactpersoon/
kartrekker vertrok bij een organisatie, een
koerswisseling in beleid veranderde de focus
van een organisatie en een sleutelfiguur ging
met zwangerschapsverlof. EELT trekt hier lering
uit. Samenwerkingscontracten moeten dusdanig
worden opgesteld dat ze bindend zijn.
Zoals hierboven genoemd is het voor EELT
raadzaam één project van deze omvang op haar
schouders te nemen, daardoor zal ook vanuit het
theatercollectief meer rust en ruimte zijn om mee
te bewegen met partners. EELT staat bekend om
haar flexibiliteit in combinatie met kwaliteit en
betrouwbaarheid, dus zal altijd het spanningsveld
blijven bestaan dat zich kansen voordoen zoals de
Bosch Parade (pas op een heel laat moment werd
duidelijk dat EELT coproducent zou zijn) die voor
de ontwikkeling van EELT en haar voortbestaan
belangrijk zijn om te grijpen.
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1.3 MIDDELGROTE PROJECTEN
1.3.1 PIAZZA CULTURA
Evenementdatum

Activiteiten en doelen

25 augustus 2019

Amateurs en professionals werken samen op het
festival. Zij realiseren kleine, intieme acts, waarmee
zij publiek in Italiaanse sferen brengen. Met de
korte circus-, dans-, theater- en muziekacts sijpelt
theater zo door tot in de haarvaten van de Reeshof.

Korte omschrijving
De tweede editie van Piazza Cultura is een
Italiaans getint festival in winkelcentrum Heyhoef
in het Tilburgse stadsdeel Reeshof. Muziek, theater
en andere vormen van cultuur door amateurs en
professionals gebracht, brengen bezoekers aan
het einde van de vakantieperiode nog even in
Zuid-Europese sferen.
Vooraf slingert een culturele sliert spaghetti door
de wijken van de Reeshof. Met kleine acts en
straattheater op plekken waar mensen elkaar
ontmoeten, sijpelt de creativiteit alvast de wijk
in. Het zijn vier voorproefjes op het festival, dat
centraal gehouden wordt in winkelcentrum
Heyhoef. Piazza Cultura wordt door EELT op poten
gezet op verzoek van en in samenwerking met
Reeshof Cultuurt. Ook de winkeliersvereniging
ondersteunt dit culturele initiatief in de buitenlucht.

Op het festival worden diverse acts
geprogrammeerd om bezoekers een breed
cultureel aanbod voor te schotelen. Er zijn koren, er
is theater, maar er zijn ook eenmansperformances
en bands. De amateurs worden door de
EELTprofessionals uitgenodigd om uit hun routine
te stappen en een artistiek experiment aan te
gaan: een ander repertoire, kostumering of een
samenwerking. Lokale ondernemers, verenigingen
en instellingen hebben de mogelijkheid
marktkramen in te richten.
Belangrijk doel van dit project is het ‘laten landen’
van (het belang van) cultuur in stadsdeel de
Reeshof.

BEKIJK DE VIDEO OP
HTTPS://VIMEO.COM/433731606
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Effect en conclusie
Deze editie van Piazza Cultura was een succes; er
was meer publiek, scherpere keuzes in de
aankleding van de podia zorgden voor meer
eenheid in inrichting en uitstraling en de meeste
artiesten gaven aan dat ze zowel de communicatie
als de ontvangst als zeer professioneel
ervoeren. Het hoofdplein had een warmere,
intiemere uitstraling dan het voorgaande jaar. De
variatie in optredens was groot, opdrachtgevers
waren enthousiast. De optredens werden verzorgd
door 70 amateurkunstenaars en 25 professionele
theatermakers. Voor dit project heeft EELT
gekozen om de amateurgezelschappen in hun
volle glorie te laten zien en niet te combineren
met andere acts. Het bijzondere voor de
amateurgezelschappen is dat ze op een nieuw
podium spelen, buiten in de openbare ruimte en
dat ze spelen voor een nieuwe publieksgroep:
voorbijgangers. Dit is voor de meeste amateurs
een nieuwe en spannende ervaring geweest.
Verbeterpunten
Hoewel Piazza Cultura een succesvolle tweede
editie beleefde, is er ook ruimte voor verbetering.
Voor een volgende keer is het van belang ervoor
te zorgen dat winkeliers en verenigingen zich
meer mede-eigenaar van het festival voelen. Meer
kraampjes buiten betekent meer levendigheid en
laat bovendien betrokkenheid van ondernemers
bij het festival zien. De ondernemersvereniging
is uitgesproken positief over de meerwaarde van
een festival als dit, individuele winkeliers laten een
ander beeld zien.
In 2020 wil EELT de podia kleiner opzetten, ook het
hoofdpodium gelijkvloers maken en onderzoeken
hoe het festival nog meer en duidelijker een
verblijfplaats kan zijn voor bezoekers. Lokale

