Jaarverslag 2020

‘Kunstenaars werpen vragen op in plaats van antwoorden te bieden.
Daar ligt volgens mij jullie taak: de nieuwsgierigheid naar onbekend terrein te kietelen,
naar wat áchter de horizon ligt.’
Ramsey Nasr
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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 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 NoordNederland onmisbaar in het hart van Groningen, City of Talent.
Juist nu er na onderzoek veel zorgen zijn naar het psychisch welbevinden van jongeren, spelen we een belangrijke
rol. We bieden deze generatie een perspectief: de lessen gaan door, we zorgen voor een community en verbinding,
en werken aan de 20th century skills. In de post coronatijd zullen de skills creativiteit en veerkracht meer dan
ooit broodnodige zijn. Het is bewonderingswaardig te zien dat zowel bij de spelers, docenten en het team onze
mentaliteit en toewijding ondanks de moeilijkheden hoog is. De spirit en noodzaak om ons werk te blijven doen is
groot. We hebben nieuwe vormen van lesgeven, produceren en presenteren ontwikkeld, onze plannen honderd keer
aangepast. En ondanks dat we net als iedereen zoom-moe zijn, verlangen om met de jongeren weer live te maken,
werken en spelen…naar dat waar ons vak over gaat…
Ook dit kunnen we!
Door de grote inzet van staf en team, ons ondernemerschap, met de steun van subsidiegevers,
partners en coproducenten kijken we ondanks corona terug op een goed Noorderlingen jaar 2020.
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 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, konden al
onze zzp’s aan de slag, werkten we nauw samen met het NNT & Theater Na de Dam, steunden we als
talentontwikkelaars Station Noord, stonden leerlingen iedere avond vol noodzaak grotendeels thuis in
hun kamer op de online vloer en konden we werkpresentaties live uitvoeren, zorgde onze online Wijd
Open niet voor een vol Grand Theatre wel voor een creatief proces voor de makers en groot aantal
online kijkers.
Ook dit jaar startten er weer een groot aantal Noorderlingen verspreid over het hele land aan een
kunstvakopleiding! We volgen de talenten op de voet, tijdens hun opleiding en als ze werkzaam zijn in het veld.
De kracht, de eigenzinnigheid 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, niet hebben kunnen
doen en welke corona oplossingen er tot stand zijn gekomen, staat in dit jaarverslag 2020.

Namens Stichting De Noorderlingen
Bartho Smit (voorzitter) en Lotte Lohrengel (directeur)
30 maart 2021

2
1

2
1

‘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)
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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. 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 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
Lies van de Wiel, Mads Wittermans, Nicole Bakker, Sander Roux, Tim van der
Molen, Sara Scholten, Fabian van der Dussen, Mariëtte Berbee en Lotte
Lohrengel verzorgen het lesprogramma. Dit team wordt aangevuld met
stagiaires van de landelijke kunstvakopleidingen o.a. Toneelschool Arnhem,
Toneelacademie Maastricht, Toneelschool Amsterdam en Docent Theater
Leeuwarden en het Noorderpoortcollege. 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.
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FTE

TEAM EN DOCENTEN
Team
Lotte Lohrengel
Nicolette Klein Bleumink
Herman van Keulen
Brenda Stavast
Femke de Graaf / Sanne Smelt

Artistieke directie
Zakelijke ondersteuning (freelance)
Productieleiding, techniek, gebouwbeheer
Algemene ondersteuning
Communicatie

Docenten
Fabian van der Dussen, Lies van de Wiel, Mads Wittermans, Mariëtte Berbee,
Nicole Bakker, Sara Scholten, Sander Roux, Tim van der Molen.

