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De
grens
als
ontmoetingsplek .
Vertrekkend van
common
ground.
Kijkend naar
wat we elkaar te
bieden hebben.
Een uitwisseling
van mogelijkheden.
6

Voor u ligt de subsidieaanvraag 2021-2024 van
Stichting COVAR1. Met de steun van diverse partners
en overheden2 werkte COVAR in de voorafgaande
jaren artistiek en productioneel aan onderzoek en
productie van relevant en vernieuwend theater met,
voor en door jongeren.
Ondersteund door het Fonds Podiumkunsten, SoAP en Via
ZUID kon artistiek leider en theatermaker Els Roobroeck zich
onder de noemer van COVAR twee jaar lang (2014-2015) als
nieuwe maker muziektheater ontwikkelen. In 2016 richtte ze
Stichting COVAR op. De daaropvolgende periode maakte COVAR
nieuwe producties en installaties vanuit een groeiend netwerk
van lokale, provinciale en internationale partners. Voor COVAR,
ontwikkelde Els Roobroeck al werkende een eigen regie- en
speltrainingsmethodiek, voor en met jongeren3. Afgelopen jaren
werden vanuit die muzikale artistieke signatuur4 meerdere
theatervoorstellingen met, voor en door jongeren gecreëerd,
waarbij het geven van een stem aan nieuwe generaties de kiem
en drijfveer vormde.

1

Vanaf nu kortweg COVAR genoemd wegens communicatieve doeleinden. / 2 O.a. Kunsten en Erfgoed Vlaanderen,

Provincie Limburg NL en BE, Nederlands Fonds Podiumkunsten, Via ZUID, SoAP en TAKT-Dommelhof. / 3COVIEWmethode (zie bijlage). /

4

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.

7

visie,
missie &
profiel

stichting
COVAR
8

Profiel
De bakermat van de stichting bevindt zich
te Maastricht, op de grens van België en
Nederland. Daar maakt COVAR samen met
een team van gelijkgestemden onthutsende,
brutale, multidisciplinaire, eerlijke, poëtische,
Visie

grensverleggende en inhoudelijk snijdende

COVAR maakt en toont Vlaams-Nederlands

voorstellingen. COVAR zoekt steeds naar

theaterwerk. De projecten vertrekken vanuit

nieuwe verbindingen en ontmoetingen

een maatschappelijk vraagteken dat via tekst

die grenzen van het theater aftasten en

en muziek wordt vormgegeven. Adolescenten

uitdagen. COVAR ontwikkelt teksten die

die nog met één been in de dromerige

tot stand komen door debat, improvisatie

kindertijd staan en met het andere in ‘de tot

en muzikaliteit. Op deze manier worden

keuzes dwingende volwassenheid’, staan als

grote en kleine verhalen geboetseerd die

onderwerp, filosoof en theatraal performer

als een muzikaal essay hun vorm vinden.

centraal. Onder de beschermende vleugels

Theater gecombineerd met performance,

van een moederfiguur krijgt ‘het kind dat snel

community art, wetenschap, jongerencultuur,

volwassen wordt in een gecompliceerde en

installatiekunst en de openbare ruimte.

gebrekkige wereld’ ruimte om te reflecteren

Voorstellingen als theatrale portretten

en te groeien.

van hedendaagse vraagstukken. Urgente
maatschappelijke thema’s, invloeden uit

Evenwaardig aan de productie van

populaire en experimentele muziek, een

artistiek relevant theaterwerk met, voor

voorliefde voor literatuur en een fascinatie

en over jongeren, stelt COVAR educatie

voor de adolescente acteur als onderwerp

en talentontwikkeling als doel. COVAR

en muzikaal performer bepalen het DNA van

ontwikkelt zich de komende jaren verder

COVAR.

als producent en kenniscentrum van
professionele voorstellingen met, over en

Het gezelschap maakt producties en

voor adolescenten, alsook voor volwassenen.

installaties voor en met jongeren, hun
peers en volwassenen. Zowel onervaren
spelers met een sterke persoonlijkheid

Missie

als getalenteerde ambitieuze jongeren

COVAR realiseert interdisciplinaire

die een theateropleiding volgen en/of een

theaterproducties en installaties in de

professionele theatercarrière ambiëren

breedste zin van het woord, van concept

krijgen plek om zich zowel persoonlijk als

tot uitvoering. Zo draagt COVAR bij aan

technisch te ontwikkelen. Daarnaast wil

de verrijking van het culturele landschap,

COVAR op termijn een plek bieden aan

in Maastricht, in Limburg, in de rest van

getalenteerde makers om binnen COVAR te

Nederland en in Vlaanderen.

produceren.

