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VOORWOORD 
 

De Noorderlingen: in het hart van Talent. 
‘Talent’ zit verweven tot in de haarvaten van De Noorderlingen. We ontdekken het als het 
jong is, we laten het groeien, we helpen het zich te ontwikkelen. In een beschermde, 

professionele en veilige omgeving geven we het de kans te rijpen en op te bloeien. We leren 

het, in samenwerking met anderen, op eigen benen te staan en naar buiten te treden. Zodat 

het uiteindelijk zijn vleugels kan uitspreiden in het theatervak: de vloer op en de wereld in. In 

Groningen, in Noord-Nederland, in binnen- en buitenland. Zo zijn we, als unieke 

theatervooropleiding in Noord-Nederland onmisbaar in het hart van Groningen, City of 

Talent. 

 

Wat is dit een waardevolle plek! Jonge mensen leren hier samen, weg van de hectiek van de 

wereld, op een veilige plaats in hun blootje te staan. Ze maken zich het theaterambacht 

eigen, ontrafelen zichzelf en de wereld. Ze brengen moderne stukken, danstheater, 

performance, totaaltheater en klassiek werk met een noodzaak die authentiek is. Theater dat 

raakt. Hier staan innovatieve, creatieve, ondernemende, onderzoekende mensen; de 

kunstenaars van de toekomst!  

 

Door de grote inzet van staf en team, ons ondernemerschap, met de steun van 

subsidiegevers, partners en coproducenten kijken we terug op een goed Noorderlingen jaar 

2018. We blijven continu de balans bewaken tussen ‘wat willen we’, ‘wat moeten we’ en ‘wat 
kunnen we’. 
 

We verscherpten ons werk vanuit een zestal uitgangspunten:  

• Verdieping en kwaliteitsbewaking van ’t curriculum;   

• Aangaan van duurzame samenwerkingen;  

• Verbreden van de activiteiten aangaande ons ondernemerschap;  

• Vergroten van ons bereik en onze zichtbaarheid;  

• Verantwoordelijkheid nemen in ontwikkeling van visie en activiteiten aangaande Code 

Diversiteit en code Fair Practice. 

• Versterken van de keten van talentontwikkeling door het intensiveren van onze 

contacten met het kunstvakonderwijs en het organiseren van expertise-uitwisseling 

tussen diverse landelijke en regionale talentplekken.  

Dit seizoen verrijkten we het docententeam met uitgesproken interdisciplinaire makers, 

werkten we nauw samen met het NNT & Theater Na de Dam, maakten we met het Jonge 

Harten Theaterfestival de interdisciplinaire productie SoundTrack vol.1 (en kregen daarvoor 

een diamantje in de landelijke Theaterkrant), zetten jonge podiumkunstenaars hun eerste 

vervolgstappen als maker na/tijdens hun kunstvakopleiding en steunden we als 

talentontwikkelaars Station Noord.  
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‘Een kunstenaar is ten diepste een onderzoeker. Altijd speurend naar onbekende, 

onbegrensde wegen. Zo willen wij dat onze docenten en makers werken op de vloer. Zo 

willen wij ook werken als organisatie. Onze identiteit, onze waarden en onze unieke kwaliteit 

blijven fier overeind. Tegelijkertijd vinden we onszelf opnieuw uit, meebewegend met de 

veranderende wereld om ons heen’. 

Lotte Lohrengel (voorwoord Plan van Aanpak 2017-2020) 

 

De locatievoorstelling Valavond, onze coproductie met Het Houten Huis, speelden we op 

Oerol, FestiValderAa, Boulevard en in het stadspark Groningen. Daarmee bereikten we een 

voor ons uitzonderlijk hoog aantal bezoekers.  

Daarnaast stonden leerlingen iedere avond vol noodzaak en plezier op de vloer tijdens de 

lessen en in de werkpresentaties en zorgde Wijd Open voor een vol Grand Theatre, 

ontvingen we toneelschool directeuren voor visie gesprekken en nodigden we onze 

landelijke partners uit in Groningen met De BUS van het Platform Theater netwerk.  

Ook dit jaar startten er weer Noorderlingen verspreid over het hele land aan een 

kunstvakopleiding! Wanneer de talenten ons verlaten, naar een kunstvakopleiding of als ze 

werkzaam zijn in de beroepspraktijk, volgen we ze op de voet. Het is op grond van die 

praktijk dat we vol overtuiging durven te beweren dat De Noorderlingen een succesvolle 

vooropleiding in Nederland is. De kracht, de eigenzinnigheid en onze veelzijdigheid, de 

energie en de intensiteit van ons werk met talentvolle Noorderlingen reikt tot ver buiten 

Groningen!  

In ons Plan van Aanpak 2017-2020: -de vloer op en de wereld in- omschreven we onze visie, 

werkwijze, speerpunten en ambities. Wat we het afgelopen jaar hebben gedaan, staat in dit 

jaarverslag 2018.  

Wij ontmoeten u graag op de vloer én in de wereld. U ons ook? 

 

Namens het bestuur van  

Stichting De Noorderlingen 

Bartho Smit, voorzitter 

     Maart 2019 
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WIE WE ZIJN 

EN WAAR WE 
VOOR STAAN 
De Noorderlingen staat met een grote doorstroom naar het kunstvakonderwijs en het hoge 

aantal werkzame oud-Noorderlingen in de kunsten, regionaal, landelijk en internationaal 

bekend als professionele, gedegen en eigenzinnige theatervooropleiding. We bieden 

jongeren in een veeleisende en ‘turbulente’ tijd een veilige plek waar ze in alle rust hun talent 
kunnen ontwikkelen en een sterke, evenwichtige persoonlijkheid kunnen worden. We maken 

artistiek hoogwaardige producties, waarbij we de discipline van het theater de maatschappij 

in brengen, beginnend talent een podium bieden, het publiek nieuw theater tonen. We zijn, 

gezien het feit dat er geen toneelschool is in het Noorden, een onmisbare schakel richting de 

landelijke theaterketen. Daarmee nemen we als vooropleiding een unieke positie in en 

waarborgen wij, als hét instituut in Noord-Nederland, zowel kwantitatief als kwalitatief, de 

doorstroom van talent uit onze regio naar de hbo-opleidingen elders in het land. We dragen 

zo bij aan een levendig kunst- en cultuurklimaat. 

