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1. Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag over 2019 van Stichting COVAR. Met de steun van diverse partners 
en overheden1 werkte COVAR in de voorafgaande jaren artistiek en productioneel aan 
onderzoek en productie van relevant en vernieuwend professioneel muziektheater. 
Ondersteund door het Fonds Podiumkunsten, SoAP en Via ZUID kon artistiek leider en 
theatermaker Els Roobroeck zich twee jaar (2014-2015) lang als nieuwe maker ontwikkelen. 
De daaropvolgende periode maakte COVAR nieuwe producties en installaties vanuit een 
groeiend netwerk van lokale, provinciale en internationale partners.  

Voor COVAR, ontwikkelde artistiek leider en regisseur Els Roobroeck al werkende een eigen 
regie- en speltrainingsmethodiek, voor en met jongeren2. Afgelopen jaren maakte COVAR 
vanuit die muzikale artistieke signatuur3 meerdere theatervoorstellingen met, voor en door 
jongeren waarbij het geven van een stem aan deze nieuwe generatie de kiem en drijfveer 
vormde.  

COVAR maakt en toont Vlaams-Nederlands theaterwerk. De projecten vertrekken vanuit een 
maatschappelijk vraagteken dat via tekst en muziek wordt vormgegeven. Adolescenten die 
nog met één been in de dromerige kindertijd staan en met het andere in ‘de tot keuzes 
dwingende volwassenheid’, staan als onderwerp, filosoof en theatraal performer centraal. 
Onder de beschermende vleugels van een moederfiguur krijgt ‘het kind dat snel volwassen 
wordt in een gecompliceerde en gebrekkige wereld’ ruimte om te reflecteren en te groeien. 

Evenwaardig aan de productie van artistiek relevant theaterwerk met, voor en over jongeren, 
stelt COVAR educatie en talentontwikkeling als doel. COVAR ontwikkelt zich de komende jaren 
verder als producent en kenniscentrum van professionele voorstellingen met, over en voor 
adolescenten, alsook voor volwassenen.  

 
1 o.a. Kunsten en Erfgoed Vlaanderen, Provincie Limburg NL en BE, Nederlands Fonds Podiumkunsten, Via ZUID, 
SoAP en TAKT-Dommelhof 
2 COVIEW-methode  
3 COVAR’s stijl kenmerkt zich door gedachten en zienswijzen van jongvolwassenen te structuren in tekst die 
geritmeerd door muziek op performatieve wijze wordt gecommuniceerd met een meedenkend publiek. 
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2. Activiteiten in 2019 
 
In 2019 maakte COVAR samen met Festival MoMeNT (Tongeren, BE) de theatervoorstelling 
Laat me Stilstaan, dit met Festival Cultura Nova (Heerlen, NL) als coproducent. Vertrekkend 
vanuit de vraag waar een tiener voor zou stemmen als deze stemrecht zou hebben. Deze 
Nederlands-Vlaamse productie verstevigde de internationale jongerenwerking van COVAR en 
scherpte de artistieke en productionele kwaliteiten van COVAR aan. 

COVAR was betrokken bij de Theaterontmoeting4 om vanuit het makerschap van Els 
Roobroeck met jongeren aan de slag te gaan en hen kennis te laten maken met haar 
signatuur.  

Daarnaast werd Els Roobroeck geselecteerd om deel te nemen aan het Europese PUSH+ 
netwerk5, dit voor het Home lab te Edinburg. Een residentie volgde te Hasselt voor het 
onderzoek ‘Happy Feet’, dat voortgezet werd op het Showboxfestival in Noorwegen als een 
work-in-progress met een toonmoment. Happy Feet is een onderzoek naar de uitbreiding 
van de theatertaal van Roobroeck. Dit door met dansers aan de slag te gaan die een 
bewegingsonderzoek mogelijk maken dat later vertaald kan worden binnen de werking van 
COVAR. 

Als laatste werkte COVAR overkoepelend aan een nieuw vierjarig beleidsplan dat bestaat uit 
een artistiek- en activiteitenplan, een bedrijfs- en marketingplan. Deze dienen als basis voor 
het doen van toekomstige subsidieaanvragen. 