9

een muzikale wereld
ontstaan uit de fascinatie voor de
mens en zijn onvolmaaktheden in een
leven
vol
mogelijkheden
Theatrale vorm
Tekst, spel, stem en muziek worden op een eigenzinnige manier
verweven tot de mentale wereld van een personage en zijn verhaal.
Dit door de muzikale geluidsomgeving in te zetten als sturende kracht
en ritmerende houvast in de voorstelling of installatie. Er wordt gebruik
gemaakt van zowel elektronische als akoestische instrumenten. Het
resultaat is een hedendaagse taal, waarin elementen uit de populaire
en de experimentele elektronische muziek samenkomen en de
performer op scène dwingt tot kijken en luisteren. Een muzikale wereld
ontstaat uit de fascinatie voor de mens en zijn onvolmaaktheden in
een leven vol mogelijkheden. We zien het individu dat zich verhoudt tot
de groep terwijl deze naar zijn of haar plek zoekt in het grotere geheel,
zowel figuurlijk als letterlijk op scène.
COVAR werkt tijdens het creëren en opvoeren met systemen die
gekaderde improvisatie toelaten.5 Acteurs worden getraind in
improvisatie met vaste tekst, waarbij ze het onverwachte karakter
leren te accepteren als onderdeel van de muzikaliteit. Deze
‘onvolmaaktheden’ worden gezien als kansen om waarachtig te zijn,
een mechanisme dat jongeren ook in hun dagelijkse leven helpt
weerbaar te zijn. Daarnaast wordt onderzocht hoe gecreëerd werk
geadapteerd kan worden naar verschillende locaties waarbij de locatie
iets nieuws toevoegt aan de theatrale vertelling zonder dat de kern
van het verhaal wijzigt.

5

COVIEW-methode

10
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Al van kinds af aan ben ik gefascineerd
door biologische defecten en sociaalmaatschappelijke anomalieën. In mijn
theaterwerk schetst ik graag de mens
die deze onvolmaaktheden, gebreken
of defecten poogt te overkomen en
zich hierdoor op een unieke en vaak
eigenzinnige manier verhoudt tot
de maatschappij. Het tragikomische
spanningsveld tussen wat is en wat kan
zijn vormt een belangrijke voedingsbodem
voor mijn theaterwerk. Daarnaast
neemt het kantelpunt tussen kind en
volwassen-zijn een centrale plek in
mijn werk qua thematiek. Mijn thema’s
herleiden zich naar het kind dat snel met
grote levensvraagstukken in aanraking
komt6. Vraagstukken die nopen tot
keuzes, verlies van onschuld en tot
wasdom komen. Deze thematiek is
zowel inhoudelijk zichtbaar (tekst en
onderwerp) en/of vormelijk door te
werken met adolescenten.
6

Dit herleidt zich rechtstreeks naar de achtergrond van Els Roobroeck.
Zij groeide op met en naast een zwaar gehandicapte zus.

12

artistiek

leider

13

Tot de stilte erop volgt (Foto: Mirjana Vrbaski)

Els

Roobroeck

‘COVAR ontwikkelt zich
als kenniscentrum voor
het professioneel werken
met jongeren middels het
medium theater.’

Doelgroepen
→

Samenwerkingsverbanden

Deelnemende jongeren/adolescenten

Bestaande culturele instellingen,

tussen de 13 en 23 jaar; bij voorkeur

scholennetwerken en kenniscentra in het

niet getrainde spelers die vanuit

sociale domein.

persoonlijkheid en hun persoonlijke
verhaal baat hebben bij een cultureel

→

traject.

Positionering binnen en
buiten de culturele sector

Ouders en andere familieleden die

COVAR ontwikkelt zich als kenniscentrum
voor het professioneel werken met jongeren

als supportsysteem fungeren en de

middels het medium theater.

achterban engageren, zowel in aanloop
naar de productie als tijdens de
voorstellingen.
→

Positionering binnen de (stedelijke) regio als
(inter)nationaal

Peers van spelers, zowel dichte vrienden,

COVAR biedt lokaal een verdiepend traject

verre kennissen als onbekenden die in de

voor jongeren, zowel voor de persoonlijke

spelers een rolmodel zien.
→

ontwikkeling als voor de training van
aanwezig talent.