Wie we zijn 
De Noorderlingen Vooropleiding Theater is twee in één: opleiding en theaterhuis voor 

talentvolle jongeren tussen 12 en 21 jaar. Met onze gespecialiseerde werkwijze zijn we uniek 

in Noord-Nederland. We bieden talenten een meerjarig programma, gegeven door een team 

van makers; van acteurs en regisseurs tot componisten en choreografen. Uit de meest 

getalenteerde jongeren die hun middelbareschooldiploma hebben gehaald en die van theater 

hun beroep willen maken, stellen we jaarlijks de Productiegroep samen. Onder regie van 

ervaren en jonge makers speelt en maakt de groep een seizoen lang professionele 

voorstellingen voor publiek. Dan zijn ze klaar om ons huis te verlaten en te starten aan een 

van de landelijke theaterscholen. De Noorderlingen staat al meer dan 30 jaar garant voor 

spelers en makers die een aanwinst zijn voor de podiumkunsten. We zien dan ook overal in 

het landelijke theater- en filmcircuit talentvolle Noorderlingen opduiken.  

 
Waar we voor staan 
De Noorderlingen is een professionele, gewaagde en vrijgevochten leeromgeving voor 

jongeren die het talent en de ambitie hebben om zich in het theatervak te ontwikkelen. Onze 

unieke werkwijze maakt dat leerlingen met een grote artistieke bagage en stevige discipline 

kunnen starten in het kunstvakonderwijs. We leiden jongeren op tot eigenzinnige 

kunstenaars met een onderzoekende houding. Daarmee dragen we bij aan groei van het 

vakgebied, nu en in de toekomst. 
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PERSONEEL & 
ORGANISATIE 
 
Bedrijfsvisie 

We streven naar een organisatie die in verhouding staat tot het hoge niveau van onze lessen 

en producties en die past bij de positie die we innemen in het culturele bestel.   We 

verstevigen daartoe onze bedrijfscultuur door in te zetten op een sterk professioneel team, 

dat vanuit een gezamenlijke visie opereert, efficiënt en flexibel zijn eigen individuele 

capaciteiten op meerdere terreinen kan inzetten, en nieuwe uitdagingen aanpakt.  

 
Team 
We organiseren onze activiteiten met een kleine vaste kern, aangevuld met freelancers en 

een aantal vrijwilligers. De organisatie is daardoor verzekerd van zowel kwaliteit als 

flexibiliteit. Het personeelsbeleid gaat uit van ieders eigen kwaliteiten en inbreng, 

aangestuurd door de artistiek directeur. Wekelijks is er werkoverleg en jaarlijks zijn er 

functioneringsgesprekken.  

 

Docenten 
Brenda Hauer, Lies van de Wiel, Mads Wittermans, Nicole Bakker, Sander Roux, Sara 

Scholten, Fabian van der Dussen, Taco van Dijk, Mariëtte Berbee en Lotte Lohrengel 

verzorgen het lesprogramma. Dit team wordt aangevuld met stagiaires van de landelijke 

kunstvakopleidingen in 2018/19 o.a. Toneelschool Arnhem, Toneelacademie Maastricht, 

Toneelschool Amsterdam en Docent Theater Leeuwarden. Ook zijn er regelmatig extra 

workshops en activiteiten met makers, oud- Noorderlingen en gastdocenten.  

 

Bestuur 
Stichting De Noorderlingen werkt volgens de Code Cultural Governance. Het bestuur is 

evenwichtig samengesteld en bestaat uit vijf tot zeven bestuursleden met een divers profiel 

van deskundigheid, ervaring, man/vrouw, leeftijd en vertegenwoordiging namens de ouders. 

Regelmatig rapporteert de directie en vanuit beleidsplannen en jaarafrekeningen wordt 

getoetst of doelstellingen behaald zijn. De financiële rapportages worden jaarlijks 

gecontroleerd door een accountant. 

 
 

 

 

 

 
 



 

5 

 

TEAM EN DOCENTEN      FTE    
 

Lotte Lohrengel  Artistieke directie     0,80 

Nicolette Klein Bleumink Zakelijke ondersteuning (freelance)   0,30 

Herman van Keulen  Productieleiding, techniek, gebouwenbeheer 0,85 

Brenda Stavast  Algemene ondersteuning    0,40 

Femke de Graaf  Communicatie      0,20 

 

 

Docenten          0,60 
Lies van de Wiel 

Nicole Bakker 

Mads Wittermans 

Sara Scholten 

Sander Roux 

Brenda Hauer 

Mariëtte Berbee 

Fabian van der Dussen 

Tim van der Molen 

Taco van Dijk 

 
BESTUUR           AANGETREDEN / AFGETREDEN  
Thom van der Goot  m voorzitter  10-09-2012 / 19-09-2018 

Bartho Smit   m voorzitter  19-09-2018 

Alice Faber   v    15-06-2017 

Peter Bon   m penningmeester 01-12-2012 

Arvid Buit   m    13-09-2017 / 19-09-2018 

Liesbeth van de Wetering  v    13-09-2017 
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OPLEIDING 
 
Opleidingsprojecten 
Een jongere die bij ons de opleiding volgt, bieden we de volgende activiteiten aan: 

• Lessen: +/- 33 weken twee lessen van 2,5 uur per week 

• Diverse masterclasses  

• Theaterbezoek  

• Werkpresentaties 

• Evaluaties  

• Auditietraining 

• Theater na de Dam voorstelling 

• Festival Noorderzon voorstelling 

 

Audities 
Nieuw talent werven we via audities, waardoor we twee keer per jaar oog in oog staan met 

jonge, talentvolle scholieren. Deze spelers zullen, bij wederzijds commitment, met veel 

ervaring en veelzijdige kwaliteiten over enkele jaren een Productiegroep vormen. Naast 

kwaliteit, talent en mentaliteit letten we bij de audities ook op diversiteit van de nieuw te 

vormen groepen; liefst veelkleurig, afkomstig van diverse achtergronden, een aantal jongens 

en meisjes tussen de 12 en 16 jaar dat elkaar in balans houdt. Werving wordt via diverse 

kanalen gerealiseerd. Mond tot mondreclame en ons intern ambassadeurssysteem zijn 

daarin erg belangrijk. Daarnaast melden wij auditiedata aan via diverse media als Facebook, 

huis aan huisbladen en via CKV en dramadocenten op middelbare scholen. Een 

vanzelfsprekende doorstroming vindt plaats via VRIJDAG en andere Jeugdtheaterscholen. 

