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2017 in woord en beeld

Er was eens...
Een wijk, Tilburg-Noord, in 2015 opgeschrikt door een golf van hevige (gewelds)incidenten en
intimidatie. Een wijk met bewoners die zich onveilig voelen, zich steeds onverschilliger gedragen,
waar het woord samen geen inhoud meer geniet.
In die wijk vind je de Sibeliusstraat. Het was op een maandagmiddag in het jaar 2017. De bel ging. Je
deed open en hoorde vioolmuziek. Een violist in galajurk speelde met achter haar componist Jean
Sibelius, in historisch kostuum. Ook je buren kwamen naar buiten om deze bijzondere gebeurtenis
samen mee te maken. Je lachte naar ze, de muziek maakte los. Jullie gingen met elkaar in gesprek,
keken elkaar voor het eerst recht in de ogen aan. En toen ontstond er iets. Het was als magie. Je werd
onderdeel van een sprookje waarin je zelf je rol mocht bepalen, waarin je werd gewaardeerd om wie
je bent, waarin je samen met de mensen uit de buurt werkte aan iets nieuws, creatiefs, onbekend,
ongekend. Een nieuwe ervaring die je voor het eerst samen deelde met je buurtgenoten. Een aanzet
tot vertrouwen.
Dit sprookje liet zich vertellen in Tilburg-Noord 2017...
Een sprookje van EELT, maar voor, door en met bewoners van de wijk. De aanzet van dit sprookje was
geen vrolijk verhaal, het kende veel persoonlijk lijden in een onveilige wijk. Maar dit sprookje schetste
wel uitzicht, een nieuw perspectief voor een betere toekomst. Samen. Het sprookje van de
Sibeliusstraat liet zich het afgelopen jaar vertellen. Een eerste aanzet tot saamhorigheid. Laten we
hopen dat we dankzij dit project de bewoners een beetje dichter bij het ideaal zijn, waarmee ieder
sprookje wil eindigen:

En... ze leefden nog lang en gelukkig.

EELT 2017: een terugblik

‘Mensen, kom naar buiten, samen genieten van een prachtig stuk muziek!’ Een serenade door
Sibelius aan de bewoners van de Sibeliusflat en –straat. Muziek verbindt, buren staan ineens naast
elkaar, gaan het gesprek aan. Een bijzonder project voor EELT, dat hiermee saamhorigheid binnen
een probleemwijk voor ogen had. Bijzonder om te zien dat het letterlijk de deuren van mensen
opent, eerste contacten gemaakt worden.

‘Sibelius aan de voordeur’ vertegenwoordigt alles waar EELT voor staat: sociaal verbinden, nieuw
publiek bereiken, nieuwe deelnemers aanspreken, participatie, MEEDOEN!

In dit document bevindt zich het EELT jaar 2017 in woord en beeld. Wij willen u graag meenemen in
onze wereld en vooral die van onze deelnemers en publiek, vaak mensen die voor de eerste keer in
aanraking komen met cultuurbeoefening.
Veel lees-en kijkplezier!
Team EELT Theatercollectief
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1. Projectplan 2017 – 2020: onze missie, doelen en ambities
Ambitieus en betrokken, dat zijn wij als EELT. Altijd met onze missie helder voor ogen:
Deelnemers - amateurs op artistieke wijze belangrijke vragen en ethische kwesties laten
onderzoeken, door samen met hen producties en concepten te realiseren, dan wel daaraan bij te
dragen.
En altijd met een focus op diversiteit, talentontwikkeling, multidisciplinair, interdisciplinair, locaties,
cross-sectorale samenwerking.
We hebben in 2017 in totaal 21 projecten uitgevoerd:
• 1 groot project
• 4 middelgrote projecten
• 16 kleine projecten
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 – 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.
Verbinden. 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.

Ook zijn we erin geslaagd onze ambities verder uit te dragen:
Nieuwe deelnemers aanspreken, artistiek experimenteren en duurzame samenwerkingsverbanden
opzetten, cultureel ondernemerschap

Op de komende pagina’s worden enkele projecten uit 2017 uitgelicht.