Volwassen publiek dat zich gespiegeld,
geïnspireerd, geraakt en bewogen voelt

COVAR vormt een toegevoegde waarde aan

door de kwaliteit en eerlijkheid van de

het (inter)nationale landschap door zijn

spelende en reflecterende jongeren op

unieke trainingsmethodiek met muziek en

scène.

woord.
14

Voor het eerst had ik het gevoel dat
mijn leeftijdsgenoten écht luisterden
naar wat ik te vertellen had. Tijdens
het proces zijn we niet alleen elkaar,
maar ook onszelf tegengekomen.
Ik geloof dat iedereen wel minimaal
één keer heeft gehuild en tegen de
grenzen van zijn eigen kunnen stuitte.
Maar ook tegen de grenzen van de
groep. De grenzen bleken echter
eerder ontmoetingsplaatsen. Door
elkaar te helpen, maar ook onszelf te
overwinnen, durfden we onze grenzen
te verleggen. Wij allen breidden ons
land daarmee als het ware uit.

Anoek , 17 jaar
speelster uit
Laat me stilstaan
(tegenwoordig jeugdstadsdichter van heerlen)
15

artistieke
activiteiten

2021-2024

16

Hieronder volgt een bondig overzicht van de artistieke
plannen voor de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024. NB: Bij alle
projecten wordt een samenwerking tussen professionals
en jongeren opgezocht, die samenwerking wordt ingezet
als inhoudelijk relevant en onontbeerlijk.

'OVER GRENZEN'

Extra toelichting

'OVER GRENZEN'

Stichting COVAR produceert ‘Over grenzen’ met, voor

Kinderen en jongeren zijn nog perfect

en door jongeren. Door enerzijds te vertrekken vanuit

imperfect. Zij kijken nog op een pure manier

maatschappelijk relevant debat waarin jongeren een

tegen de wereld aan. D.w.z. nog niet door

stem krijgen die gehoord mag én kan worden. Door

maatschappelijke censuur of wantrouwen

anderzijds fysieke en mentale grenzen te doorbreken

door pijnlijke ervaringen aangetast. Laat

door per project met verschillende groepen jongeren

hen verwoorden wat ze voelen en denken.

op verschillende plekken te repeteren. Het gevonden

Ze bieden ons een ongepolijste blik op de

materiaal wordt ter prikkeling, inspiratie en uitdaging

toekomst. Wat wij volwassenen daarmee doen,

uitgewisseld, er wordt 1 script gemaakt dat op elke

is aan ons.

plek met dezelfde werkwijze en muzikale compositie
gerepeteerd wordt. Uiteindelijk komt iedereen samen
in 1 voorstelling. Bij deze aanpak staat het verkennen
en respecteren van de eigen grenzen maar ook die
van anderen centraal. COVAR ziet een grens als een
ontmoetingsplek. Een uitnodiging om elkaar te leren
kennen.

'Kinderen en jongeren zijn nog
perfect imperfect. Zij kijken nog
op een pure manier tegen de
wereld aan.'

17

'In deze voorstelling kijken
we samen naar het thema
vroegtijdig (be)eindigen van
een jong leven. '

NACHTWAKEN:

een professionele theaterproductie

Extra toelichting

NACHTWAKEN

met jongeren

In deze voorstelling kijken we samen naar

Met NACHTWAKEN krijgt een vergeten verhaal, een verloren

het thema vroegtijdig (be)eindigen van een

leven, opnieuw zijn plek in de wereld. Er wordt ontsluierd.

jong leven. Tieners worden vaak geacht

Het ondraaglijke wordt weer in het daglicht gebracht. Het

volwassener te zijn dan biologisch mogelijk.

publiek krijgt een verhaal te horen dat maatschappelijke

De prefrontale kwab in de hersenen die instaat

weerstand oproept, terwijl onmiskenbaar sympathie

voor risicoanalyse, is pas volledig ontwikkeld

gevoeld wordt voor de vertellende getuigen van een

rond het 21e levensjaar. Daardoor komt deze

stille dood. NACHTWAKEN vertrekt vanuit stilstand.

leeftijdsgroep vaker in levensbedreigende

Stilte. NACHTWAKEN is een poging weer in beweging te

situaties. De onnatuurlijkheid beklijft bij

komen. Een poging weer het licht te vinden. En verder te

iedereen. In NACHTWAKEN zien we wat dat

gaan. Achter te laten. Opnieuw te dromen. Te leven. In

met de overblijvende gezinsleden doet en hoe

NACHTWAKEN ontmoeten we de waarheid en de leugen.

deze zich herschikken naar het noodlot. Hoe

Leven en dood. Individuen die samen een gezin vormen.

ze keuzes maken, opofferen en doorpakken.

