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1. Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag over 2018 van Stichting COVAR. Twee jaar geleden richtte Els 

Roobroeck, regisseur en theatraal performer, deze stichting op. Met als doel het produceren 

en bevorderen van muziektheater in breedst mogelijke zin. De stichting bevindt zich te 

Maastricht, op de grens van België en Nederland. De plek waar Els sinds 2004 woont en 

werkt, als Vlaamse letterlijk en figuurlijk pendelend tussen beide culturen waarbij 

theatermaken, onderzoek en doceren haar drijfveren zijn.  

Na haar afstuderen aan de Toneelacademie Maastricht, voerde Els met de steun van o.a. de 

Vlaamse Overheid, Via ZUID, SoAP, de Provincie Limburg BE en NL onderzoek naar 

vernieuwende compositiemethoden voor muziektheater. Ze positioneerde zich als 

theatermaker en performer, dit onder meer middels de tweejarige subsidie Nieuwe Maker 

van het Fonds Podiumkunsten.  

Daarnaast ontwikkelde ze zich als als regisseur voor professioneel jongerentheater. Ze 

ontwikkelde een eigen regie- en speltrainingsmethodiek voor jongeren, geïnspireerd op haar 

muziektheateronderzoek en haar achtergrond als performer. Hiermee maakte ze diverse 

semi-professionele en professionele voorstellingen, o.a. bij Kumulus in coproductie met 

Toneelgroep Maastricht, LUCA drama (Hogeschool Leuven) en Jong Laagland.  

Als persoon en maker kijkt ze met de bril van ‘het kind dat te snel met volwassen 

thematieken in aanraking komt’. Adolescenten zijn voor haar bij uitstek de groep die in deze 

fase van hun leven zitten. Met één been nog in de wonderlijke ‘zorgeloze’ kinderwereld, met 

één been in het leven waar van alles moet en waar je niet aan kunt ontsnappen. Als mens en 

professional voelt Els zich gegrepen om zich te verhouden tot deze leeftijdsgroep en de 

thematieken die hierop reflecteren.  

De komende jaren wil Els middels Stichting COVAR zich doorgroeien als maker van 

professionele jongerenvoorstellingen, waarbij de door haar ontwikkelde spelmethodiek 

gecombineerd wordt met haar performatieve muziektheaterachtergrond. Via COVAR wil ze 

de wereld bekeken door de ogen van jongeren, tegemoet treden en gestalte geven. Zij zijn de 

toekomst, de jeugd die niet bevreesd is de wereld dwars tegemoet te treden.  
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2. Activiteiten in 2018 
 
PLEIDOOI VOOR TIJD 
 

  
Foto@ Lisa Deckers 
 
PLEIDOOI VOOR TIJD is een professionele jongerentheatervoorstelling in regie en begeleiding 
van Els Roobroeck. Vijf tieners, 2 uit Tongeren (BE) en 3 uit Maastricht investeerden een 
volledig schooljaar hun vrije TIJD in de creatie van een jongerenproductie waarvan zij zelf de 
tekstleveranciers warenvia geleide improvisaties. 

 
Ze bogen zich over tijd en het gebrek eraan. Ze vroegen zich af hoe het komt dat iets wat je 
niet kan vastpakken, proeven, ontleden of voelen... dingen onherroepelijk verandert. Ze 
probeerden te begrijpen waarom die verandering pas voelbaar is als de tijd is verstreken.  
 
Vanuit het persoonlijke perspectief van deze adolescenten ontdekten we een wereld waar 
de tijd even mocht stilstaan. Een wereld waar je kon en mocht vertoeven terwijl de wereld 
om ons heen voortraasde. Via de muzikale signatuur van COVAR leidde theatermaker Els 
Roobroeck jongeren in een tijdloze compositie waar spel, tekst en muziek elkaar verrassend 
ont-moetten.  
 
Deze creatie was een productie van Festival MoMeNT in co-productie met de VELINX en 
Stichting COVAR. De muzikale compositie was van de hand van muzikant/componist Kwinten 
Mordijck (NTGent, TG Maastricht, Het Laagland) en de  dramaturgie door Alexander 
Schreuder (Toneelacademie Maastricht, ToneelGroep Amsterdam). 
 
