Voorwoord
Stage-Z is het producerend huisgezelschap van Theater Zuidplein, opgericht in 2010.
De aanleiding voor het starten van Stage-Z was een tekort aan maatschappelijk geëngageerd
aanbod dat de doelgroepen van Theater Zuidplein aanspreekt. De eerste productie; Hijabi
Monologen werd gerealiseerd in 2014. Sindsdien beoogt Stage-Z jaarlijks in coproductie een
voorstelling te produceren die aansluiting vindt bij één of meerdere doelgroepen en landelijk
gaat touren.
In 2020 en 2021 hebben we net als alle producerende gezelschappen ter wereld stevig te
maken gehad met de corona pandemie. De eerste jeugdvoorstelling Ali & Nino die in
coproductie met Witte Raaf werd geproduceerd had een voorpremière in Theater Zuidplein en
speelde nog op een aantal podia voor de lockdown, alle andere speelbeurten werden afgelast
en doorgeschoven. We hopen dat Ali & Nino in 2021/2022 alsnog kan gaan touren.
Achter de schermen zijn er wel gesprekken met diverse makers gevoerd om een volgende
Stage-Z productie te ontwikkelen. Dit heeft geleid tot een projectvoorstel Anima dat inmiddels
ter beoordeling bij een aantal fondsen ligt. We hopen dat we de financiering voor Anima dit
jaar rondkrijgen, zodat we in 2022 weer met een prachtige nieuwe productie de Nederlandse
podia op kunnen.

Emmelien Matthijsse
Directeur-bestuurder Stage-Z

1. Activiteiten Stage-Z in 2021
Stage-Z maakt, in opdracht van en in coproductie met Theater Zuidplein voorstellingen over
een actueel maatschappelijk thema in co-creatie volgens de Zuidpleinmethodiek met nieuw
(jong)volwassen publiek voor het reguliere theatercircuit in Nederland en Vlaanderen
(middelgrote zalen 250-450 stoelen). Maar ook op locaties buiten het theater als dit beter past
bij het publiek dat wij willen bereiken.
Een belangrijk nevendoel van Stage-Z is de ontmoeting tussen de verschillende
publieksgroepen, waardoor dialoog over de maatschappelijke en actuele thema’s van de
voorstellingen kan ontstaan.
Jaarlijks maken we een productie waarin we als huis niet alleen faciliterend zijn, maar we van
de maker vragen om in het artistiek inhoudelijke maakproces het beoogde publiek een plek te
geven. Door deze manier van werken verwachten we dat dit een product oplevert dat het
beoogde publiek ook werkelijk bereikt, raakt, zich in herkent of zich erkend voelt.
Vanuit Stage-Z/ Theater Zuidplein beoordelen we of dit matcht met de beoogde
publieksgroepen. Dit doen we op basis van onze kennis van deze groepen, die we hebben
ontwikkeld door hen uit te nodigen, te erkennen en te bevestigen.
Doelgroepen
• Doelgroepen van Theater Zuidplein (Mosaic/Whize), per voorstelling vaststellen wat de
leidende doelgroep is;
• Mensen die zich niet voldoende in het bestaande aanbod herkennen;
• Grootstedelijk publiek, geïnspireerd op Rotterdam Zuid (diversiteit is een belangrijk
kenmerk).
Overige stakeholders
• Professionele theaters die belangstelling hebben voor maatschappelijk geëngageerd
theater (landelijk) en professionele theaters die belangstelling hebben voor aanbod voor
nieuw publiek;
• Bedrijven/instellingen die zich richten op maatschappelijke thema’s (landelijk) en
bedrijven/instellingen die dezelfde doelgroepen hebben als waarmee Stage-Z de
voorstelling in co-creatie maakt;
• Particuliere en overheidsfondsen (landelijk, regionaal en stedelijk) en vakgenoten.
Doelstellingen
● Ontwikkelen van voorstellingen door professionele makers in co-creatie met het publiek;
● Aanbod creëren dat landelijk nieuwe publiekgroepen kan bereiken en daarmee het
landelijk landschap mee helpt veranderen (in praktijk vaak een tour gezien de richtlijnen
van de fondsen);
● Handelend over actuele maatschappelijke (grootstedelijke) onderwerpen;
● Voor een nieuw publiek, de verbinding staat centraal.
Hoe bepalen we met welke makers we willen werken?
We willen werken met (professionele) makers met een ‘trackrecord’, die daarmee aantoonbaar
bijdragen aan het verrijken van de diversiteit in de podiumkunsten. Deze makers geven als
‘master’ een voorbeeld aan jong talent, met landelijke uitstraling en output.
Stage-Z is een intensievere samenwerking aangegaan met Lab-Z, de leerwerkplaats van
Theater Zuidplein. Met deze samenwerking wordt een doorlopende leerlijn beoogd in het
talentontwikkelingsprogramma Lab-Z en biedt Stage-Z nieuwe theatermakers aan die
voorstellingen, met actuele thema’s, realiseren voor en met nieuw publiek.
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Stage-Z en corona
In 2020 en 2021 hebben we net als alle producerende gezelschappen ter wereld stevig te
maken gehad met de Covid-19 pandemie. Op 12 januari vond in Theater Zuidplein de
voorpremière van de voorstelling Ali & Nino plaats. Na de voorpremière in Theater Zuidplein
werd de voorstelling nog zeven keer gespeeld, voor de lockdown in Amsterdam en Lelystad en
in de zomer tot november met een beperkt aantal bezoekers in Amsterdam, Rotterdam en
Gorinchem. Door de corona crisis heeft de geplande landelijke tour helaas geen doorgang
kunnen vinden.
Het is de bedoeling dat de voorstelling officieel in première en op tour gaat zodra dit weer kan.
De 25 voorstellingen die in het voorjaar 2021 stonden gepland zijn allemaal geannuleerd of
verplaatst. Hopelijk kunnen deze in seizoen 2021/2022 alsnog gespeeld worden. De formele
première staat gepland op 26 september 2021 in Theater Zuidplein. Vooralsnog staan er 15
voorstellingen geprogrammeerd in seizoen 2021/2022 en nog enkele opties.