 
LAAT ME STILSTAAN 
 

  
 
LAAT ME STILSTAAN is een professionele theatervoorstelling gemaakt en gespeeld door en 
voor jongeren, in regie en onder begeleiding van Els Roobroeck. 9 bevlogen tieners (5 uit 
Tongeren/BE, 4 uit Heerlen/NL) nodigen het publiek uit stil te staan. Om te observeren wat 
er is. Hoe de wereld zich aan hun openbaart. En waar ze naar toe willen. Waar ze de wereld 

 
4 De Theaterontmoeting is een workshopweekend voor toneelspelende jongeren van 12 t/m 18 jaar. Eem begrip in de regio 
Limburg sinds 2010 met Het Laagland uit Sittard als drijvende kracht en Kumulus uit Maastricht als partner, georganiseerd 
met steun van de Provincie Limburg. 
5 PUSH+ is a partnership between partners: Imaginate(Schotland), Scenekunstbruket(Noorwegen), Krokusfestival(België), 
Aaben Dans(Denemarken), The Ark (Irland) and Associate Partner, Bangkok International Children’s Festival (Thailand). 
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met de mensen erin naartoe willen zien evolueren. Ze worden hierin gesteund door de 
muzikale compositie van muzikant Kwinten Mordijck. 

 ‘Life is nothing but attitude. What attitude do you have?’ 

De voorstelling werd gemaakt en uitgevoerd op locatie. Via geleide improvisaties kwam de 
tekst tot stand. Vanuit het persoonlijke perspectief van deze adolescenten ontdekten we 
waar we met z’n allen staan. En keken we vooruit. Naar waar we over vier jaar willen staan. 
Niet toevallig de bandbreedte van een regeringstermijn.  

‘What attitude do you want to have? Life is nothing but choice.’ 

Via LAAT ME STILSTAAN wilden we een bewustwording creëren. Om dit te ondersteunen en 
de voorstelling in de kijker te spelen, werden op een aantal tijdstippen tijdens de festivals 
beeldende performances ‘IK STA STIL -EN JIJ? uitgevoerd door de spelers. In kostuum namen 
de spelers op verschillende plekken ruimte in door 10 minuten stil te staan. Door deze 
levende sculpturen werd aandacht gevraagd voor het stil te durven staan. 

De bezoekers van de voorstelling kregen allen een ludieke ‘IK HEB STILGESTAAN’-button 
opgespeld. Deze werden ook uitgedeeld na een beeldende performance. 

 
Speeldata:  
16 en 12 augustus 2019 / Festival MoMeNT te Tongeren ; 2 voorstellingen per dag 
26 en 27 augustus 2019 / Festival Cultura Nova te Heerlen ; 2 voorstellingen per dag 
 
In totaal hebben 614 personen dit stuk gezien. 220 personen hebben naar schatting de 
interventie in de openbare ruimte meegemaakt. 
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3. Behaalde successen en visie op de toekomst 

Het werken met jongeren binnen een professionele omkadering heeft een sterke persoonlijke 
groei van het talent en de persoonlijkheid van de jongeren bewerkstelligd. Daarnaast sterkte het 
succes van het project LAAT ME STILSTAAN de keuze van COVAR in de werking met, voor en door 
adolescenten. Deze wordt de komende vier jaren samen met bestaande en nieuwe 
partnerorganisaties gecontinueerd en verdiept.  

In 2020 wordt een structurele subsidieaanvraag gedaan bij de Gemeente Maastricht en de 
Provincie Limburg. Artistiek leider Els Roobroeck gaat met cultuuradviseur Geert Overdam aan de 
slag om deze verdere verprofessionalisering wat betreft werkingsstructuur te maken.  

 

4. 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   
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5. Financieel verslag 
 
De kosten van Stichting COVAR bestaan grotendeels uit productionele kosten voor het 
project Laat me stilstaan. Daarnaast werden kosten gemaakt voor het schrijven van het 
nieuwe beleidsplan. Een kleiner bedrag wordt besteed aan vaste kosten voor bankrekening 
en organisatie zoals kantoorbenodigdheden. De kosten Laat me stilstaan bestaan voor het 
grootste deel uit honoraria voor de uitgevoerde artistieke en logistieke activiteiten. Verder 
zijn er ook kosten gemaakt voor de huur en het transport van de installatie PSSST naar een 
nieuwe loods. Ook zijn er kosten voor publiciteit, reis en verblijfkosten voor Laat me stilstaan 
en het schrijven van het nieuwe beleidsplan. In de bijgevoegde Jaarrekening 2019 treft u een 
compleet overzicht van de inkomsten en uitgaven van Stichting COVAR in 2019. 2019 werd 
break-even afgesloten.   
 

 

 