We zoeken gericht naar talent in de noordelijke regio via contacten op scholen door actief De 

Noorderlingen als 

vooropleiding in de 

noordelijke regio onder de 

aandacht brengen. Hierbij 

intensiveren we in de 

toekomst ook onze 

contacten en activiteiten in 

de vier noordelijke 

provincies met andere 

jeugdtheaterscholen en 

ontwikkelplekken. We 

openen graag onze deuren 

voor zeer talentvolle 

jongeren van buiten om zo 

de juiste schakel te vormen 

voor jongeren met talent en ambitie richting het Kunstvakonderwijs.  

 

 

 

De geografische spreiding van de huidige spelersgroep (68 op 22 december 
2018) komt overeen met een, door de jaren heen, vrij constant beeld: 
         
      56% stad Groningen 
      25% provincie Groningen 
      15% provincie Drenthe 
      4 % provincie Friesland 

 
In 2018 kwamen er 26 jongeren op de audities af. 
De auditanten kwamen uit: 
      4% provincie Drenthe  
      54% provincie Groningen 
      38% stad Groningen 
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PRESENTATIES 2018       AANTAL 
 
1 juli   Groningen  De Noorderlingen  135 
16 december  Groningen  De Noorderlingen  150 
 
 
AUDITIES 2018        AANTAL 
 
9 juni   Groningen  De Noorderlingen  26 
 
 
MOAK ’T EEM FILMWEEK       AANTAL 
 
22 t/m 25 oktober Groningen  De Noorderlingen  14 
 
 
 
 
 

‘Hij volgde de Vooropleiding Theater in Groningen, vijf uur les per week, en tijdens die 
introductiecursus zei leider Josja Hamann: ‘Ja, je hebt het’. (…) Van die opleiding is een 

stroom bekende acteurs gekomen: Halina Reijn, Daan Schuurmans. ‘Daar werd ik als jonge 

jongen heel serieus genomen als toneelspeler’. 
Elsevier, interview met acteur en oud-Noorderling Joris Smit (Nationale Theater) 
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PRODUCTIEGROEP 
 

ACTIVITEITEN PRODUCTIEGROEP  

Voorstellingen 
Willekeurige volgorde: 

• 1 theaterzaalvoorstelling 
• 1 voorstelling/maatschappelijk project 

• 1 teksttoneel 

• 1 locatievoorstelling 

 

Algemeen 
• Training en masterclasses 

• Auditietraining 

• Bezoek openbare repetities/voorstellingen partners 

• Bijdrage in marketingconcept en -uitvoering 

• Ondersteunen lessen opleiding  

• Initiëren van activiteiten voor De Noorderlingen 

• Participeren bij projecten culturele instellingen Groningen 

• EU-projecten en uitwisseling talenthuizen (inter)nationaal. 

 
 

Productiegroep 2017/2018  
Just van Bommel 

Nina Wilson 

Koen ter Braak 

Annemarije Zoer 

Tobias Loeff 

Tijmen Dietvorst 

Teuntje Post 

 

Productiegroep 2018/2019 
Wieger Meulenbroek 

Sanne Bouma 

Floor van der Jeugd 

Lotte Laurens 

Catoo Post 

Roy Busscher 

 

 

 

 

 



 

9 

 

‘Het wezen van theater bestaat uit het eeuwenoude recept van speler - 

kijker. Het eindresultaat van onze voorstellingen ligt niet alleen in wat er op 

de vloer getoond wordt, maar juist in de verbeelding van het publiek. De 

inbreng van elke kijker is anders en samen met wat er op de vloer gebeurt, 

ontstaat de werkelijke theaterbelevenis.’ 
Regisseur Erik Vos 

VOORSTELLINGEN 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Veelzijdig, energiek en intens 
Onze corebusiness is het opleiden van talentvolle jongeren die het theatervak in willen en 

het maken van producties. Kortgezegd komt het daarop neer. Maar wat betekent dat in de 

praktijk? In dit hoofdstuk laten we zien welke concrete activiteiten en projecten we in het jaar 

2018 hebben uitgevoerd. Met onze projecten geven we een goed beeld van de 

veelzijdigheid, de energie en de intensiteit van ons werk met talentvolle Noorderlingen.  

 

 

ANNA KARENINA         AANTAL 

10 februari  Groningen  Grand Theatre   46 

11 februari  Groningen  Grand Theatre   100 

24 februari  Winsum  De Blauwe Schuit   35 

25 maart  Wehe den Hoorn ’t Marnehoes    42 

14 april  Groningen  WIJD OPEN    104 

12 mei   Bedum   De Buitenhof    45 

27 mei (2x)  Delfzijl   Festival Terug n/h begin  120 

 

THE REVOLUTION WILL BE TELEVISED      AANTAL 

4 mei   Groningen  Theater Na de Dam   300 

 
WIJD OPEN          AANTAL 
 

14 april  Groningen  Vrij blok    104 
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EILAND DER KLEURENBLINDEN           AANTAL 
 