2. Voorstellingen
1. Ali & Nino

De voorstelling
Ali & Nino (8+) is een muziektheatervoorstelling over het zoeken naar je identiteit. Een verhaal
over een oosterse jongen en een westers meisje wiens vriendschap op de proef wordt gesteld
door een gedwongen vertrek uit Nederland voor één van de twee.
Na de voorstelling Romeo is op Julia & Leyla op Majnun maakt Theatergroep Witte Raaf i.s.m.
Stage-Z opnieuw een voorstelling waarin de verhalen van twee personages met verschillende
culturele achtergronden elkaar kruisen. Samen met het publiek verkennen ze de verschillen én
de overeenkomsten. Ze tonen aan dat ondanks de grote verschillen er toch ruimte is voor
vriendschap, begrip en respect.
Werkwijze en organisatie
Witte Raaf is één van de weinige jeugdtheatergezelschappen die bewust kiest voor het maken
van voorstellingen met thema’s waarin kinderen uit grootstedelijk gebied en met een diverse
achtergrond zich kunnen herkennen. Dit sluit aan bij de doelstellingen van Stage-Z: het
theateraanbod in het land veranderen door voorstellingen te produceren voor publieksgroepen
die zich nu nog niet of nauwelijks herkennen in het bestaande aanbod.
Witte Raaf heeft met eerdere voorstellingen laten zien dat het een gezelschap is dat bereid is
andere perspectieven dan de eigen westerse te onderzoeken. Daarom gelooft Stage-Z in deze
co-creatie met Witte Raaf.
In deze coproductie stelt Stage-Z/Theater Zuidplein haar artistieke kennis over theater maken
in co-creatie ter beschikking evenals de expertise op het gebied van het bereiken van diverse
publieksgroepen (marketing) voor de afnemende theaters. Daarnaast ondersteunt Theater
Zuidplein op het gebied van faciliteiten (repetitieruimte), advies van verschillende afdelingen
(techniek, marketing en productie) en hun netwerk (productioneel en marketing).
Witte Raaf vindt in Stage-Z /Theater Zuidplein een unieke samenwerkingspartner, aangezien
wij een groot en divers publiek bereiken en in de expertise op het gebied van co-creatie met de
doelgroep.
Doelgroepen en publieksbereik
Witte Raaf en Stage-Z slaan de handen ineen om een breed en (cultureel) divers publiek aan te
spreken. De artistieke kunde en ervaring van Witte Raaf vermengd met de expertise op het
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gebied van publieksbereik en co-creatie van Stage-Z /Theater Zuidplein zorgen ervoor een zo
groot mogelijke groep van jong publiek te bereiken met muziektheater.
Kinderen worden gestimuleerd om zowel actief als receptief deel te nemen. Receptief d.m.v.
het zien van de voorstelling en actief d.m.v. de lesbrief en workshops die aangeboden worden
voorafgaand en na afloop van de voorstelling. Met elke school en elk theater stemmen wij af
hoe we het publiek een zo volledig mogelijke ervaring laten opdoen.
Doelgroepen
1. Kinderen die vanuit opvoeding of scholing niet of weinig bekend zijn met (regelmatig)
theaterbezoek. Voor hen is theaterbezoek niet vanzelfsprekend, maar ongebruikelijk.
2. Kinderen met diverse (migratie)achtergronden kennis laten maken met de normen,
waarden en gebruiken van verschillende culturen
Oorspronkelijke planning:
- 12 januari 2020: de voorpremière in Theater Zuidplein
- Januari t/m februari 2020: korte besloten tournee op scholen
- Zomer 2020: verschillende voorstellingen Festival de Parade
- September 2020: officiële première
- Oktober 2020: Festival de Betovering te Den Haag
- September 2020/ maart 2021: landelijke tournee
Aangepaste planning:
- 26 september 2021: officiële première in Theater Zuidplein
- Landelijke tour (in ontwikkeling); Vooralsnog staan er 15 voorstellingen
geprogrammeerd in seizoen 2021/2022 en nog enkele opties.