media besteedden vooraf ruimschoots aandacht
aan Piazza Cultura, in 2020 wordt ingezet op een
recensie of verslag achteraf, zodat het evenement
wat langer onder aandacht van het publiek blijft.
Inmiddels heeft COVID-19 ook aan dit
voornemen een andere wending gegeven. We
zijn in bespreking over hoe het festival wordt
omgevormd in een corona-proof evenement.
Nu het festival twee edities heeft beleefd,
kristalliseert zich steeds beter uit welke acts
passen bij de uitstraling die Piazza Cultura wil
hebben. Het aandeel theater mag wat groter, bij
enkele koren mag het geluid wat zachter, kleine
acts verdienen een wat intiemere plek om op te
treden. Deze waardevolle observaties neemt EELT
mee in de programmering en inrichting van het
festival in 2020.
EELT heeft twee jaar achtereen fors
geïnvesteerd vanuit eigen middelen en de
provinciale meerjarige projectsubsidie. De
komende jaren zal het evenement sterker moeten
leunen op lokale subsidies zoals van bijvoorbeeld
Art-Fact of Tivolifonds of het Prins Bernhard
Cultuurfonds. Voor de derde editie heeft EELT in
2019 bij Internationale Proeftuin van Brabantstad
en bij CuPuDo ondersteuning gevonden voor de
Artist in Residence van 2020. Daar bovenop is de
Mexicaanse universiteit ITESO uit Guadalajara
bereid tot ondersteuning van de bijdrage van
Alejandro Ochoa aan het festival als Artist
in Residence en zijn bezoek aan Tilburg. Dit nieuw
toegevoegde onderdeel is in 2019 ontwikkeld en
in een pilot uitgevoerd en was geprogrammeerd
voor 2020.
Ook hier strooit COVID-19 echter roet in het eten.
Het onderdeel wordt uitgesteld tot 2021.

HOOFDROLSPELERS PIAZZA CULTURA-FILM 2019
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Uit de goede samenwerking is meer positiefs
ontstaan. EELT heeft zich betrokken getoond
bij de wijk, ook buiten de opdracht voor Piazza
Cultura om. Bij vier stadsgesprekken over de
culturele toekomst van de Reeshof hebben
Boy Jonkergouw, die programma en productie
van Piazza Cultura voor zijn rekening nam, en
artistiek leider Monique Zijp actief meegedacht.
Boy Jonkergouw heeft uit de samenwerking
een vervolgopdracht gekregen om een
openingsevenement te organiseren in de wijk.
EELT werd gevraagd om een komedie op
commedia dell’arte basis geschoeid, te spelen
bij een jubileum van basisschool Koolhoven voor
honderden kinderen. Deze komedie heeft op
Piazza Cultura in een eerste versie is gespeeld met
een cast van amateurs en professionals.
Een ander plan uit de koker van de
Reeshofbewoners is Reeshof Boulevard langs
de oevers van het Wilhelminakanaal. Hierover
denkt EELT sinds 2019 actief mee. Dit mondt in de
toekomst namelijk uit in nóg een activiteit waarin
amateurs en professionals elkaar ontmoeten bij
het maken van theater en muziek. Dit keer op een
evenement langs het kanaal.