28 augustus  Groningen  Noorderzon Festival   65 

29 augustus  Groningen  Noorderzon Festival   72 

30 augustus  Groningen  Noorderzon Festival   67 

31 augustus  Groningen  Noorderzon Festival   88 

1 september  Groningen  Noorderzon Festival   104 

 

FOR WHAT IT’S WORTH        AANTAL 

14 april  Groningen  WIJD OPEN    104  

28 augustus  Groningen  Noorderzon Festival   30 

29 augustus  Groningen  Noorderzon Festival   30 

30 augustus  Groningen  Noorderzon Festival   30 

31 augustus  Groningen  Noorderzon Festival   30 

1 september  Groningen  Noorderzon Festival   30 

 

VALAVOND          AANTAL 
 
14 juni   Terschelling   Oerol    54 
15 juni   Terschelling   Oerol    350 
16 juni   Terschelling   Oerol    351 
17 juni   Terschelling   Oerol    310 
19 juni   Terschelling   Oerol    311 
20 juni   Terschelling   Oerol    310 
21 juni   Terschelling   Oerol    310 
22 juni   Terschelling   Oerol    310 
23 juni   Terschelling   Oerol    310 
6 juli   Schipborg   FestiValderAa   250 
7 juli   Schipborg   FestiValderAa   250 
12 juli   Groningen   Stadspark   181 
13 juli    Groningen   Stadspark   206 
14 juli   Groningen   Stadspark   271 
15 juli   Groningen   Stadspark   213 
7 augustus  ’s-Hertogenbosch  Boulevard   45 
8 augustus  's-Hertogenbosch  Boulevard   310 
9 augustus  's-Hertogenbosch  Boulevard   244 
10 augustus  's-Hertogenbosch  Boulevard   280 
11 augustus  's-Hertogenbosch  Boulevard   289 
 

SOUNDTRACK VOL.1        AANTAL 

21 november  Groningen  Jonge Harten Theaterfestival  45 

22 november  Groningen  Jonge Harten Theaterfestival  40 

23 november  Groningen  Jonge Harten Theaterfestival  55 

24 november (2x) Groningen  Jonge Harten Theaterfestival  100 
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ANNA KARENINA  
 
‘’Gelukkige gezinnen lijken allemaal 
op elkaar, maar een ongelukkig gezin 
is altijd ongelukkig op zijn eigen 
manier.” – Lev Tolstoj (1877) 
 
 Haal diep adem en zet jezelf schrap. 
Deze voorstelling gaat allesbehalve 
over gelukkige gezinnen. Anna 
Karenina is een verhaal over de liefde. 
Over het volgen van je hart of je 
houden aan de ongeschreven regels. 
Welkom in het Rusland van de negentiende eeuw waarin sociale conventies, ontrouw, 
gemakzucht en machteloosheid de dienst uitmaken. 
 
De Productiegroep van De Noorderlingen bewerkt Tolstojs beroemde verhaal. Zij zijn de 
acteurs, de personages, én de regisseurs van de wereld die ze scheppen: een romantisch 
niemendalletje of een heldenverhaal. Er passeren talrijke locaties, vele personages, 
ontelbare gevoelens en duizenden gedachten. De lijn ontspoort van dat van Tolstojs 
wanneer de realiteit om de hoek komt kijken. Welke rollen worden hier eigenlijk gespeeld?  
 
        Regie | Lies van de Wiel  
        Regieassistent | Teuntje Post  
        Spel | Just van Bommel,  
        Tijmen Dietvorst, Annemarije Zoer, 
        Koen ter Braak, Nina Wilson,  
        Tobias Loeff  
        Techniek & Vormg.| Herman van 
        Keulen  
        Kostuums | Freja Roelofs  
        Beeld | Boris Stokman  
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THE REVOLUTION WILL BE TELEVISED 
 
Beelden, al die beelden 
Ik heb het maar verdrongen 
Ik ben het maar vergeten 
Dan heb ik er in ieder geval 
geen last van 
 … of wel? 

 
Twintig jonge kunstenaars uit Groningen 
komen in verzet. Met de makers van 
ZUHAUSE sloten ze zich een week af van 
de buitenwereld om samen te wonen en te 
werken. Binnen de muren van dit 
Hausarrest verdiepten ze zich in de 
geschiedenis van hun stad, ’t verzet en de 
oorlog. Geïnspireerd trekken zij nu ten 
strijde! Een voortdurend verzet, een 
innerlijke revolutie, een theatervoorstelling. 
And it will be Televised. 
 
The Revolution will be Televised is 
onderdeel van de landelijke 
theatermanifestatie Theater Na de Dam. 
Op de avond van de Nationale 
Dodenherdenking op 4 mei om 21.00 uur 
zetten artiesten in heel Nederland zich in 
om deze dag van extra betekenis te 
voorzien. Tijdens de negende editie spelen 
ook 28 jongerenvoorstellingen. De spelers 
spraken met ouderen over hoe het was 
jong te zijn in de Tweede Wereldoorlog. 
Deze gesprekken, vol herinneringen en verhalen vormen de basis van de voorstelling. Van 
Sittard tot Groningen en van Den Haag tot Arnhem klinken voor even de stemmen van toen 
in het nu.  
 
Regie/ZUHAUSE | Elenie Wagner, Davey Bakker, Mirjam van Dijk en Grey Timmers 
Productie | Laura Oosterloo 
Techniek | Herman van Keulen en team NNT 
Affiche beeld | Isabel van der Vlugt 
Regieassistent | Elize Kuiper 
Spel | Andreas Groendendaal, Marloes Deen, Ciro Goudsmit, Anne Fleur Bus, Rosa Slaa, 
Sam Boekaar, Myrthe de Witte, Cynthia de Vries, Lotte Laurens, Wieger Meulenbroek, 
Teuntje Post, Debbie Hordijk, Tristan Stabler, Rick Bok, Sanne Bouma, Vera Wielhouwer, 
Charlotte Berghuis 
Coproductie |  De Noorderlingen, NNTWEE, Theater de Steeg, VRIJDAG en Noorderpoort. 
 