Foto: Nathan Reinds
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3. In ontwikkeling; Anima
In 2021 vinden voorbereidende werkzaamheden plaats voor de theatervoorstelling Anima,
welke in 2022 gepresenteerd wordt.
De theatervoorstelling Anima, is een voorstelling waarin vier spelers (Dennis Rudge, Boyd
Grund, José Montoya en Gianni Noten) hun identiteit als man-zijn aan de orde stellen. De
dominante mannelijke norm ligt onder vuur, dat zien we overal in de samenleving terug. In het
klein en in het groot, in families, bedrijven, op scholen en op straat, in de media en in
slaapkamers. Voor de vier spelers is het tijd hun man-zijn juist nu diepgaand te bevragen. De
voorstelling wil een brug slaan tussen zowel de door de spelers ervaren intrinsieke noodzaak en
de te veranderen wereld waarin het mannelijke en het vrouwelijke gelijkwaardig kan zijn. In de
voorstelling zoeken de spelers met elkaar en het publiek naar de feminiene waarden in henzelf
die zouden kunnen bijdragen aan een 'betere', minder gepolariseerde, samenleving.
In Anima staan vier Rotterdamse makers voor het eerst in deze samenstelling op het toneel. De
voorstelling wordt geschreven door Maureen Versprille en Nita Kersten tekent voor de regie.
Anima gaat in februari 2022 in première in Theater Zuidplein en zal daarna touren door
Nederland met in totaal 20 speelbeurten.

Spel en concept:
Dennis Rudge, Boyd Grund, José Montoya en Gianni Noten

Projectplanning
Dit project is opgedeeld in de volgende fasen:
Fase 1. Planvorming/subsidieaanvragen (januari 2021 – mei 2021)
In deze fase vindt de conceptontwikkeling, research en subsidieaanvragen plaats.
Fase 2. ‘Go’/no go/ moment (september 2021)
In deze fase zijn de uitslagen van de fondsen bekend en wordt besloten of er voldoende
financiële middelen zijn om het maakproces in gang te zetten.
Fase 3. Start maakproces (oktober 2021 – januari 2022)
Er zal in totaal zes weken gerepeteerd worden binnen Theater Zuidplein (incl.
montagetijd).
Fase 4. Speelperiode (februari 2022 – december 2022)
Anima staat op 4 februari (première) en 18 februari in Theater Zuidplein en zal daarna tot
eind december in de Nederlandse theaters te zien zijn (20 speelbeurten totaal).
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