1.3.2 PVKT ROADSHOW
Evenementdatum
4 zaterdagen in april en mei 2019
Korte omschrijving
In samenwerking met Sportbedrijf Tilburg
verzorgt EELT een interactieve theater-act voor
en met de voetballertjes en hun ouders langs
de voetbalvelden, waar op dat momenten
wedstrijden uit de jeugdcompetitie gespeeld
worden.
Activiteiten en doelen
Door interactief theater te maken met 120
voetballertjes uit de jeugdcompetitie en hun
ouders maken deze kennis met theater en wordt
sportief gedrag gestimuleerd.
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Effect en conclusie
De PVKT Roadshow loopt al enkele jaren en blijkt
succesvol. Clubs zijn enthousiast over het aanbod
en constateren dat de boodschap, ‘gedraag je
sportief’, aankomt bij spelers en hun ouders. EELT
zoekt bij dit soort middelgrote projecten altijd naar
de balans tussen relevantie en budget en die lijkt
bij PVKT gevonden. Met Sportbedrijf Tilburg is een
jaarlijks terugkerende samenwerking ontstaan,
waarbij beide partners vertrouwen hebben in
elkaar. Belangrijk voor EELT, omdat hiermee haar
missie wordt gerealiseerd: ook hier treft EELT
mensen die doorgaans niet vanzelfsprekend
met kunst en cultuur in aanraking komen. Door
meerdere jaren terug te komen, gaan ouders
en kinderen de waarde ervan zien. “Komen de
theatermakers nog dit jaar?”, is natuurlijk een leuke
vraag om uit de mond van een voetbalvader te
horen. Concept en uitvoering zijn in 2019 in handen
van Boy Jonkergouw en Roel Kox. Monique Zijp
doet de regie.

1.4 KLEINE PROJECTEN
Ook in 2019 realiseerde EELT diverse kleine
projecten.

* HapsStapPoepFabriek: is enkele jaren geleden ontwikkeld als cultuureducatieproject op scholen.
Kinderen leren op een speelse manier de werking van de fabriek in ons lichaam kennen: wat gaat
erin en wat komt eruit? En hoe kun je deze fabriek gezond houden? Bij het programma hoort ook een
theatervoorstelling. HapStapPoepFabriek werd in de periode januari-mei 2019 vier keer afgenomen door
basisscholen in Schijndel en Veghel. Het idee is om het educatieve programma door te ontwikkelen
tot een voorstelling waarmee EELT langs kleine festivals reist. Concept en uitvoering zijn in handen van
Monique Zijp en Roel Kox. Er wordt samengewerkt met voedingsdeskundige Anneloe Rijpkema van de
Gezonde Eetkamer.

HAPSTAPPOEPFABRIEK VEGHEL 2019

* Op de vloer, fase 2: Workshops bij de ouderkamers
van basisscholen Antares en De Vlashof in Tilburg.
Ouderkamers zijn gelegenheden waar ouders van
schoolgaande kinderen elkaar treffen als de kinderen de
klassen ingegaan zijn. Hier komen ouders uit kwetsbare
omstandigheden samen; ze zijn bijvoorbeeld nieuw in
Nederland, getroffen door armoede, of vormen een
eenoudergezin. Het zijn mensen voor wie cultuurdeelname
moeilijk is en die laag op de participatieladder staan.
Dit project startte in 2018 en liep door tot juni 2019.
EELT maakte in Op de Vloer theaterperformances met
moeders, om bij te dragen aan hun culturele ontwikkeling,
zelfontplooiing en zelfvertrouwen. Fase 1 van Op de Vloer
2 vond in 2019 plaats. Fase 2 vindt plaats in 2020. Ook
voor Op de Vloer zijn matching funds gevonden: bij het
Makersfonds Tilburg en Art-Fact Tilburg. Partners waren de
Ouderkamers. Professionals Monique Zijp, Miranda Poel,
Loes Reiling, Marleen Hendriks, Nikita Maheshwary en Kim
Mathura werkten met 26 deelnemende moeders aan twee
performances.

15.

* R-Act / B-Challenged / R-Construction: EELT Theatercollectief werkt al een aantal jaar samen met
jongerenwerkorganisatie R-Newt. In 2019 vond de afronding plaats met 8 jongeren van het project
R-Act, waarin jongeren wekelijks met elkaar theater maken onder leiding van regisseur Roel Kox.
Jongeren ontmoeten elkaar tijdens de repetities en werken samen toe naar een voorstelling. De eerste
paar weken krijgen de deelnemers theatertraining, daarna werken ze gericht aan een voorstelling. De
subsidie die R-newt voor dit traject kreeg, hield op. R-Act kreeg daarom een vervolg in de vorm van
de trainingen B-Challenged, voor jongeren die hun plek in de maatschappij moeten vinden. Dit draagt
bij aan hun ‘cultural confidence’. R-Construction, voor kappers in opleiding is een traject gericht op
empowerment door met theatervormen te oefenen. In 2019 vond het 6 x plaats met steeds 10 jongeren,
dus met 60 jongeren in het totaal. Met een theatergerichte aanpak helpt EELT in deze trainingen jonge
mensen met het zich eigen maken van praktische vaardigheden die nodig zijn om te integreren in de
maatschappij en om – in het geval van R-Construction, om te gaan met klanten. Uit deze trainingen vindt
EELT nieuwe talenten die deel kunnen nemen aan toekomstige producties en zo hun talent kunnen
ontdekken en ontwikkelen.
De samenwerking met R-Newt wordt in 2020 voortgezet.