 Met dank aan | Stichting herdenking 4 mei Groningen, Martinikerk, Stichting H.S. 
Kammingafonds, Stichting het Roode- of Burgerweeshuis, Abel van Santen en alle 
geïnterviewden. 
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WIJD OPEN 
 
Spelers en makers nemen het Grand 
theatre voor één dag over. Een ‘open huis 
festival’ dat af én onaf werk toont: van 
solo tot expo, van de voorstelling Анна 
Каренина tot Noorderlingen Oldskool. 
Ervaar wat De Noorderlingen is, doet en 
maakt! 
 
Anna Karenina 
”Gelukkige gezinnen lijken allemaal op 
elkaar, maar een ongelukkig gezin is altijd ongelukkig op zijn eigen manier.” – Lev Tolstoj 
(1877) 
 
De Productiegroep van De Noorderlingen bewerkt Tolstojs beroemde verhaal. Zij zijn de 
acteurs, de personages, én de regisseurs van de wereld die ze scheppen. 
 
Kunst x 7 
De zeven Productiegroep leden van De Noorderlingen tonen hun eigen artistieke project: van 
een solo performance tot foto-expo. 
 
Work in Progress 
Wat ontstaat er eigenlijk allemaal binnen de muren van het rovershol dat wij De 
Noorderlingen noemen? WIJD OPEN geeft je de unieke én exclusieve kans om daar achter 
te komen! 
 
Dikke OldSkool Afsluiter 
Karaoke? Een band? Een dj? Waar we de avond mee afsluiten laten we nog even een 
verrassing. Dat je het niet mag missen is zeker.  
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EILAND DER KLEURENBLINDEN 
 
De regen op het raam voelt paars 
Groene bananen vind ik lekkerder dan gele 
Mijn maandagen zijn niet blauw maar rood 
Omdat op die dag voor mij alles opnieuw 
begint  
 
Welkom op ons eiland, het eiland der 
kleurenblinden. Waar kleur opnieuw wordt 
uitgevonden op een golflengte tussen 750 
en 400 nanometer, op het kleinste plekje 
van Noorderzon. Een voorstelling over hoe 
wij zien en niet kijken.   
 
Regie | Mirthe Labree 
Regieassistent | Lotte Laurens 
Spel | spelers uit alle lagen van De Noorderlingen 
Techniek | Herman van Keulen 
Beeld | Boris Stokman  
 
 
FOR WHAT IT’S WORTH 
 
Ik werd geboren in de achterbak van een 
auto.  
Het was het jaar van vooruitgang.  
De dingen waren snel en in kleur, zo veel 
kleur.  
Het leek niet langer op Kansas. 
 
Actrice Teuntje Post neemt je mee terug in 
de tijd. Via de verhalen van zes 
verschillende vrouwen schept ze een beeld 
van de jaren 60 tot nu. Een beeld van onze 
steeds veranderende wereld en hoe je je 
daar als vrouw toe verhoudt. Een hilarische 
en tegelijkertijd ontroerende voorstelling over geschiedenis en collectief geheugen, 
balancerend op de grens tussen feit en fictie. 
 
Concept, tekst en spel*| Teuntje Post 
Techniek | Herman van Keulen 
  
*Een eigen werk van Teuntje Post onder begeleiding van De Noorderlingen. For what it’s 
worth ging april 2018 in première tijdens het jaarlijks terugkerende WIJD OPEN in het Grand 
Theatre en was daarna te zien op Noorderzon. In 2019 is de voorstelling nog een aantal keer 
te zien, o.a. tijdens het MamaCash Feminist Festival, 100-jarig bestaan vrouwenkiesrecht in 
het Groninger Museum en tijdens de Theaternacht. 
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VALAVOND 
Over wankelen in de schemering 
 
De toekomst. Slaap is niet langer een basisrecht. Het is 
er alleen voor wie het zich kan veroorloven. Bovendien 
kan slapen enkel in het nachtland. Wie slaapt buiten de 
grenzen van dat nachtland, wacht een gevaarlijk proces. 
 
Op valavond, de grens tussen dag en nacht, tussen 
waken en slapen, verzamelt zich een schemerig clubje 
mensen. Slaaptekort vertroebelt hun perceptie. 
Vervormt hun wereld. Drijft ze tot op de rand van 
waanzin. Alleen slaap is hun redding. Dat weten ze, 
maar ze zullen creatief moeten zijn om een slaapplek te 
bemachtigen. 
 
Valavond is een beeldende, muzikale 
theatervoorstelling die zich afspeelt aan de rand van 
een bos waarin mensen hangend slapen en slapend 
rondhangen. 
 
Concept & regie | Gregory Caers 
Regieassistent | Zoscha van Erkel 
Dramaturgie | Elien van den Hoek 
Spel & Muziek | Martin Franke 
Spel | Lard Adrian, Inez de Bruijn, Valentina Tóth en 
Noorderlingen: Just van Bommel, Koen ter Braak, 
Tijmen Dietvorst, Tobias Loeff, Teuntje Post, Nina Wilson, Annemarije Zoer 
Vormgeving & licht | Koen de Saeger 
Kostuums | Freja Roelofs 
Techniek | Herman van Keulen & Roy Vermeer 
Productie & vrijwilligersbegeleiding | Zoscha van Erkel 
Beeld | Elien van den Hoek & Freja Roelofs 
 
‘’Visueel ontvouwt zich een fraai schemerig landschap vol diepte, laverend tussen 
licht en donker. Een gewaagde buitenvoorstelling die zich afspeelt in de schemer.” – 
Volkskrant 
 
 “Een gedurfd associatieve voorstelling.” – Theaterkrant 
 
 ‘’Een beeldend mozaïek van de slapelozen.” – Het Parool 
 
‘’Het meest indrukwekkende moment in Valavond is het door pakweg twintig jonge 
spelers gezongen No Stars Again Shall Hurt You From Above van Henry Purcell. Het 
klinkt prachtig, in de ingevallen duisternis.” – Dagblad van het Noorden 
 
‘’Er wordt niet alleen gewerkt met grote muzikale talenten zoals Valentina Tóth, er 
acteren ook zeven studenten van de vooropleiding theater mee, waaronder Just van 
Bommel in een opvallend stijlvolle travestierol.” – Volkskrant 
 
‘’Al zitten er ook ontroerende ontboezemingen tussen, zoals van het weifelende, 
eenzame meisje (Teuntje Post) in haar droomblauwe jurkje.” – Volkskrant 
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SOUNDTRACK VOL.1 
Welk nummer vergeet jij nooit meer? 
 