BESTUUR
Bartho Smit
Alice Faber
Lieke Ruijgers
Douwe Zeldenrust
Liesbeth van de Wetering
Carina de Vroome

0,80
0,30
0,85
0,40
0,20
0,60

AANGETREDEN / AFGETREDEN
m
v
v
m
v
v

voorzitter
lid
penningmeester
lid
lid
lid

19-09-2018
15-06-2017 / 31-12-2020
06-02-2019
25-09-2019
13-09-2017
17-03-2020

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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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
 Workshop weken
 Theaterbezoek
 Werkpresentaties
 Evaluaties
 Auditietraining
 Theater na de Dam voorstelling
 Festival Noorderzon voorstelling
 Theater ontmoeting Noord
Onze lessen konden in tijden van corona voor een deel live plaatsvinden en moesten voor een deel
online. Wekelijks ontvingen alle spelers een werkbrief met opdrachten, inspiratie, tips en de
zoomlinks van de lessen. We volgden online-ontwikkelingen van vakbroeders en maakten zelf ook
een aantal specifieke theaterprojecten voor het online platform.
WE MOAK'N ER WAT VAN! - Les in tijden van Corona
“Hoe gaan we deze periode in zonder elkaar live te zien, zowel op de vloer als daarbuiten? Hoe
houd je je creativiteit gaande, je spelplezier, ontwikkeling en maakvrijheid. Hoe blijven we in
verbinding met ons fantastische theatervak..? We moak'n er wat van!
Wij - jullie docenten en regisseurs van De Noorderlingen - delen de komende weken inspiratie,
uitstapjes en opdrachten met jullie. We gaan aan de slag, verzetten onze gedachtes, komen in
beweging en creëren zo toch een soort van samenzijn.
In deze mail werkbrief #3”

Audities
Twee keer per jaar houden we audities. Dit is een workshop in drie delen: beweging,
groepsimprovisatie en werken vanuit een meegebrachte tekst. We nemen jongeren aan voor de
Intro groep bij wie we talent vermoeden, die gedreven zijn, die zich met lef opdrachten eigen
durven te maken en het vermogen hebben om zich verder te ontwikkelen. Na de Intro kijken we of
de speler kan en wil doorstromen naar één van de drie fases in de vervolggroepen.
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 en
contacten gerealiseerd. 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.
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De geografische spreiding van de huidige spelersgroep (63 op 18 december 2020) komt
overeen met een, door de jaren heen, vrij constant beeld:
provincie Groningen 81,25%
provincie Drenthe 13,75%
provincie Friesland 5%
In 2020 kwamen er 38 jongeren op de audities af.
De auditanten kwamen voor
15,8% uit de provincie Drenthe
13,2% uit de provincie Friesland
21% uit de provincie Groningen
50% uit de stad Groningen

PRESENTATIES 2020
April/mei
Groningen
13 december Groningen

AANTAL
De Noorderlingen
De Noorderlingen

AUDITIES 2020
29 augustus Groningen
12 december Groningen

AANTAL
De Noorderlingen
De Noorderlingen

AUDITIETRAINING 2020
27-29 november Groningen

gecanceld
828 online

22
16

AANTAL
De Noorderlingen

12
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PRODUCTIEGROEP
ACTIVITEITEN PRODUCTIEGROEP
Voorstellingen
Willekeurige volgorde:






1
1
1
1

theaterzaalvoorstelling
voorstelling/maatschappelijk project
vrij blok
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

Productiegroep 2019/2020
Ronja Boer
Benjamin Verwegen
Céline Amadi
Merijn Kortman
Vera Wind
Wanne Buitenhuis
Rickje Zeeuw
Charley Tengbergen
Productiegroep 2020/2021
Sarah Tigelaar
Julius van der Laan
Floor Harrijvan
Demi Dijstelberge
Rafael van der Ziel
Samuel Hento
In verband met corona werkte de PG 2019/2020 het eerste deel van het jaar gezamenlijk in
het pand, bij de eerste lockdown vervielen al hun geplande speelbeurten en maakten we de
omslag naar online werken. Vanaf april werkte de PG via protocol Podiumkunsten binnen eigen
bubbels van (max drie personen) weer op De Noorderlingen aan hun eigen werk voor WIJD
Open. In juni en juli konden we weer live ontmoetingen organiseren en sloten we het jaar
Noorderlingen-waardig af.
9
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VOORSTELLINGEN
‘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

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 2020 hebben uitgevoerd. Met onze
projecten geven we een goed beeld van de veelzijdigheid, de energie en de
intensiteit van ons werk met talentvolle Noorderlingen.