* Cellomobile: De Cellomobile – een mobiel conversation-piece van EELT dat op een reusachtige cello
lijkt, is eerder ingezet bij Sibelius aan de Voordeur als Sibeliusmobiel. Ze biedt nieuwsgierige bezoekers
de kans om zelf mee te doen in de act. Een acteur in de rol van charmante gastheer/componist nodigt
publiek uit om met twee mensen te komen genieten. Hij betrekt het publiek bij zijn gesprek met deze
uitverkoren deelnemers. Ze krijgen de mogelijkheid om in de Cellomobile plaats te nemen en daar in
alle intimiteit elkaars lievelingsmuziek te beluisteren. Bij de Cellomobile wordt voorafgaand of vervolgens
een live een mini-concert gespeeld. Dit samenzijn rondom muziek biedt een goede gelegenheid om
het gesprek te starten rondom een onderwerp naar keuze. Acteurs: Roel Kox, Max Gruson, Cefas Hoofs,
Peer de Graaf en muzikant Cameron Millar verzorgen deze act afwisselend. De cellomobile is een kleine,
reizende act, die op vrijwel elke locatie en bij veel gelegenheden inzetbaar is. In 2019 speelde deze act
12 x met steeds 12 deelnemers.
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1.4.1 LOVE IS ALL YOU NEED
Eén klein project wordt hieronder wat verder
uitgelicht. Love is all you need werd dit jaar voor
het eerst uitgevoerd.
Evenementdatum
14 december 2019
Korte omschrijving
Eenmalige muzikale en theatrale middag op het
Raadhuisplein in Waalwijk.
Activiteiten en doelen
Waalwijk wil meer bezoekers in haar binnenstad
ontvangen zodat het klimaat in het winkelgebied
levendiger wordt en nodigde EELT uit. Het
collectief besloot wat liefde te brengen in donkere
dagen onder de titel Love is all you need en begon
meteen met het betrekken van het lokale kunsten cultuurveld. Hiertoe zijn het kunstencentrum,
verschillende dansscholen en meerdere koren
benaderd.
Er zijn liedjes van singer-songwriter Claudy Wolfs,
die op weg is om van amateur door te groeien
naar semi-professional, en amateurkoor De Vrolijke
Noot trakteert het luisterend publiek op vrolijke
kerstklanken. Roel Kox, Cameron Millar, Bart van
Gerwen en Tessa de Graaf van EELT brengen
commedia dell’arte voorstelling Boss dell Corno
over alle verwarring die de liefde kan veroorzaken,
waarin volop internactie is met de kijkers.
Sopraan Nienke Nasserian zingt liefdesliederen
uit het operagenre. Bezoekers krijgen gratis
chocolademelk en Rianne Theeuwes, vrijwilliger
uit de harde kern van EELT, geeft een workshop
liefdesgedichten en kersttekeningen maken voor
de kinderen.
Effect en conclusie
Het programma viel goed bij het publiek. Er was
een goede afwisseling tussen de verschillende
acts. De kinderworkshops waren gedurende de