SoundTrack vol.1 is het antwoord van twaalf muzikanten, acteurs, theatermakers, video-
artists, performers en noise-freaks op deze vraag. Loop hun track met zes live clips langs 
verschillende locaties in de stad Groningen. 
SoundTrack is een visual album met muziek van 
Ariah Lester, Jip van den Dool, Marieke Giebels, 
Valentina Tóth, BrotherTill en Andy Smart performed 
by De Noorderlingen. Dé album release van het jaar! 
LIVE! 
 
Makers | Ariah Lester, Jip van den Dool, Marieke 
Giebels, Valentina Tóth, BrotherTill en Andy Smart 
Spel | Wieger Meulenbroek, Lotte Laurens, Floor van 
der Jeugd, Roy Busscher, Catoo Post en Sanne 
Bouma 
Artistieke coördinatie | Lotte Lohrengel 
Techniek | Herman van Keulen 
Dramaturgisch advies | Merel Heering 
Beeld | Boris Stokman 
 
SoundTrack vol.1 is een coproductie van De 
Noorderlingen en Jonge Harten Theaterfestival. 
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‘De deuren van ons huis staan wagenwijd open! Echt van waarde zijn we als we 
onze passie en expertise zichtbaar delen, ontwikkelen en versterken samen met 

anderen.’ 
Lotte Lohrengel  

(Plan van Aanpak 2017-2020) 

SAMENWERKING 

 
 

 
 
 
 
Partners 
We zoeken actief en intensief naar samenwerkingspartners. Met verschillende 
doelstellingen. Enerzijds richten we ons op samenwerking die ons artistiek, inhoudelijk en 
organisatorisch kan verrijken. Anderzijds zoeken we samenwerkingspartners met als doel 
kostenbeheersing, vergroten maatschappelijk draagvlak en ons verdienvermogen. Dat 
betekent dat we dus ook samenwerken met meer diverse en onconventionelere partners.  
 
Onze samenwerkingspartners en coproducenten in 2018:  

• VRIJDAG 

• NNT/NNTwee 

• Club Guy & Roni 

• Theater na de Dam 

• Festival Jonge Harten 

• Het Grand Theater 

• Noorderzon 

• De Steeg 

• Het Houten Huis 

• Station NOORD 

• ZUHAUSE 

• Platform Theater 

• Urban House  
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KUNSTKAART 
  

 
 
 
 
 
 
De Noorderlingen draagt zeer actief bij aan de inhoudelijke invulling van het nieuwe initiatief 
en netwerk de Kunstkaart. Sinds 2017 werken 14 podiumkunstinstellingen in Groningen met 
elkaar samen op het gebied van cultuureducatie: Club Guy&Roni, De Noorderlingen, De 
Steeg, Grand Theatre, Het Houten Huis, Jonge Harten Festival, K&C, Kunstbende 
Groningen, Noord Nederlands Orkest, Noord Nederlands Toneel, Noorderzon, Oosterpoort 
/Stadsschouwburg, Urban House Groningen en Vrijdag.  
De instellingen bundelen de krachten met elkaar èn het 
onderwijs met als doel een mooi en sterk cultuuronderwijs.  
 
Eind november 2017 nodigden we alle docenten en 
cultuurcoördinatoren van Groninger scholen uit voor een 
borrel in de Machinefabriek. Een mooie gelegenheid om 
kennis te maken, ideeën uit te wisselen over 
cultuureducatie op school en een toelichting te geven op 
de doelstellingen van dit nieuwe netwerk. Deze meeting 
diende als opmaat voor een unieke bijeenkomst op 7 
februari. Voor het eerst lieten zij samen zien wat zij bieden 
voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 25 jaar en was 
er een inhoudelijk gesprek tussen en met wethouder Paul 
de Rook, cultuurinstellingen en onderwijzers PO/VO. 
 
De Kunstkaart is als platform ook in 2018 actief en samen 
met K&C werken we in verschillende samenwerkingen toe 
naar nieuwe vormen voor cultuureducatie en organiseren 
we de jaarlijkse regionale theater-adviesdag.  

 
 

 

 

‘Als mens beschikken we over de buitengewone kracht van 

de verbeelding, maar dit talent vernietigen we systematisch 

in onze kinderen én in onszelf.’ 
Onderwijsexpert Sir Ken Robinson.  

Documentaire ‘Alfabet’ (2014). 
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NOORDERLINGEN 
BUITEN DE DEUR 

 

We organiseren activiteiten voor jong talent en hun (theater)docenten/makers uit Groningen, 

Friesland, Drenthe en Overijssel.  

 

DE BUS platform landelijke theater dag in Groningen  
Op donderdag 22 november 2018 vertrok DE BUS van PLATFORM THEATER richting het 
Noorden. Deze dag werd georganiseerd door De Noorderlingen en Meeuw Jonge 
Theatermakers. Het was een inspirerende, diverse dag, waarin de bus de uitgelezen plek 
bleek om met elkaar te praten, elkaar te bevragen, elkaar te inspireren en te laten bezinken 
wat we allemaal hadden gezien en gehoord.  
 
Wie waren er mee? Collega's van Kumulus Maastricht, DEGASTEN, JTS ZUIDOOST, 

LKCA, Artiance, AJTS, ROS Theater en Musical school Drenthe, UCK jeugdtheaterschool, 

een aantal ZZP'ers en Platform Theater. 