BROADCAST INTERRUPTIONS
3 februari
8 februari
12 februari
21 februari
21 maart
22 maart
8 april
11 april
25 april
28 april
1 mei
7 mei
12 mei
10 juni

Groningen
Groningen
Utrecht
Leeuwarden
Amersfoort
Amersfoort
Rotterdam
Leiden
Groningen
Den Haag
Assen
Leeuwarden
Utrecht
Groningen

Machinefabriek
Machinefabriek
Stukafest
Stormram meets Fringe
High T3
High T3
Theater Rotterdam
Leidse Schouwburg
Wijd Open, Grand Theatre
Koninklijke schouwburg
De Nieuwe Kolk
De Harmonie
Stadsschouwburg
De Wijk De Wereld

AANTAL
35
105
75

KIJK ME
25 april
10 mei
30 mei

Groningen
Den Bosch
Amsterdam

Grand Theatre
Verkadefabriek
CC Amstel

AANTAL
gecanceld
gecanceld
gecanceld

WIJD OPEN
28 april

Groningen

Grand Theatre

AANTAL
gecanceld

gecanceld
gecanceld
gecanceld
gecanceld
gecanceld
gecanceld
gecanceld
gecanceld
gecanceld
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WIJD OPEN
25 april
2 mei
9 mei
16 mei
23 mei

- de online editie
Quarantaineportret Groningen
Zeeuwse Boeren
Groningen
Wat dan?!
Groningen
Zeven
Groningen
The Steps We Take Groningen
Trailer ‘The Steps We Take’
Soundtrack ‘Wachten op papa’
Prodcast ‘De Geurverteller’

HERE WE ARE - DE PODCAST
4 mei

Noorderlingen
Noorderlingen
Noorderlingen
Noorderlingen
Noorderlingen

AANTAL
1.746 online
113 online
228 online
264 online
470 online
104 online
158 online
19 online

Noorderlingen

AANTAL
395 online

ANYWHERE BUT HERE - KAREL HERMANS
3 augustus
Groningen
4 augustus
Groningen
5 augustus
Groningen
6 aug
Groningen
7 aug
Groningen

Noorderzon
Noorderzon
Noorderzon
Noorderzon
Noorderzon

AANTAL
9
9
9
9
9

STEEN
25 september
26 september
27 september

Groningen
Groningen
Groningen

Het Verbond
Het Verbond
Het Verbond

AANTAL
75
75
60

SOUNDTRACK VOL.2
13 november
14 november
15 november
19 november
20 november
21 november

Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen
Groningen

Jonge Harten festival
Jonge Harten festival
Jonge Harten festival
Jonge Harten festival
Jonge Harten festival
Jonge Harten festival