hele middag goed bezet. Mensen die stilstonden
om te luisteren waren onder de indruk van
operazangeres Nienke Nasserian en De Vrolijke
Noot zorgde voor een vrolijk kerstplaatje en
-geluid. Het theater had publieksinteractie
nodig en viel pas op zijn plek toen in de
middag de terrassen werden bespeeld, waar
voldoende publiek prettig verbleef. De liedjes
van Claudy Wolfs zorgden ervoor dat mensen,
ondanks de striemende regen en wind even
bleven staan. Voor Claudy was het optreden
op straat met professionals een spannend en
stimulerend stapje verder in de ontwikkeling van
haar talent.
In dit project werkten zes professionals zij aan
zij met 17 amateurs. Aan de workshop deden 18
kinderen mee.
De combinatie van het slechte weer en de niet zelf
verkozen plaatsing op het plein met een te grote
afstand tot de publieksstromen, maakte dat er niet
voldoende contact met publiek was. ‘s Middag is
daarom besloten met de acts het publiek op te
zoeken op de verwarmde terrassen, waardoor
alsnog een redelijk bereik ontstond.
Verbeterpunten
Doordat EELT pas in een vrij laat stadium werd
gevraagd voor deze opdracht, was er te weinig tijd
om te doen waar EELT normaal gesproken sterk
in is: het betrekken van de lokale gemeenschap
en het lokale kunst- en cultuurveld. Toch zijn wel
het kunstencentrum, verschillende dansscholen
en meerdere koren benaderd. Gelukkig bracht De
Vrolijke Noot eigen publiek mee. Bij een volgende
editie wordt EELT graag eerder betrokken, zodat
het collectief de samenwerking met Waalwijkse
partners beter kan vormgeven.
Een volgende keer zou EELT willen pleiten voor
meer losse, mobiele acts. Dit heeft een aantal
voordelen. Je kunt meer in het programma
investeren omdat je bezuinigt op dure tenten
en theaters om het festival weerbestendig te
maken. Mobiele acts zoeken zelf hun publiek op.
Daarnaast is op die manier op meer plekken in het
centrum reuring, wat het festivalgevoel vergroot.
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1.5 OVERIGE ACTIVITEITEN
Naast de diverse projecten waar EELT zichtbaar
bij betrokken was, werd er ook aan lange
termijndoelen gewerkt. Zo was Monique Zijp
samen met William Schaffels gesprekspartner aan
tafel tijdens overleggen over UIA-5 PACT. In dit
omvangrijke project (inmiddels ForwArt gedoopt)
waarbij de gemeente Tilburg veel partners betrekt,
wordt een gebied in Tilburg Noord langdurig
ondersteund op allerlei gebied om ondermijning
door criminaliteit te voorkomen. In 2019 zijn
voorbereidingen getroffen voor het aanvragen van
Europese subsidiegelden. EELT is betrokken als
een van de secundaire partners bij het plan, via
het aandeel van een partij uit de eerste tranche:
bureau BPD. Opvallend is dat het project een lange
adem vergt en veel voorbereiding en overleg.
Voor EELT is dit een lastige positie. Inhoudelijk en
qua missie willen we absoluut van de partij zijn,
maar de investering die deelname aan het project
vraagt, is erg groot, de artistieke invloed beperkt
en de ontwikkeling nog onzeker. Maar het is ook
een kans.
Zoals de afgelopen jaren gebruikelijk, verzorgde
EELT ook in 2019 diverse presentaties en CreativeThinking-sessies.

Zo organiseerde EELT voor Erfgoed Brabant in
Waalre voor de internationale erfgoedconferentie
Past:Forward op 11 september een CreativeThinking-sessie met deelnemers uit heel
Europa. In deze workshop werden de
deelnemers uitgedaagd om stap voor stap in
een kort tijdsbestek en met input van de overige
internationale deelnemers een herdenking te
ontwerpen voor een gebeurtenis in hun thuisland.
EELT slaagde erin om deze groep experts in
erfgoed - maar beginners of amateurs in Creative
Thinking -binnen een paar uur tot eigen en
sterke concepten te laten komen. Ook toenmalig
gedeputeerde van Cultuur Henri Swinkels en
voormalig voorzitter van de Tweede Kamer Gerdi
Verbeet, nu voorzitter van Nationaal Comité 4 en
5 mei namen deel. Beiden waren geïnspireerd
door de workshop. Maar nog belangrijker was
dat de internationale deelnemers sterke, nieuw
ontwikkelde ideeën mee naar huis konden nemen.
Monique Zijp modereerde deze workshop. EELTprofessionals Boy Jonkergouw, Roel Kox en
William Schaffels namen deel aan verschillende
tafels en konden zo op microniveau participerend
regisseur zijn.