Speeldata:  
9, 10, 11, 12 augustus 2018 / Festival MoMeNT te Tongeren  
27 augustus 2018 / Festival Cultura Nova te Heerlen. In totaal hebben 325 personen dit stuk 
gezien. 
  

PSST PSST  
 
Door een nieuw bewind bij SoAP waar de installatie PSST PSST in onderhuur zat, moest er 
een nieuw onderkomen ervoor gevonden worden. Met de hulp van stichting TAAT zijn de 
houten boxen verhuisd naar een nieuw opslag in Sittard. Verder wordt onderzocht of de 
installatie binnen een nieuw project ingezet worden kan. 

 
  



 4 

3. Behaalde successen 
 
Persoonlijke groei jongeren 
Het werken met jongeren binnen een professionele omkadering heeft een sterke groei van 
het talent en de persoonlijkheid van de jongeren bewerkstelligd. In die mate dat het ook een 
aantal keuzes bvetreffende opleiding en toekomst heeft bepaald. Één van e spelers is 
aangenomen op een theatervakopleiding. Een andere speler heeft ambities om in die 
richting door te groeien.  
 
Nieuwe productie 2019 
In het najaar van 2018 is Els Roobroeck/COVAR gevraagd opnieuw met jongeren aan de slag 
te gaan in een nieuwe productie. Dit naar aanleiding van de positieve outcome van Pleidooi 
voor tijd. Hiervoor zijn de nodige afspraken met bestaande partners, en subsidie-aanvragen 
in de steigers gezet.  
 
Het resultaat en samenwerking  
De samenwerking met Festival MoMeNT en Cultura Nova wordt gecontinueerd. De 
verzamelde know-how werd geïnventariseerd en doorgezet naar een nieuwe samenwerking 
die Laat me Stilstaan heet.  Deze jongerenproductie wordt in 2019 gerealiseerd.  
 
Continuering Stichting met steviger werkingscontouren 
Het project Pleidooi voor Tijd en heeft de mogelijkheid voor een ontwikkelen van een nieuw 
stuk in de steiger gezet na het aflopen van de tweejarige subsidie Nieuwe Makers van Fonds 
Podiumkunsten.  

 
4. Visie op de toekomst 

 
De werking van COVAR met adolescenten wordt gecontinueerd en verdiept. Daarnaast wordt 
de omkadering van COVAR verstevigt door te investeren in een goed vast team met een 
stevige omkaderende werking. Dit met het oog op een structurele werking in de toekomt. 
 
In 2019 wordt de voorstelling LAAT ME STILSTAAN geproduceerd en gaat Els Roobroeck met 
Geert Overdam aan de slag om verder te verprofessionaliseren wat betreft 
werkingsstructuur.  
 

 
5. Organisatie 

 
Stichting COVAR 
Gasthuisstraat 56  
6231 JW Meerssen 
KvK nummer: 66034612  

 
 
Bestuur 
Pietjan Dusee, voorzitter  
Meyke Houben, secretaris 
Eva Roobroeck, penningmeester  

 
Els Roobroeck, artistiek leider   
Edwige Leblay, zakelijk leider  
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6. Financieel verslag 
 
De kosten van Stichting COVAR bestaan grotendeels uit productionele kosten voor de 
projecten. Een kleiner bedrag wordt besteed aan vaste kosten voor bankrekening en 
organisatie zoals kantoorbenodigdheden. De kosten voor projecten bestaan voor het 
grootste deel uit honoraria voor de uitgevoerde artistieke activiteiten van de regisseur alsook 
de huur en transport van de installatie PSST PSST. Verder zijn er ook kosten voor publiciteit, 
reis en verblijfkosten tijdens de projecten. In de bijgevoegde Jaarrekening 2018 treft u een 
compleet overzicht van de inkomsten en uitgaven van Stichting COVAR in 2018. 2018 werd 
afgesloten met een verlies aangezien er vooral gewerkt is aan het subsidiedossier van 
PLEIDOOI VOOR TIJD waarvoor de subsidie goedgekeurd en ontvangen is in 2019. 
 
 