AANTAL
gecanceld
gecanceld
gecanceld
gecanceld
gecanceld
gecanceld

HIDDEN TRACK
Try-out
Première

Groningen
Groningen

Vrystaat Kunstefees
Noorderlingen

AANTAL
200 online
790 online

TOTAAL 2020

Groningen

4.957…..
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Broadcast interruptions
Als inleiding op de NITE-voorstelling Before/After maken jonge acteurs van De Noorderlingen onder
leiding van regisseur Karel Hermans een korte pop-up voorstelling genaamd Broadcast
interruptions. Deze theatrale inleiding gaat in op thema’s uit de hoofdvoorstelling en speelt in
huiskamers, theaterfoyers en op het toneel.
Over Before / After
38 gewone mensen doen gewone dingen. Ze draaien een gloeilamp in, gaan vreemd, bekijken een
schilderij, ontdekken een grijze haar, halen een jeugdherinnering op, wachten op een hotelkamer,
of kibbelen op een bedrijfsborrel. Maar in het toneelstuk Vorher/Nachher laat de Duitse schrijver
Roland Schimmelpfennig in al die levens iets heel kleins verschuiven waardoor die nooit meer
zullen zijn als voorheen.
Karel Hermans
Karel Hermans studeerde in 2016 af aan de performance opleiding van Toneelacademie Maastricht.
Bij Tryater was hij te zien in onder andere Wie overleeft de Grutto, de jeugdvoorstelling Karawane
en Nonférence. Hij is ook bekend van het collectief Skoft&Skiep, dat hij met Tatiana Pratley en
Aukje Schaafsma vormt.
Broadcast Interruptions is een aantal keer als ‘losse’ voorstelling te zien (Machinefabriek +
Stukafest). De overige keren is Broadcast Interruptions te boeken in combinatie met de voorstelling
Before/After.
Regie | Karel Hermans
Spel | Benjamin Verwegen, Céline Amadi, Charley Tengbergen, Merijn Kortman, Ronja Boer, Vera
Wind, Wanne Buitenhuis, en Rickje Zeeuw (Productiegroep De Noorderlingen)
Regie-assistentie | Timo Fluitsma
Vormgeving | Louwe Noordhof
Met dank aan | Herman van Keulen en Lotte Lohrengel
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KIJK ME
Wat als je iemand niet verstaat? Als je elkaars taal niet kent. Als woorden en gebaren
onbeantwoord blijven. Wat zie je dan in een ander? En wat ziet die ander in jou?
In KIJK ME staan dove en horende spelers op het podium in een visuele en fysieke voorstelling over
gezien en gehoord worden. Een ode aan de ontmoeting. Hier en nu. Voor iedereen, met of zonder
gehoor. KIJK ME is een coproductie van De Noorderlingen en het Jonge Harten Theaterfestival.
Regie | regisseur Lies van de Wiel in nauwe samenwerking met tolk Nederlandse Gebarentaal
Tineke Groenenboom
Spel | Alma Gerritsen, Lara Knarren (vervangt Tonja Hielema), Daan Frumau, Elias Stuifzand,
Benjamin Verwegen, Céline Amadi, Charley Tengbergen, Merijn Kortman, Ronja Boer, Vera Wind,
Wanne Buitenhuis en Rickje Zeeuw.
Techniek | Herman van Keulen
Scenografie | Mieke den Braber
Kostuums | Freja Roelofs
Productie | Suzanne Verhagen
Video ontwerp | Boris Stokman
Met dank aan alle betrokken tolken Nederlandse Gebarentaal | Lara Knarren, Sylvia Bouwman,
Nelleke Spoelstra, Eefje de Jong, Sjoukje Zijlstra en Milou Hommes – de Raad. Dank voor het
steunen van dit project | Janivo Stichting, Beringer Hazewinkel, EmmapleinFoundation, Stichting
H.S. Kammingafonds, Dr. C.J. Vaillant Fonds, HandicapNL, Nederlandse Stichting voor het
Gehandicapte Kind, Hogeschool Utrecht en Gemeente Groningen.
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WIJD OPEN – de online editie
Zaterdag 25 april gooien we de virtuele deuren WIJD OPEN! Spelers en makers van De
Productiegroep nemen onze onlinekanalen vijf weken over en tonen hun eigen werk. Een ‘open
huis’ festival dat af én onaf werk toont: van solo tot expo, van film tot muziek. Ervaar wat De
Noorderlingen is, doet en maakt!