Jongeren en volwassen, samen in dezelfde worsteling

Zaken die de regisseur als geen ander begrijpt

met verdriet en hoop.

door op te groeien in een gezin met een zwaar
gehandicapte zus. Zij vormde het zwaartepunt

In NACHTWAKEN is de toeschouwer getuige van een

in het dagdagelijkse leven. Als laatste kijken

muzikale biecht. Aan het woord de zus en broer van

we naar het thema euthanasie. In een

een comateuze tienerjongen. Ze hebben geen naam,

poging het bestaande debat hierover aan te

geen gezicht. Ze delen hun verhaal en hun verborgen

vullen vanuit het perspectief van de tiener.

verlangens met betrekking tot zijn levensbeëindiging –

Dit via het kortverhaal ‘Esther in de nacht’

maar daarmee ook de continuering van het gezinsleven

van A.M Homes, dat als bronmateriaal dient

- met ons. Het originele kortverhaal van A.M. Homes

voor de ontwikkeling van de tekst die voor

wordt op Covariaanse wijze herwerkt tot een theatraal

NACHTWAKEN tot stand komt.

verhalend essay gespeeld door 10 tieners. Muzikant en
componist Kwinten Mordijck is verantwoordelijk voor de
muzikale compositie en livemuziek.
18

WELKOM IN ONZE VESTING: een professionele
theaterproductie met jongeren

WELKOM IN
ONZE VESTING

Via gesprek en geleide improvisatie worden persoonlijke

Op wereldniveau zijn vestigingen tegenwoordig

en wereldse grenzen van jongeren geëxploreerd. Wat

vaker ideologisch. Fysieke grenzen verdwijnen

maakt dat je als mens verdedigt, inneemt, uitnodigt,

maar worden vervangen door grenzen met

ontmoet, ontsluit, opbouwt, afbreekt? En wat is er nodig

betrekking tot een gedachtegoed. Een

om tot wapenstilstand te komen in een steeds meer

gedachtegoed dat vaak een thuis beschermt.

vijandige en polariserende wereld? WELKOM IN ONZE

Steeds fanatieker. Maar waarom? Wat maakt

VESTING is een uitnodiging. Een muzikaal scenisch essay

dat we steeds nieuwe grenzen opwerpen en

dat vertrekt vanuit de ontmoeting met het onbekende,

mentale vestingen bouwen ter bescherming

het niet kennen. WELKOM IN ONZE VESTING omarmt de

van onze eigenheid? Als maker ben ik

tegenstelling, maar vindt gedeelde grond die niet hoeft

geïnteresseerd in de grenzen die jongeren

te worden verdedigd. Samen met het publiek ontrafelen

tegenkomen in de wereld en de oorlogen

persoonlijke en wereldse afgebakende ideologieën zich

die gestreden worden aan die grenzen. Ik

tot menselijke verlangen en wensen. Voor WELKOM IN

ben nieuwsgierig naar hoe zij zich hiertegen

ONZE VESTING gaan twee groepen jongeren met een

beschermen? Welke vestingen bouwen ze

verschillende culturele achtergrond met elkaar aan de

voor zichzelf? WELKOM IN ONZE VESTING is een

slag. Vanuit een verschillende cultuur onderzoeken we

onderzoek naar de visie van jongeren op deze

dezelfde persoonlijke twijfels, angsten maar ook krachten

maatschappelijke observatie en ontwikkeling.

Els Roobroeck over

en geven we deze muzikaal vorm. Vanuit eigenheid als
krachtige bron komen we samen in 1 voorstelling die de
kaders van het verhaal oprekken en de toeschouwer/
luisteraar toelaat in een nieuwe wereld.

'Samen met het publiek
ontrafelen persoonlijke
en wereldse afgebakende
ideologieën zich tot
menselijke verlangens en
wensen.'