2. Uitgelicht: groot project 2017
Project
Sibelius aan de voordeur
Looptijd
November 2016 – juli 2017
Korte omschrijving
Sibelius is de naam van een straat en een flat in een multiculturele buurt in Tilburg-Noord, die in
2015 regelmatig het nieuws haalde vanwege geweldsincidenten en intimidaties. Het gevoel van
onveiligheid is er groot, saamhorigheid ontbreekt. EELT beoogde met dit project een nieuwe energie,
een gevoel van veiligheid en vertrouwen, aan deze straat en flat te geven onder het mom: muziek
verbindt. Een reeks activiteiten werkten toe naar een gezamenlijk eindconcert.
Activiteiten en doelen
1. Sibeliusconcerten aan 250 voordeuren. Bewoners die elkaar nog nooit gesproken hadden,
ontmoetten elkaar op een ongewone manier aan de voordeur. Via muziek gingen ze vaak voor
het eerst een gesprek aan met elkaar.
2. ‘Rammelen aan het netwerk’; workshops aan partnerorganisaties waarin we ze tools hebben
gegeven om op een ‘andere manier’ meer kennis en grip te krijgen op de buurt en haar
bewoners.
3. Spelen met Sibelius op schoot; een cursus waarbij ouders leerden hoe om te gaan en spelen met
hun kinderen. (Dit is geen vanzelfsprekendheid voor deze doelgroep)
4. Straatjutten voor Sibelius; samen met jongeren hebben we afval verzameld en hiervan een
kunstwerk gemaakt voor een schonere wijk en betere samenwerking.
5. Aan het einde van het project vonden drie concerten plaats in de straat, door, voor en met
mensen uit de wijk en professionals van EELT. Een ontmoetingsplek voor bewoners.
6. T-huis en nagalm: een vaste locatie van waaruit het projectteam werkte in de wijk. Een locatie
die momenteel nog gerund wordt door buurtbewoners en een ontmoetingsplek is voor mensen
uit de wijk.

Effect en conclusie
Sibelius heeft als personage een icoonwaarde voor de buurt gekregen. Het: “Hee Sibelius! Ik ken jou!
Wanneer kom je bij mij?” of het “Dat is Sibelius. Die is van onze straat!” is niet van de lucht, zelfs
zonder kostuums. Het blijkt dat bewoners oprecht blij zijn met cultuur in hun straat, waar nooit
zoiets gebeurt. Veel hebben we gehoord: “Kom terug bij ons. De volgende keer doe ik (weer) mee.
Wat geweldig, wat leuk, dat zoiets hier kan! Eindelijk goed nieuws over/voor ons.”
Gesprekken en contacten zijn ontstaan op straat en bij de activiteiten tussen buurtbewoners.
Welzijnsorganisatie ContourdeTwern (CdT) heeft nieuwe vrijwilligers, krachtige mensen uit de buurt
en ook kwetsbare mensen kunnen vinden. Het zwerfafval is op een leuke manier onder de aandacht
gebracht.
Als CdT en WonenBreBurg de geschapen kansen samen oppakken kunnen de positieve effecten
verduurzaamd worden met de box, het afval en de nieuwe contacten. Een volgende ronde waarbij de
verbeelding en creativiteit die als antwoord uit de wijk komt, verder opgepikt wordt door EELT, helpt
daarbij. EELT heeft veel geïnvesteerd in Tilburg Noord in relaties en verbindingen. Ze heeft inmiddels
een goed netwerk. Graag wordt EELT opnieuw gevraagd voor het aanpakken van maatschappelijke
vraagstukken met creativiteit en kunst in Noord of elders. Doorgaan in Tilburg Noord ligt voor de
hand. Alle onderzoeken op dit terrein wijzen consequent uit dat lange relaties en langlopende
projecten op het gebied van buurtcultuur, duurzaam effect hebben en kortlopende projecten alleen
een impuls geven.