PAST FORWARD CREATIVE THINKING
WORKSHOP, WAALRE, 2019
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2 EELT IN DE MEDIA
EELT is veelvuldig in de media te vinden en
zet zich daar ook actief voor in. Publiciteit is
voor EELT belangrijk. Er ligt een gedachte ten
grondslag aan het zich bewegen op sociale
media en in contact blijven met reguliere media.
EELT wil met haar theaterwerk immers verbinden.
Door op en in allerlei media van zich te laten
horen, bereiken de makers van EELT heel veel
verschillende mensen, uit diverse doelgroepen,
op verschillende plekken in de provincie NoordBrabant – en een enkele keer zelfs daarbuiten.
EELT maakt hiervoor gebruik van verschillende
online communicatiemiddelen. Allereerst is
er de eigen website, www.eeltweb.nl. De site
is altijd actueel en biedt de lezer informatie
over lopende projecten, maar dient ook als
online archief voor eerdere projecten en
jaarverslagen. Daarnaast kunnen mensen zich
hier aanmelden voor de ongeveer viermaal per
jaar verschijnende nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief
voorziet publiek, deelnemers en partners die zich
verbonden voelen met EELT van terugblikken
op afgeronde projecten, vooruitzichten
naar toekomstige projecten en nieuws over
algemene ontwikkelingen rondom EELT. In 2019
werd de website vernieuwd. Alle teksten zijn
geactualiseerd, een aantal teksten is nu ook in
het Engels beschikbaar en beeld staat centraal.
De reacties op het nieuwe ontwerp zijn positief.
Veruit de meeste mensen vinden de website door
de nieuwsbrief of door te Googelen naar ‘EELT
theatercollectief’.
Het collectief post structureel op de sociale media
Facebook (EELT Theatercollectief), Instagram (@
eelt_theatercollectief) en Twitter (@EELTweets).
Facebook wordt hierbij gezien als het belangrijkste
sociale mediakanaal, het geeft inzicht in alle
actuele werkzaamheden van EELT en informeert
over toekomstige evenementen. Instagram wordt
gebruikt als ondersteunend medium, het gebruik
hiervan is in ontwikkeling, net als de de groei van
het aantal volgers. Twitter is de afgelopen jaren
nauwelijks gebruikt als communicatiemiddel. De
doelgroep van EELT lijkt niet veel op Twitter te zijn.

Facebook
Sinds januari 2019 zijn de volgers op Facebook
geleidelijk toegenomen (figuur 1). Dit lijkt
onafhankelijk te zijn van evenementen die
georganiseerd zijn. EELT heeft 1205 volgers op
facebook.

FIGUUR 1

Video’s en foto’s zijn de meest succesvolle
posts op de Facebookpagina (figuur 2). De
overeenkomsten tussen deze posts zijn het
gebruik van beelden en de verbinding met externe
personen of partijen.

FIGUUR 2
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Een voorbeeld van een succesvolle facebookpost:

Het publiek op Facebook bestaat voornamelijk
uit vrouwen (57%). Dit publiek is redelijk gelijk
verdeeld over de leeftijden 18 tot 64 (figuur 3).

FIGUUR 5

FIGUUR 3

Instagram
Op Instagram heeft EELT 220 volgers. In
tegenstelling tot de Facebook-volgers is bij
Instagram een duidelijk verschil in leeftijd zichtbaar.
Het grootste gedeelte van de volgers heeft een
leeftijd tussen de 25-34. Het aantal volgers loopt af
naarmate de leeftijd hoger wordt (figuur 4).

Nieuwsbrief
De ongeveer vier maal per jaar verschijnende
nieuwsbrief heeft op dit moment circa 1.100
abonnees, ongeveer 60 procent van de
ontvangers opent de nieuwsbrief regelmatig. Ook
in de nieuwsbrief levert beeldmateriaal de meeste
betrokkenheid op. Linkjes naar filmpjes, flyers en
websites met meer informatie worden het meest
gebruikt. Vanuit de nieuwsbrief wordt zelden
doorgeklikt naar de sociale media kanalen van
EELT.
Naast de inzet op interactie via sociale media
zoekt EELT in de aanloop naar of tijdens projecten
contact met lokale media. Dit resulteerde in 2019
in artikelen in onder meer Brabants Dagblad,
Bossche Omroep, Tilburgse Koerier.
Pers bij grote / in het oog springende projecten:

FIGUUR 4

Het verschil in doelgroep kan de keuze voor inzet
van de verschillende communicatiemiddelen
beïnvloeden. EELT zet sociale media op deze
manier steeds gerichter in.
Met name persoonlijke posts met foto’s van achter
de schermen lijken het goed te doen, zoals we
zien bij foto’s van de Bosch Parade (figuur 5).
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• Bosch Parade: diverse artikelen in Brabants
Dagblad, artikel in Cursor, een online publicatie op
fontys.nl, een item op de Bossche Omroep.
• Vier de Wind: artikelen in De Meule en Brabants
Dagblad.
• Piazza Cultura: artikelen in Brabants Dagblad en
Reeshof Journaal en een item bij Omroep Tilburg.