Quarantaine portret | Charley Tengbergen
Dat loopt eventjes anders. Op de planning stond Wijd Open in het Grand Theatre, FestiValderAa,
een barfeest of 2, 3, 4? En heul veul speul'n, met elkaar, met z'n achten, als Productiegroep.
Nu zijn we nog steeds De Productiegroep en bij elkaar, althans op Skype (en in het hart).
Van huis uit en sporadisch in ons eigen hol aan de Travertijnstraat houden wij ons bezig met het
Vrij Blok (vast onderdeel van Wijd Open).
Ik ben bij alle PG'ers langs geweest om een praatje te maken en een foto te schieten, op afstand.
En niet alleen De Productiegroep komt voorbij, ook docenten, lesgroepers, toekomstige PG'ers,
oud-Noorderlingen en het kantoorteam komen langs!
Zeeuwse Boeren | Rickje Zeeuw en Ronja Boer
“Ro: Oh ja en voor we het vergeten, we gaan het ook niet over het Corona virus hebben!''
''Ri: Ja, dit album is zo goed als COVID-19 vrij,
neem dat van ons aan, daar hebben we het echt genoeg over gehad.''
''Ro: Dus we gaan beginnen.”
Wat als twee jonge, artistieke dames in de bloei van hun leven abrupt moeten stoppen met het
leven van het dagelijks leven en zo alle projecten/evenementen/uitstapjes die ze hadden gepland
gecanceld worden?
Ronja Boer en Rickje Zeeuw trekken het zich niks aan. Of naja, ze bleven thuis en hielden afstand,
maar het maken ging door. Zodoende kozen Ronja en Rickje om van het verzamelde materiaal niet
een voorstelling, maar een luister album te maken. Leuk toch?
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WAT DAN?! | Celine Amadi
Nu het eff niet anders kan
Alles valt weg
Het decor is me ontnomen
Niets meer om op door te stomen
Toch kan ik nog wel dromen
Er is over wat er altijd al is
Daarvan is nooit een gemis
Je hebt jezelf
Dat is al een bovennatuurlijke schoonheid
Vind ik
Het vermogen te beseffen dat ik
Ik ben
Benut de tijd…
Of niet
Lief publiek dat er dan toch is,
Welkom bij mijn Wijd Open. In deze korte week neem ik je mee in mijn denkwerk vanaf het
moment dat wij te maken kregen met Covid-19 tot aan het heden. Dit vooral in de vorm van
schrijfwerk, hier en daar een foto. Zie het als een soort mozaïek. Mijn werkjes (die soms nog niet
af zijn) zijn allemaal losse dingen die samen één geheel vormen, een soort gedachtegang. Lees
het, zie het, neem er iets van mee of doe er niets mee.
Liefs Céline
Zeven | Vera Wind
Dit is 7. Zeven filmpjes over zeven weken, 7 weken lockdown. Of na ja, ik in die zeven weken. Het
zijn zeven kleine filmpjes. Verwacht niet te veel, maar ook niet te weinig. Kijk ernaar, luister
ernaar. Misschien herken je iets, of niets. In deze filmpjes ga je zes verschillende versies zien van
mij. Extreme versies, dat wel. Van huilend dieptepunt tot internet sensatie tot een theatrale poging
tot ‘iets’.
The Steps We Take | Merijn Kortman, Wanne Buitenhuis en Ben Verwegen
"Ik probeer me te verzetten, maar jullie zijn te veel.
Hoe harder ik terugvecht, hoe kouder het water en hoe sterker jullie handen.
Jullie schreeuwen, steeds harder:
“Omarm, omarm, omarm.
Als ge niet kunt vangen zijt ge dood”
Sakkaku, zo heet de nieuwe wereld. Daar waar het allemaal moet gebeuren en moet lukken. Waar
vloeken van mijlenver voelbaar zijn en omzeild kunnen worden. Waar we durven te slapen, want
dromen schijnt zo leuk te zijn.
Geïnspireerd door anime en de boeken van Haruki Murakami vertellen Wanne Buitenhuis, Ben
Verwegen en Merijn Kortman het verhaal van Sakkaku op theatrale wijze. Of eigenlijk op
cinematografische wijze. Of eigenlijk allebei.
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Here We Are – de podcast
Geen voorstelling in de Martinikerk, wel een klein monument
De avond van de Nationale Dodenherdenking voorzien we al vele jaren van extra betekenis samen
met jongerenplatform 2 (NNT). Net als voorgaande jaren zouden we in de Martinikerk een
voorstelling spelen in het kader van Theater Na de Dam. Dit jaar geen voorstelling, wel een klein
monument met verhalen van toen en nu. Een podcast over vrijheid, oorlog en familie. Een
herdenking op afstand. Vanaf 4 mei (na de herdenking) online te beluisteren.
Hier staan we. We onderzoeken.
Als het leven op zijn kop staat, kijken we naar wat ons bindt.
We interviewen onszelf en ouderen, duiken in onze (familie)geschiedenis.
Vanuit ons eigen huis, bij jou in de huiskamer.
Tijdens de elfde editie van Theater Na de Dam zetten bijna 500 jongeren in 40 projecten door heel
Nederland zich in om, ondanks alles, ook dit jaar 4 mei van betekenis te voorzien. Gebaseerd op