3. Uitgelicht: enkele middelgrote en kleinere projecten
3.1 Wat je wilt
Project
Theater: “Wat je wilt!” (R-Newt & EELT)
Looptijd
Repetitieperiode met eindvoorstelling 19 januari 2017
Inhoud
“Wat je wilt!” is een komische voorstelling die losjes is gebaseerd op “The Twelfth Night" van
Shakespeare. De voorstelling is een kruising tussen improvisatie en klassiek theater. Er wordt
gespeeld door een bijzondere groep jongeren afkomstig uit alle windstreken, die ofwel net in
Nederland wonen, ofwel geboren en getogen zijn in Nederland. R-Act is een theaterproject voor
jongeren met diverse achtergronden van 15 tot en met 27 jaar, die onder artistieke leiding en regie
van EELT-theatercollectief en coaching van R-Newt samen theater, plezier en nieuwe contacten
maken.
Doel
Samen repeteren, samen theater leren maken, verbeteren van de Nederlandse taal, sociale
contacten en vriendschappen maken, samen plezier hebben.
Effect en conclusie
Jongeren met diverse achtergronden en culturen komen met elkaar in contact. Er ontstaan
vriendschappen die ertoe leiden dat vooroordelen wegvallen en er samen gewerkt wordt om een
prestatie neer te zetten: eindvoorstelling. Daarnaast leren ze tijdens het repetitieproces de
Nederlandse taal beter beheersen.

3.2 Hap Stap Poep Fabriek
Project
Hap Stap Poep Fabriek op basisschool Antares Tilburg
Looptijd
Januari – februari 2018
Inhoud
Wat is gezond eten en waarom zou je gezonde voeding moeten eten? Deze naschoolse cursus leert
kinderen spelenderwijs alle ins en outs over gezond eten. De kinderen duiken de wereld van hun
lichaam in: hoe werkt het spijsverteringskanaal ofwel: de poepfabriek? Hoe zorg je ervoor dat je
eigen fabriek gezond blijft en je je goed voelt? Een combinatie van theater, beweging en lessen over
gezonde voeding, dat zowel binnen- als buitenschools werd gegeven en waarbij de ouders ook
betrokken werden.
Doel
- Eraan bijdragen dat kinderen lekkerder in hun vel zitten.
- Bewustwording van gezondheid, gezonde voeding en het belang daarvan bij kinderen, maar
zeker ook de ouders die ervoor moeten zorgen dat de kinderen gezond eten en leven.
- Gezond gedrag stimuleren (voeding, beweging)
Effect en conclusie
Het effect op de korte termijn is de bewustwording om goed voor jezelf te zorgen en gezonde
voeding kan daarbij helpen, maar ook beweging en zelfvertrouwen. Door de speelse benadering en
het theatereffect merk je dat kinderen iedere week persoonlijk groeien. Het effect op de lange
termijn is nog niet bewezen, maar de hoop is natuurlijk dat dit ze bijblijft en ze ook in de toekomst
eerder gezonde keuzes kunnen maken. Alles valt of staat bij de ouders, veelal moeders uit
achterstandswijken. Het is aan hen om de positieve ervaring die zij meemaken via de kinderen en de
workshops mee naar huis te nemen en hun kinderen vervolgens stimuleren gezond te leven door o.a.
gezond te koken.