 

 
Auditietraining 
Auditietraining voor jong talent 16-21-jarigen ter voorbereiding op de audities van de 

kunstvakopleidingen in Nederland en België. De auditietraining wordt gegeven door 

docenten die zelf ook betrokken zijn bij de audities op de toneelscholen. Deelnemers zijn de 

Productiegroep-leden van De Noorderlingen, leerlingen van de VRIJDAG 

Jeugdtheaterschool en jongeren van buiten deze opleidingen.  

 

Docententraining 
Voor een nog betere doorstroming in de keten van talentontwikkeling, vinden wij het 

belangrijk dat docenten getraind worden, elkaar ontmoeten en expertise delen. Deze 

deskundigheidsbevordering bieden we aan voor docenten in de vier noordelijke provincies 

die theaterlessen geven aan jonge mensen.  

 

‘’DE BUS van PLATFORM THEATER is een soort kruising tussen een netwerkbijeenkomst, een 
werkbezoek en een schoolreisje. Twee keer per jaar gaat DE BUS rijden vanuit Utrecht/Amsterdam. De 

bestemming is soms bekend, soms onbekend, maar het draait altijd om theater met kinderen en 
jongeren. De BUS draait om ontmoeting en onbevangen naar elkaar kunnen kijken. De tijd nemen om 

achterover te zitten, na te denken en te praten over je vak met mensen die jouw werk herkennen. Zo 
kun je nieuwe inspiratie opdoen. Het gaat dus niet alleen om waar je naar toe gaat, maar net zozeer om 

met wie je op pad bent en waarom. Zoals reizen wel vaker wordt geïnterpreteerd. Iedereen die in het 
theatervak werkt met kinderen en jongeren. Theatermakers, theaterdocenten, beleidsmakers, 

coördinatoren, fondsen etc. Ook dat is het idee van DE BUS: het is een kans om nieuwe connecties te 
maken en verdieping te zoeken met elkaar op allerlei niveaus.” 
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HOE LATEN WE 
ONSZELF ZIEN 

De Noorderlingen is een verhaal uit en van Groningen en het Noorden. Verhalen spreken tot 

de verbeelding en verkopen zichzelf. Ons verhaal vertelt over De Noorderlingen van toen en 

van nu. Daar mogen wij en daar mag Groningen en het Noorden trots op zijn. Doel van ons 

marketing- en communicatie is het vergroten van onze zichtbaarheid en onze passie op 

unieke wijze delen. Via een nieuwe website en huisstijl maken we verbinding tussen al onze 

doelgroepen. We speuren naar jong talent, maar willen ook gevonden worden. Onze 

productiegroep, leerlingen, docenten en oud noorderlingen verzorgen geregeld content voor 

de site, Instagram. We beogen een hogere bezettingsgraad en publieksverbreding bij de 

voorstellingen en diversiteit van leerlingen. Onze verschillende media-uitingen - drukwerk, 

website, filmpjes, nieuwsbrief, blogs en sociale media - refereren aan elkaar en vertellen 

samen één verhaal.  

 

Publiciteit 
Onze producties worden door publiek en pers goed gewaardeerd. De bezetting ligt 

gemiddeld boven de 80%. Soms varen we mee in de publiciteit van festivals of de locaties 

zelf en versterken we dit via onze eigen kanalen. Met als resultaat uitverkochte 

voorstellingen op onder andere Oerol, Noorderzon, Boulevard en FestiValderAa en een hoge 

bezettingsgraad elders.  

 

We hebben goede mediapartners die onze content willen delen, en we blijven daar ook 

steeds naar zoeken. De Noorderlingen is een sterke en gevestigde naam in de cultuur van 

het Noorden. Voorstellingen worden standaard gerecenseerd door Dagblad van het 

Noorden, Gezinsbode en soms landelijke pers en er wordt geregeld vooruitgeblikt. Naast 

recensies is er belangstelling voor een reeks van artikelen waarbij zowel de maker, de 

deelnemer als de lezer in aansluiting op een thema en De Noorderlingen zijn verhaal kan 

doen. Onze oud-Noorderlingen komen we wekelijks tegen in de landelijke pers. Er wordt veel 

verwezen naar het belang van onze opleiding en naar het talent dat deze met zich 

meebrengt.   
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FINANCIËN 
 
Structurele en incidentele subsidies 

De Noorderlingen ontvangt structurele bijdragen van de provincie en de gemeente 

Groningen en vraagt voor afzonderlijke projecten incidentele subsidies en bijdragen aan. 

Onze ambitie om vanaf 2017(aanvang kunstenplan 2017-2020) een nog betere invulling aan 

goed werkgeverschap te geven door ons personeel naar arbeid te betalen, woon-werk 

verkeer te vergoeden en ons vaste personeel aan te sluiten bij het pensioenfonds Zorg en 

Welzijn is met de toegekende subsidies helaas niet haalbaar.  

Van zowel de gemeente Groningen als de provincie Groningen ontvangen we structurele 

subsidies in de Cultuurnota 2017-2020. Bij de provincie Groningen zijn we opgenomen in de 

Cultuurnota met een bedrag van € 100.000,-. De gemeente Groningen heeft in 2018 geen 

incidentele subsidie omdat het budget op was. De gemeente Groningen geeft een structurele 

bijdrage van € 75.000. Beide overheden kenden in 2018 geen indexatie toe, hierdoor hebben 

we 2% moeten bezuinigen en het donatieprogramma niet verder kunnen ontwikkelen. 

Om onze producties te kunnen uitvoeren, ontvangen we op basis van ingediende plannen 

incidentele bijdragen bij landelijke en regionale particuliere fondsen als St Doen, Stichting 

Beringer Hazewinkel en Emmaplein Foundation. Bij tegenvallende inkomsten maken we 

ieder jaar opnieuw een gebalanceerde keuze voor aard en aantal van onze activiteiten en 

passen we waar nodig (voorstelling)concepten aan. Helaas heeft de gemeente Groningen 

onze aanvraag voor SoundTrack vol.1 niet kunnen honoreren. Prins Bernhard Cultuurfonds, 

Scholten Kammingafonds, Stichting Roode of Burgerweeshuis en Beringer Hazewinkel voor 

diverse producties wel. De Provincie Drenthe heeft een kleine bijdrage gedaan aan 

Valavond, de coproductie met Het Houten Huis.   