digitale gesprekken en briefwisselingen tussen jongeren en ouderen over de oorlog wordt – in veel
verschillende vormen – iets waardevols gemaakt en staan we niet alleen stil bij het verleden, maar
ook bij de complexe tijd waarin we nu leven.
We hopen de voorstelling HERE WE ARE volgend jaar alsnog live te kunnen maken, zingen, dansen
en spelen.
Regie | Sara Scholten, Andy Smart en Zola Westerhof
Gemaakt door | De Noorderlingen en jongerenplatform 2 (NNT) i.s.m. Bab Ad-daar en het 4 MeiProjekt o.l.v. dirigent Robert Ramaker
Met dank aan | Stichting Herdenking 4 mei Groningen, Martinikerk, Kunstraad Groningen,
Emmaplein Foundation, H.S. Kammingafonds en alle geïnterviewden.
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Steen
Wat gebeurt er als je De Productiegroep 20-21 een week met Nicole Bakker Cain aan het werk zet?
Dan krijg je een rollercoaster-project met als uitkomst: STEEN.. een rauwe mix van muziek,
beweging en taal.. Een #niettemissen performance op het scherpst van de snede zoals alleen de
De Noorderlingen dat kunnen.
STEEN.
DE PERSONA
DE SCHADUW
DE ANIMA
DE ANIMUS
HET ZELF
…While life has never been so dark, I trust upon my shadow.
Regie | Nicole Bakker Cain
Spel | Demi Dijstelberge, Floor Harryvan, Julius van der Laan, Rafaël van der Ziel, Samuel Hento,
Sarah Tigelaar (Productiegroep De Noorderlingen)
Techniek & Productie | Herman van Keulen
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SoundTrack Vol.2
SoundTrack vol.2 zou te zien zou zijn tijdens het Jonge Harten Theaterfestival. Vanwege het
coronavirus kon het festival helaas niet plaatsvinden. Om de creativiteit toch door te laten stromen
hebben we de productie Hidden Track gemaakt!
De Noorderlingen are BACK met een audiovisuele Soundtrack VOLUME II. Loop mee in deze
muzikale trip via twee locaties in de binnenstad van Groningen. Kijk, luister en laat jouw focus
dirigeren door de movements van de nieuwe generatie Noorderlingen. Theatermakers Nastaran
Razawi Khorasani, Jimi Zoet en Brothertill droppen de beste sounds in je oren. Performed by De
Noorderlingen. Volg hun track – hun stem – LIVE!
Makers | Nastaran Razawi Khorasani, Jimi Zoet, Brothertill, Karel van Laere
Spel | Productiegroep van De Noorderlingen: Sarah Tigelaar, Julius van der Laan, Floor Harrijvan,
Demi Dijstelberge, Rafael van der Ziel, Samuel Hento
Artistieke coördinatie | Lotte Lohrengel
Techniek | Herman van Keulen
Beeld | Boris Stokman
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Hidden Track
HiddenTrack is een productie geïnspireerd op SoundTrack vol.2 die te zien zou zijn tijdens het
Jonge Harten Theaterfestival. Vanwege het coronavirus kan het festival helaas niet plaatsvinden.
Om de creativiteit toch door te laten stromen hebben theatermakers Nastaran Razawi Khorasani,
Jimi Zoet, Karel van Leare en BrotherTill samen met de productiegroep twee keer tien dagen
geëxperimenteerd. Met een binaural headset in de hoofdrol onderzoeken Nastaran en Jimi samen
met de spelers de krachten en valkuilen van immersief 3D geluid. Vertrokken vanuit het thema
‘wat we allemaal niet zien’ nemen Karel en Mathijs met de Productiegroep de controle over van
elke pixel in het kader van je scherm.
Een deel van de voorstelling zal tot betere tijden een ‘hidden track’ blijven voor publiek, het werk
van Mathijs en Karel zal online zaterdag 14 november live te zien zijn. Powered by Jonge Harten,
performed by De Noorderlingen.
De Noorderlingen are BACK met een audiovisuele ‘hidden track’. Performance art, muzikale trip,
stukkie kunst in barre tijden laten hun onzichtbare sporen na. Kijk, luister en laat jouw focus
dirigeren door de movements van de nieuwe generatie. Theatermakers Nastaran Razawi Khorasani,
Jimi Zoet, Karel van Leare en Mathijs van Til balanceren op de grens van het waarneembare.
Performed by De Noorderlingen.
Regie | BrotherTill en Karel van Laere, Nastaran Razawi Khorasani, Jimi Zoet
Regie-assistent | Zola Westerhof
Spel | Productiegroep van De Noorderlingen: Sarah Tigelaar, Julius van der Laan, Floor Harrijvan,
Demi Dijstelberge, Rafael van der Ziel, Samuel Hento
Techniek | Herman van Keulen
Posterbeeld | Boris Stokman
Dank voor het steunen van dit project | Jonge Harten Theaterfestival, Stichting Beringer
Hazewinkel, Emmaplein Foundation
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SAMENWERKING
‘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)