3.3 Summit Places of Potential
Project
Summit Places of Potential
Wanneer?
5 oktober 2017
Inhoud
Een bijzondere provinciale themadag over sociale veerkracht, creativiteit en stedelijkheid. Voor:
professionals, ondernemers, experts, onderzoekers, kunstenaars, docenten en studenten. EELT
verzorgde deze dag een aantal workshops: creative thinking, ‘Sibelius aan de voordeur’ als voorbeeld
van community art.
Doel
Samen met deelnemers een duik nemen in de verbindingen tussen gemeenschappen en het publieke
domein. Doel van EELT-workshops:
- ‘Sibelius aan de voordeur’ laten ervaren als voorbeeld van community art en succesvolle
cocreatie.
- Een pragmatische workshop waarin meerdere sociale thema’s worden aangehaald om deze
vervolgens in een ander perspectief te plaatsen door gebruik te maken van werkwijze volgens
Creative Problem Solving en Design Thinking, gecombineerd met de artistieke ervaring van EELT.
- Tot slot: het delen van inzichten en leren van nieuwe perspectieven.
Effect en conclusie
Door grote thema’s in een ander perspectief te plaatsen met een groep mensen die allemaal een
andere achtergronden hebben, zag je dat er ruimte kwam om tot nieuwe, vernieuwende oplossingen
te komen.

3.4 Wouw on ice
Project
Wouw on ice
Wanneer?
17 december 2017
Inhoud
Wouw on ice is een winterfestival in het plaatsje Wouw, waar bewoners heerlijk kunnen schaatsen
en daaromheen genieten van optredens, kunst en cultuur. EELT was van de partij met een
muziekmobiel die dienstdeed als mini concertruimte, waar mensen een kort privéconcert
aangeboden kregen. Daarna ging acteur Mr. Maas met de mensen in gesprek om hen vragen te
stellen over windmolens en hun associaties bij deze objecten.
Doel
- Via verrassingsconcerten mensen met elkaar te verbinden, ze te laten verwonderen en het
opwekken van creativiteit.
- Van de gelegenheid gebruik maken om informatie te verzamelen bij bewoners over windmolens
als vooronderzoek in het kader van het grote project De Molenaarsdochter dat hier gaat lopen in
2019.
- Informatie verzamelen bij de bewoners over de windmolens die bij het dorp staan, daarbij ook
inspelend op hun gevoelens.
- Informatie inwinnen over problemen en vragen die in het dorp actueel zijn.
- Zoeken naar potentiele partners, bijzondere mensen, deelnemers, musici
Effect en conclusie
Het verrassingseffect van mensen op de bijzondere optredens in de muziekmobiel was groot.
Mensen die normaal niet naar klassieke muziek luisteren, ervoeren hoe deze muziek hen kan raken.
Daarnaast heeft EELT volop informatie in kunnen winnen over windmolens en de leefomgeving van
dorpsbewoners, die gebruikt kan worden voor het project ‘De Molenaarsdochter’ dat in 2019 plaats
gaat vinden.

3.5 Humanitas kamp
Project
Humanitas kamp
Looptijd
27 juli 2017
Inhoud
Een kamp voor jongeren uit alle windstreken van de wereld. Het betreft hier Nieuwe Nederlanders.
Doel
Samen contact maken met leeftijdgenoten, een fijne tijd beleven, de Nederlandse taal leren, laten
ervaren dat je met theater veel duidelijk kunt maken ter ondersteuning van taal.
Effect en conclusie
Jongeren voelen zich meer betrokken met elkaar, maken vriendschappen en trekken met elkaar op.
Tijdens het Humanitaskamp zie je dat ze even uit hun dagelijkse omgeving weg zijn en op een andere
manier werken aan contact met elkaar, verbale en non verbale communicatie. Deze positieve
ervaring nemen ze vervolgens weer mee terug naar huis.
Afbeeldingen vormen het woord: HUMANITAS

3.6 Libra fun en fit
Project
Libra Fun en Fit middag
Opzet
6 workshops over de HapStapPoepFabriek
Doelgroep
Kinderen met een beperking (en ouders)
Doel
Kinderen met een beperking laten ervaren hoe het lichaam werkt, hoe je ook met een beperking
goed kunt bewegen en gezond leven.
Effect en conclusie
Bewustwording creëren. Door het samen voelen, bewegen, proeven, meedoen, zie je dat kinderen
spelenderwijs omgaan met beweging en gezondheid en ervaren ze dat ze dit juist ook met handicap
gewoon kunnen doen.

