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Fonds	  Podiumkunsten	  kent	  2-‐jarige	  ontwikkelingssubsidie	  toe	  aan	  het	  
nieuwe	  Maastrichtse	  muziektheatergezelschap	  Cie.	  Covar.	  Binnen	  de	  
aanvragen	  van	  de	  subsidieregeling	  Nieuwe	  Makers	  is	  dit	  de	  enige	  uit	  het	  
Zuiden	  en	  tevens	  de	  enige	  aanvraag	  voor	  muziektheater	  die	  gehonoreerd	  
werd.	  Cie.	  Covar	  wordt	  geflankeerd	  door	  cultuurplatform	  SoAP	  en	  het	  nieuwe	  
talentontwikkelingsplatform	  C/O	  bij	  de	  realisatie	  van	  dit	  traject.	  
	  
	  
Subsidie	  Nieuwe	  Makers	  
De	  subsidie	  ‘Nieuwe	  Makers’	  van	  het	  Fonds	  Podiumkunsten	  is	  een	  nieuwe	  
subsidie	  voor	  beginnende	  talentvolle	  makers	  om	  zich	  in	  een	  langer	  lopend	  traject	  
(maximaal	  twee	  jaar)	  te	  ontwikkelen,	  in	  samenwerking	  met	  gezelschappen,	  
podia	  en	  festivals.	  
	  
Compagnie	  Covar	  	  
Compagnie	  Covar	  is	  een	  nieuw	  Nederlands-‐Belgisch	  muziektheatergezelschap.	  
De	  artistieke	  kern	  wordt	  gevormd	  door	  Els	  Roobroeck	  (Toneelacademie	  
Maastricht)	  en	  Han	  Stubbe	  (DAAU).	  Cie.	  Covar	  maakt	  beeldend-‐muzikale	  
vertalingen	  van	  menselijke	  vraagstukken,	  gedreven	  door	  een	  fascinatie	  voor	  de	  
mens	  en	  zijn	  gebreken	  in	  een	  wereld	  vol	  mogelijkheden.	  Het	  werk	  van	  Han	  en	  Els	  
wordt	  het	  beste	  omschreven	  als	  elektronische	  poëzie	  waarin	  ook	  de	  taal	  en	  de	  
actualiteit	  hun	  plek	  hebben.	  	  	  	  
	  
2-‐jarig	  ontwikkelingstraject	  
Binnen	  Cie.	  Covar	  loopt	  een	  langdurig	  onderzoekstraject	  naar	  vernieuwende	  
compositiemethodes	  voor	  muziektheater.	  Dit	  onderzoek	  wordt	  door	  de	  regeling	  
Nieuwe	  Makers	  van	  het	  Fonds	  Podiumkunsten	  twee	  jaar	  lang	  gesteund.	  	  
	  
Naast	  vijf	  onderzoekssessies,	  maakt	  Cie.	  Covar	  twee	  kleine	  zaalproducties	  en	  een	  
muziektheatrale	  installatie.	  Voor	  hun	  eerste	  voorstelling	  gaan	  ze	  aan	  de	  slag	  met	  
het	  werk	  van	  de	  Amerikaanse	  auteur	  David	  Foster	  Wallace,	  het	  literaire	  
boegbeeld	  van	  de	  nieuwe	  generatie	  van	  Amerikaanse	  auteurs.	  De	  tweede	  wordt	  
een	  theatrale	  adaptatie	  van	  ‘The	  Yellow	  Wallpaper’	  van	  Charlotte	  Perkins	  Gilman,	  
één	  van	  de	  vroegste	  feministische	  auteurs	  in	  de	  VS.	  	  
	  
‘Passage’	  wordt	  een	  muziektheatrale	  installatie	  met	  een	  knipoog	  naar	  het	  
Philipspaviljoen	  dat	  door	  Le	  Corbusier	  en	  Edgar	  Varèse	  is	  ontworpen	  voor	  de	  
Wereldexpo	  ’58	  (Brussel).	  Dit	  paviljoen	  inspireerde	  onder	  andere	  tot	  de	  naam	  
Covar	  en	  de	  visie	  die	  aan	  Cie	  Covar	  ten	  grondslag	  ligt.	  
	  
SoAP	  en	  C/O	  
Stichting	  SoAP	  is	  de	  jonge	  organisatie	  van	  Benoît	  Vanraes	  en	  José	  Schuringa,	  
twee	  werknemers	  van	  het	  voormalige	  productiehuis	  Het	  Huis	  van	  
Bourgondië.	  Zij	  wilden	  de	  opgebouwde	  expertise	  van	  produceren	  van	  jonge	  
makers	  niet	  verloren	  laten	  gaan.	  SoAP	  ondersteunt	  Cie	  Covar	  al	  sinds	  hun	  



oprichting.	  Benoît	  Vanraes	  (Master	  Arts	  &	  Heritage	  UMaastricht)	  fungeert	  als	  
zakelijke	  coach.	  
	  
C/O	  (stichting	  VIA	  ZUID)	  is	  een	  nagelnieuw	  platform	  voor	  talentontwikkeling	  in	  
theater	  in/vanuit	  Limburg.,	  structureel	  ondersteund	  door	  
de	  Provincie	  Limburg	  en	  de	  grote	  Limburgse	  steden.	  C/O	  investeert	  in	  nieuwe	  
makers	  en	  realiseert	  verbindingen	  tussen	  makers,	  cultuurhuizen,	  niet-‐culturele	  
partners	  en	  publiek.	  Directeur/artistiek	  makelaar	  Christophe	  Aussems	  
(Toneelacademie	  Maastricht,	  De	  Queeste)	  van	  C/O	  zet	  zijn	  waardevolle	  artistiek-‐
inhoudelijke	  expertise	  en	  relevante	  netwerk	  in	  als	  artistiek	  coach.	  
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