 

Eigen inkomsten 

In 2018 heeft De Noorderlingen 27% eigen inkomsten gerealiseerd. Onze producties leveren 

met recettes en uitkoopsommen in beperkte mate publieksinkomsten1 op. Voor de opleiding 

betalen leerlingen per halfjaar een bijdrage, deelnemers aan De Productiegroep betalen 

jaarlijks een bijdrage naar draagkracht binnen een gesteld minimum en maximum. Per 

september 2019 verhogen we de bijdrage voor onze activiteiten, les en Productiegroep 

(Jeugdcultuurfonds en Stadjerspas ter ondersteuning). Onze voorstellingen hebben 

festivalprijzen en entreekorting voor jongeren. Wij oriënteren ons met realistische 

uitgangspunten op andere manieren om in de toekomst financiële middelen uit de markt te 

halen en te zoeken naar aanvullende gelden. De Noorderlingen heeft als USP haar 

werkwijze en gespecialiseerde mankracht op het gebied van theater/kunst en 

talentontwikkeling.  Ons personeel, met name de docenten en de artistiek directeur lenen we 

graag uit aan belanghebbenden als adviseur, docent, acteur of regisseur. 

 

                                                                    
1 Uitkoopsommen en recettes Valavond zijn t.g.v. Het Houten Huis. 
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Het serieus uitoefenen van onze taak als talentontwikkelaar en het maximaliseren van de 

eigen inkomsten gaan soms moeilijk samen. Om onze positie in de regionale infrastructuur te 

verstevigen en van nog grotere waarde te zijn voor de gehele keten van talentontwikkeling, is 

structurele financiering noodzakelijk. Op dit moment hebben we niet voldoende middelen om 

al onze ambities en activiteiten uit te voeren. 

 

Uitgaven 

De uitgaven van De Noorderlingen beslaan grotendeels personeel (vast en tijdelijke 

arbeidscontracten en op freelancebasis) en de huisvesting. Er zijn verder met name kosten 

ten aanzien van de producties. Deze uitgaven worden alleen gedaan indien daar incidentele 

subsidies en bijdragen voor beschikbaar zijn. Bij de voorstelling Soundtrack hebben we een 

uitzondering op deze regel gemaakt. We hebben daar vanwege het bijzondere karakter van 

de voorstelling en de verplichtingen die we waren aangegaan meer dan begroot aan uit 

gegeven. De afwijzing op subsidieaanvraag van de gemeente Groningen was ook zeer laat 

binnen.   

Sinds 2014 loopt dossier Boot. Op 4 juli 2017 heeft de kantonrechter de claim afgewezen 

van Bureau Mercuur met een claim aan huur voor de boot van € 82.563,45. Op 11 
september is hoger beroep gestart voor dezelfde claim. Op 6 maart 2018 heeft de rechter 

besloten dat er op een later tijdstip een zitting zal zijn. De griffierechten hebben we in 2017 

betaald. De advocaatkosten in 2018. In arrest d.d. 9 oktober staat dat we op 10 mei 2019 op 

de zitting Paleis van Justitie te Leeuwarden worden verwacht.  

Met het negatieve exploitatieresultaat van € 4.564 voor 2018 neemt de positie van het Eigen 
vermogen af tot € 11.114. Het eigen vermogen is te laag. Het ontbreekt De Noorderlingen 
aan een buffer om tegenvallers op te vangen en risico’s te nemen in het cultureel 
ondernemerschap.  

Huisvesting 

We zitten nog steeds midden in de concretisering van het Definitief Ontwerp en de aanvang 

bouw van de Kunstwerf! We huizen nu 5 jaar aan de Travertijnstraat 12 te Groningen: een 

gebouw in verval en lastig te bereiken voor onze leerlingen, niet passend bij waar we voor 

staan. We kijken dan ook zeer uit naar de verwachte oplevering van de Kunstwerf in de 

zomer van 2020!  
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TOT SLOT 
 
2018 was een bewogen en bevlogen jaar. En zo hoort het ook! Meer dan 30 jaar 
Vooropleiding Theater in Groningen, wat een rijkdom!  
 
De consequentie van de niet volledig toegekende subsidies 2017-2021 maakt dat we samen 
met ons team iedere dag opnieuw kritisch blijven kijken naar onze ambities.  Waar nodig 
passen we ideeën aan, zoeken we naar andere mogelijkheden maar de conclusie is dat we 
te weinig geld hebben om volledig waar te maken wat we ambiëren en wat jonge mensen in 
het Noorden verdienen. De afgelopen jaren hebben we ons – dankzij kunst en vliegwerk en 
bevlogen inzet van onze staf – hard gemaakt om alle activiteiten van De Noorderlingen uit te 
voeren en waar mogelijk te verbeteren en uit te breiden.  
 
We verheugen ons op de aankomende periode waarin we ons wij vanuit onze visie op talent 
ons curriculum blijven aanscherpen en verdiepen, stevig inzetten op versterkende 
samenwerking en ondernemende activiteiten gaan uitvoeren. We kijken uit naar het moment 
om samen met de andere culturele partners onze intrek te mogen nemen in ‘de Kunstwerf’. 
Een plek waar we ons werk echt verder kunnen ontplooien. We nemen onze 
verantwoordelijkheid in de discussie en noodzaak in de ontwikkeling van visie en activiteiten 
aangaande Code Diversiteit en code Fair Practice. Met de steun van onze structurele en 
incidentele subsidiegevers en ons eigen ondernemerschap zetten we de veelzijdigheid, 
energie en de intensiteit van ons werk met talentvolle Noorderlingen in de toekomst graag 
voort.  
 

 

WORDT VERVOLGD! 
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