3 EELT THEATERCOLLECTIEF,
NU EN IN DE KOMENDE JAREN
2019 was voor EELT een mooi en leerzaam
jaar. Het was, soms bewust, soms onbewust,
de opmaat naar 2020, het jaar waarin het
theatercollectief opnieuw subsidie aanvraagt
bij de Provincie Noord-Brabant. Het opstellen
van een nieuwe subsidieaanvraag voor vier jaar
vraagt om reflecteren op wat je deed en het
herijken van je waarden. Het jaar 2019, waarin
veel mooie dingen tot stand kwamen, maar
waar ook een aantal zaken minder vlekkeloos
verliepen, is daarmee een belangrijk jaar
geworden.
Door met weinig mensen veel hooi op de vork te
nemen met de projecten Vier de Wind en Bosch
Parade werd meer dan eens duidelijk dat de
kwantiteit van projecten omlaag moet, om de
kwaliteit ervan zo hoog mogelijk te houden.
Professioneel team
Niet alleen het aantal en de omvang van de
projecten houdt EELT te allen tijde scherp in
de gaten, ook de mensen met wie een project
wordt opgezet is punt van aandacht. In 2019
werd daarom een verdere professionalisering
van het team van EELT ingezet. Er is een
andere productiemedewerker aangetrokken.
De componist kreeg een muzikaal leider naast
zich die ook op strategisch niveau meedenkt.
De administratie wordt de komende periode
anders ingericht. In plaats van een boekhouder
en een financieel adviseur op afstand, werkt
EELT vanaf 2020 met een financieel expert. In
november 2019 is, nadat het collectief zelf al een
aantal verbeteracties heeft doorgevoerd, een
professionele marketingcommunicatiemedewerker
aan het werk gegaan om de externe communicatie
te professionaliseren. Resultaten van deze inzet
verwacht EELT in 2020.
Meerjarige samenwerkingen en
ondernemerschap
EELT heeft een aantal meerjarige samenwerkingen
met andere partijen. Deze blijken nog altijd
waardevol en sterker nog, onontbeerlijk. Hoewel
EELT een duidelijke eigen signatuur heeft en altijd
eigen initiatieven zal blijven ontplooien, brengt
samenwerking sommige projecten verder en
zorgt voor continuïteit. Het samen optrekken met
partijen ‘uit het veld’ en met amateurs past ook
goed bij de missie van EELT om zoveel mogelijk

mensen op een laagdrempelige manier bij cultuur
en theater te betrekken. Met haar jarenlange
ervaring kan EELT een wezenlijke bijdrage
leveren aan het verbeteren van de artistieke en
organisatorische kwaliteit van de amateurkunst.
Bovendien is het nomadische gezelschap graag
te gast op andere, bijzondere plekken. Het
draagt bij aan het steeds meer terecht komen in
de haarvaten van de provincie. Met Tilburg als
uitvalsbasis verkent EELT steeds meer steden en
dorpen in Noord-Brabant. Hiermee draagt EELT
bij aan de ontwikkeling van de Brabantse culturele
infrastructuur.
Daarnaast geven de inkomsten uit langlopende
samenwerkingen met bijvoorbeeld gemeentes,
scholen en welzijnsorganisaties EELT de
financiële speelruimte om ook los van subsidies
verder te professionaliseren en daarbij vast te
kunnen houden aan haar eigen missie en visie.
Ook het geven van eenmalige workshops en
presentaties horen wat EELT betreft bij cultureel
ondernemerschap, ze zorgen voor verbinding,
het onderhouden van een groot netwerk en
het voeling blijven houden bij de samenleving.
Ook genereren ze nieuwe opdrachten en
samenwerkingen. Zo is uit het ‘voor niets’
deelnemen aan de denktanksessies over de
Reeshof zowel de betrokkenheid bij het Reeshof
Boulevard-project als het nieuwe project op
Landpark Assisië in Biezenmortel ontstaan, dat
voor 2021 op de kaart staat.
Op naar 2020
Zoals gezegd, 2019 was de opmaat naar 2020.
Vanwege de getrokken lessen die meegenomen
worden in de subsidieaanvraag 2021-2024, maar
ook omdat sommige projecten doorlopen in het
nieuwe jaar of daarin zelfs hun voltooiing krijgen.
Zoals Vier de Wind, dat in het najaar 2020 het
afsluitende theaterevenement gaat opleveren.
Of Piazza Cultura, waarbij na de eerdere edities
in 2020 een kwaliteitsslag zou gemaakt worden,
maar dat nu verandert in een nieuw COVID-19proof concept. Een aantal educatieve projecten
loopt door, en ook brainstorms over een eigen
cultuurpodium in de Tilburgse wijk de Reeshof
worden voortgezet.
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Hoe 2020 en de jaren erna er exact uit gaan
zien, is niet helemaal te voorspellen. Projecten
ontstaan soms spontaan, vaak in samenspraak met
partners. Wat de gevolgen van COVID-19 zijn, valt
op het moment van schrijven (voorjaar 2020) ook
nog niet te voorzien. Toch brengt EELT ijs en weder
dienende een standaardisatie aan in de financiële
investering in projecten aan die elk jaar hetzelfde
zal zijn.