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 2020:
VRIJDAG
Meeuw Jonge theatermakers
NNT/NNTwee
Club Guy & Roni
Theater na de Dam
Festival Jonge Harten
Grand Theatre
Noorderzon
De Steeg
Het Houten Huis
Station NOORD
Teddy’s Last ride
Platform Theater
Urban House

22

NOORDERLINGEN
BUITEN DE DEUR
We organiseren activiteiten voor jong talent en hun (theater)docenten/makers uit
Groningen, Friesland, Drenthe.
Theaterontmoeting Noord
Ons partnerschap binnen Station Noord biedt de kans om met Meeuw jonge theatermakers,
Garage TDI en Loods 13 nieuwe dingen uit te proberen, met ontwikkeling en samenwerking als
uitgangspunt. Waarin jongeren in aanraking komen met elkaar, nieuwe werkvormen en de
Station Noord-makers hun eigen specialisme kunnen verdiepen en overdragen.
In september 2019 organiseerden we ons eerste jaarlijks theaterweekend (inclusief
overnachting) met masterclasses voor zes docenten, drie makers en dertig jongeren. De
Noorderlingen zorgde voor de artistieke invulling en begeleiding van makers en deelnemers.
Sieger Baljon, Andy Smart en Karel Hermans werkten met alle gemixte groepen. De Follow up
2020 een dagdeel, waarin docenten van de vier talenthuizen nader kennis maken met elkaar,
expertise uitwisselen en de Station Noord-makers hen inspireren heeft helaas door corona niet
plaats kunnen vinden, we zoeken nog naar een vervolgdatum.
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 Productiegroepleden van De Noorderlingen en jongeren van buiten ons huis zoals Vrijdag en de Mbo Artiest
Noorderpoort.
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HOE LATEN WE
ONSZELF ZIEN
De Noorderlingen is een verhaal uit en van Groningen en het Noorden. 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
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 binnen de cultuurnota 2017-2020 structurele bijdragen
van de provincie en de gemeente Groningen en vraagt voor afzonderlijke projecten
incidentele subsidies en bijdragen aan. Bij de provincie Groningen zijn we
opgenomen in de Cultuurnota met een bedrag van € 100.000,- en ontvingen met
indexatie voor 2020 € 102.300,-. De bijdrage van de gemeente Groningen was in
2020 € 76.350,-.