3.7 Overige projecten 2017
Eldecollege 6 workshops, Workshop Ouderkamer Antares, Roadshow, Feest van het leven
Roosendaal, Afscheid meneer Pierre, AH personeelsfeest, Maker Faire Eindhoven, Ypelaerfestival,
Dear Future, Veerkrachtdag performance, Beursvloer, Wintergloed act, Opening Paletplein Dr Kanda,
HSPF Jeanne D’Arc, Nieuwjaarsreceptie, dokter Kanda, dear future.

4. Uitgelicht 2017: waar wij hard aan werken
Nieuw publiek en nieuwe deelnemers zijn een belangrijke doelgroep voor EELT. We proberen juist
de mensen uit achterstandswijken, nieuwe Nederlanders en andere doelgroepen die vaak niet
‘vanzelfsprekend’ met theater in aanraking komen te bereiken. We hebben afgelopen jaar een aantal
projecten gedraaid met verschillende doelgroepen. Veel culturele diversiteit was er in leeftijden van
jong tot oud. Bijzonder is het project met R-Newt met jongeren, wat hiervoor beschreven is. Wat
opviel is dat jongeren onderling subgroepen vormden. Heb je de ene groep binnen als deelnemer,
dan blijft de andere weg. De brug slaan tussen die subgroepen, dat is wat EELT in de nabije toekomst
voor ogen heeft. Aandachtspunt voor komende projecten: hoe gaan we deze brug slaan, welke
aanpak kiezen we. Want een ding is zeker: deze brug gaat door EELT gebouwd worden!
Talentontwikkeling vindt bij EELT plaats zowel bij (nieuwe) deelnemers als de EELT-professionals.
Bijzonder om te zien dat alle deelnemers gedurende EELT-producties hun talenten ontdekken en ze
vervolgens door kunnen stromen richting amateurkunst. De professionals groeien in hun eigen
proces en gebruiken de EELT-springplank richting professionele gezelschappen. Ook onze creative
thinking workshop heeft het bijzondere effect dat mensen onontdekte talenten ervaren en deze in
gaan zetten in hun dagelijkse werkzaamheden.
Continuïteit in de administratie was voor EELT altijd een zwakke plek. Het afgelopen jaar hebben we
deze verbeterd door structurele ondersteuning door twee personen, één verzorgt de financiële
administratie, de andere houdt zich bezig met pr en overige administratieve zaken.
EELT timmert aan de weg om relaties op te bouwen met grote partijen, waarmee het een
meerjarige relatie aan kan gaan. Dit is erg belangrijk om de continuïteit te waarborgen. In 2017 heeft
EELT een goede relatie opgebouwd met Contour de Twern, dat een commitment heeft uitgesproken
voor een periode van vier jaar. Een andere belangrijke relatie is die met het Elde College in Schijndel.
EELT is daar inmiddels preferred supplier op het gebied van kunsteducatie voor de hele
scholengemeenschap.
EELT ziet ook kansen, met name om aan te haken bij het bedrijfsleven. Door deelname aan de
beursvloer hebben wij laten zien dat wij van toegevoegde waarde kunnen zijn en hoe. Dit heeft
direct publiciteit opgeleverd en een opdracht: de Libra fit en fun middag. Onze creative thinking
workshop (o.a.) Summit places of potential) gaan we breder inzetten om het bedrijfsleven hier actief
kennis mee te laten maken.
Organisatorisch heeft EELT in 2017 het principe toegepast om op drie niveaus te werken met
community art: deelnemers, middle management, directies van organisaties. Grote projecten
hebben alleen kans van slagen wanneer er op alle drie deze niveaus ingangen zijn om vandaaruit te
kunnen bouwen. Het is een voorwaarde om de EELT-ambities waar te maken.
Wij begrijpen co-creatie echt en worden inmiddels als expert community art vermeld door
Kunstbalie!

EELT 2017
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Zoveel mogelijk mensen in zicht brengen