Eén groot project per jaar, twee à drie middelgrote
projecten en een handvol kleine projecten is het
uitgangspunt dat EELT zichzelf oplegt. Projecten
zijn zoveel mogelijk repliceerbaar, zodat ze – in
afgeleide vorm – ook ingezet kunnen worden
op andere locaties en met andere partners. Ten
slotte gaat EELT de naleving van de codes op
maandelijkse basis actief monitoren.

“Amateurkunst blijft een van de krachtigste middelen
om zeer diverse mensen met elkaar te verbinden en
in dialoog te laten gaan met elkaar. Daarom blijven
we projecten, groot en klein, ontwikkelen. Zo blijven
we amateurkunstenaars engageren en bouwen we
aan ons netwerk. Dat deden we in 2019 en dat zullen
we ook in de toekomst doen.”
- Monique Zijp
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4 RAAD VAN TOEZICHT
De rechtsvorm waaronder EELT valt, is Stichting
Industriestrand. Deze stichting kent een Raad van
Toezicht (RvT) die uit vier leden bestaat. De RvT
neemt de principes van de Governance Code
Cultuur als uitgangspunt van handelen. Ten minste
viermaal per jaar komen RvT en directie samen en
zien toe op ontwikkeling van EELT, de uitvoering
van plannen, het bereiken van de nagestreefde
doelstellingen, marketing, organisatie en
financiering. Daar waar nodig vertegenwoordigen
leden van de RvT EELT bij externe bijeenkomsten.
Afgelopen jaar heeft de RvT een zelfevaluatie
gehouden. Daaruit zijn aandachtspunten naar
voren gekomen die leiden tot verbeteringen van
het toezicht in 2020.

In de evaluatie constateerde de RvT dat de directie
afgelopen jaar - vanwege ziekte/verloop - haar
aandacht te veel op het operationele vlak heeft
moeten leggen, waardoor het strategische niveau
in gedrang is gekomen. (Te) veel werk rust op
(te) weinig schouders; dit is een punt van zorg/
aandacht voor de RvT.
De RvT kent een rooster van aan- en aftreden.
In 2019 nam Coen Pots afscheid en is er een
functieprofiel gemaakt ten behoeve van de
werving van een nieuw RvT-lid. Per 1 april 2019
is Wouter Jacobs toegetreden tot de RvT. De
leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen
vergoeding (onbezoldigde functie).

Met de inhuur van een andere medewerker
inzake de administratie en financiën van EELT is
het collectief beter in staat vooruit te kijken en
proactief te kunnen sturen op grote en kleine
uitgaven (projecten).

5 FINANCIËN
Een volledig overzicht van de financiële situatie van EELT / Stichting Industriestrand is te vinden in de
Jaarrekening 2019. Hieronder een korte samenvatting.
In 2019 waren de projectkosten van de stichting
zoals al verwacht hoger dan in het jaar ervoor.
Deze hogere uitgaven zijn vooral veroorzaakt door
twee projecten: Bosch Parade en Piazza Cultura.
De stichting heeft dus in 2019 meer subsidie
besteed dan in 2018. In tegenstelling tot eerdere
jaren ontving de stichting geen rente-inkomsten.
In 2019 werd een bedrag van € 1.925 ten laste
van de egalisatiereserve gebracht. Voor het jaar
2020 heeft de stichting voldoende middelen

beschikbaar om haar doelen te realiseren.
Operationeel kan dit echter door de gevolgen van
de coronamaatregelen problematisch zijn.
Zoals al eerder in dit verslag gemeld, is naar
aanleiding van de realisatie 2019 besloten niet
langer deel te nemen in Bosch Parade. De
kosten en baten van deze coproductie blijken
onvoldoende in evenwicht. Piazza Cultura, ook een
nieuw project, komt volgende jaren wel terug.

Resultaat en vermogen
Resultaat 2019 € - 					

Resultaat 2018 € 42

Algemene reserve 2019 € 16.972 			

Algemene reserve 2018 € 16.972

Egalisatiereserve 2019 € 4.863 			

Egalisatiereserve 2018 € 6.788
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