Om onze producties te kunnen uitvoeren, ontvangen we op basis van ingediende
plannen incidentele bijdragen bij landelijke en regionale particuliere fondsen als
Stichting Beringer Hazewinkel, Emmaplein Foundation, Scholten-Kammingafonds
etc.
Naast de incidentele fondsenwerving voor producties hebben we ook fondsen en
overheden aangeschreven voor de eenmalige inrichting van onze nieuwbouw op de
Kunstwerf. De toekenningen in deze van Provincie Groningen, Stichting Zabawas,
Prins Bernhard Cultuurfonds en ScholtenKammingafonds worden besteed in 2021,
omdat de oplevering van de nieuwbouw bijna een jaar vertraagd is.
Corona heeft ook een rol gespeeld bij de producties. De toekenning van de provincie
Drenthe voor De Kleine Man op Festival der Aa is doorgeschoven naar 2021. De
bijdragen van Emmaplein en Beringer Hazewinkel voor Soundtrack zijn benut voor
Hidden Track, de vervanger van Soundtrack dat door coronamaatregelen helaas niet
live kon, maar wel via livestream.
Onze ambitie om vanaf 2017(aanvang kunstenplan 2017-2020) een 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, was in deze cultuurnotaperiode niet mogelijk, maar
kunnen we met de structurele bijdrage van Gemeente, Provincie en Fonds voor
Cultuurparticipatie in de periode 2021-2024 wel realiseren.
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Eigen inkomsten
In 2020 heeft De Noorderlingen 22,5% eigen inkomsten gerealiseerd. Dit is gelijk aan
voorgaande jaren. Onze producties leveren met recettes en uitkoopsommen in beperkte
mate publieksinkomsten op. Voor de opleiding betalen leerlingen per halfjaar een bijdrage,
deelnemers aan de Productiegroep betalen jaarlijks een bijdrage naar draagkracht van
minimaal € 1.100. Er zijn geen afmeldingen vanwege corona geweest. We hebben het
programma voor de leerlingen voor een groot deel op locatie kunnen uitvoeren en voor
een klein deel online. 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 talent en mens ontwikkeling. Ons
personeel, met name de docenten en de artistiek directeur lenen we (met vergoeding)
graag uit aan belanghebbenden als adviseur, docent, acteur of regisseur.
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 landelijke keten van
talentontwikkeling, is structurele financiering noodzakelijk. Vanaf januari 2021 ontvangen
we naast de structurele bijdragen van gemeente en provincie Groningen ook een
structurele bijdrage van het Fonds Cultuurparticipatie.
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.
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. Op 10 mei 2019 was de zitting in Paleis van Justitie te
Leeuwarden en op 6 december 2019 het getuigenverhoor. 25 september 2020 vond het
getuigenverhoor van Petit Mboa plaats. De Noorderlingen heeft op 2 november 2020 een
memorie van enquete ingediend en Petit Mboa op 15 december een antwoord memorie na
enquete. Op de rolzitting van 5 januari 2021 is de zaak verwezen naar de rolzitting van 16 maart
2021.In arrest d.d. 16 maart 2021 is de claim volledig verworpen en is De Noorderlingen een
tegemoetkoming in de kosten toegekend. De hoogte van deze tegemoetkoming is niet verwerkt
in de jaarrekening 2020.
Met het exploitatieresultaat van € 372 voor 2020 neemt de positie van het Eigen vermogen toe
tot € 11.218. Het eigen vermogen blijft te laag. Het ontbreekt De Noorderlingen aan een buffer
om tegenvallers op te vangen.
Ten aanzien van de WNT norm kan gemeld worden dat alle vergoedingen ruim onder de norm
blijven.
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Huisvesting
Eind december 2019 zijn wij erfpachter geworden voor ons deel van de Kunstwerf. De planning
was om vanaf 1 oktober 2020 te kunnen gaan inrichten en vanaf 1 januari 2021 onze activiteiten
in de nieuwbouw te gaan plaatsvinden. Helaas. We hopen nu vanaf 1 september 2021 in te
kunnen gaan richten om op 1 januari 2022 op de nieuwe locatie te kunnen starten met de
activiteiten. De verhuizing betekent voor De Noorderlingen een enorme en noodzakelijke
verbetering. We kijken dan ook zeer uit naar de verwachte oplevering van de Kunstwerf in de
herfst van 2021!
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TOT SLOT
2020 was een bewogen en bevlogen jaar. En zo hoort het ook! Meer dan 30 jaar
Vooropleiding Theater in Groningen, wat een rijkdom! Toch is dit jaar gekleurd door
corona. Het heeft ons allemaal ontwricht en staan ook wij voor grote uitdagingen.
Juist nu er na onderzoek veel zorgen zijn naar het psychisch welbevinden van
jongeren, spelen we een belangrijke rol. We bieden deze generatie een perspectief:
de lessen gaan door, we zorgen voor een community en verbinding en werken aan
de 20th century skills. In de post coronatijd zullen de skills creativiteit en veerkracht
meer dan ooit broodnodige zijn. Ons belangrijkste doel is om meer dan ooit de
creativiteit van jongeren gaande te houden, ons team van zzp’ers aan het werk te
houden en positief en proactief onze plannen voor de toekomst te blijven maken.
De consequentie van de niet volledig toegekende subsidies 2017-2020 maakt dat we
samen met ons team iedere dag opnieuw kritisch bleven kijken naar onze ambities.
Waar nodig pasten we ideeën aan, zochten we naar andere mogelijkheden maar de
conclusie bleef dat we te weinig geld hadden 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, vanuit onze visie op
talent, ons plan van aanpak 2021-2024 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 binnen het vraagstuk en de ontwikkelingen
aangaande de Code Diversiteit / Inclusiviteit en Code Fair Practice. Vanuit onze
eigen visie en werkwijze en met de steun van onze structurele en incidentele
subsidiegevers en 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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