19

CAƒÉ COVAR

Extra toelichting

De Caƒé COVAR voorstellingen (werktitel Familiewortels/

De kern van COVAR’s werk omvat het ophalen

Family roots) zijn pop-up voorstellingen in concertante

van persoonlijke verhalen en deze in een

vorm. De muzikale tekstzegging staat centraal. Elke

muzikale context een podium geven. In

Caƒé COVAR omvat meerdere teksten die samen steeds

Caƒé COVAR worden uit het leven gegrepen

een nieuwe stamboom van samengestelde verhalen

verhalen muzikaal bewerkt en verteld. Dit

vormen. Deze verhalen worden op verschillende plekken

op een manier die het doorontwikkelen

opgehaald bij jongeren en hun begeleiders via de Maori

van COVAR’s compositiemethodes voor

verteltraditie Whakapapa. Els Roobroeck schrijft en

muziektheater en de taal die hierbij nodig

performt de teksten, Kwinten Mordijck componeert

is ondersteunt en verdiept. Naast deze

de muzikale partituur en performt live mee. Met Caƒé

artistiek-inhoudelijke verdieping, is het ook

COVAR speelt COVAR op scholen, festivals en in kleinere

een appetijtelijke vorm om aan te bieden in

theaterlocaties. Caƒé COVAR kan op vraag voor speciale

niet-theatrale omgevingen. Caƒé COVAR vormt

events ontwikkeld worden. De verteltekst zoekt steeds

zo een verbindende factor tussen menselijke

zijn

verhalen en kunst in de openbare ruimte. De

maatschappelijk

relevantie

en

verbondenheid.

CAƒÉ COVAR

Door het combineren van verschillende verhalen in één

wendbaarheid van Caƒé COVAR is de kracht

‘familie’stamboom wordt een verrassend plot gecreëerd

van dit project. Het verzamelen, schrijven,

en kunnen verborgen familieverhalen een plek krijgen.

bewerken en aanbieden van verhalen kan op

Voor een breder publieksbereik en het verbinden met

zo veel manieren worden aangevlogen, dat er

het bestaand schrijversplatform, wordt per Caƒé COVAR

steeds een evolutie mogelijk is.

een populaire of lokale hedendaagse schrijver gevraagd

Zowel artistiek-inhoudelijk door per Café

een bijdrage te doen in de vorm van een verhaallijn

het steeds vooropstellen van nieuwe

of het samenstellen van de stamboom op basis van

ontwikkeldoelen. Maar ook door het betrekken

de aangeleverde verhalen. De teksten die geschreven

van steeds andere artistieke verwanten,

worden, komen tot stand via een residentie bij een

relevante partners en nieuwe doelgroepen.

partner. Het ophalen van de verhalen gebeurt in niet-

Caƒé COVAR wordt een ideale broedplek

theatrale setting, in de dagdagelijkse omgeving van de

voor COVAR om toekomstige thema’s die in

verhalendonateurs.

haar jongerenproducties aan bod komen, te
vooronderzoeken. Zowel qua interessante
verhaallijnen als muzikaliteit. Ook kan Caƒé
COVAR ingezet worden als kennismaking met
de signatuur van COVAR. Door bijvoorbeeld te
performen voor jongeren die geselecteerd zijn
om een productie van COVAR mee te maken en
te spelen.

20

'Elke Caƒé COVAR omvat meerdere
teksten die samen steeds een nieuwe
stamboom van samengestelde
verhalen vormen. Deze verhalen
worden door op verschillende plekken
opgehaald bij jongeren en hun
begeleiders via de Maori verteltraditie
Whakapapa.'

21

PSSST cc
PSSST is ontworpen als muziektheaterinstallatie en heeft op
verschillende festivals in de openbare ruimte gestaan. PSSST bestaat
uit 6 houten architecturale units waarin toeschouwers (liefst) alleen
binnen stappen om een sensoriële kunstervaring te beleven. De
houten binnenkant van de boxen nodigt uit en straalt warmte, bijna
huiselijkheid, uit. Toch geeft de strakke vormgeving aan dat dit een
andersoortige ruimte is, weliswaar net een ‘tiny house’ met een deur
en een raam. Zodra de deur op slot is, start een luisterverhaal dat
bestaat uit een speciaal daarvoor gecomponeerde geluidsomgeving.
De deelnemer luistert, kijkt om zich heen en ervaart de ruimte en
zijn omgeving op een veilige en een tikkeltje vervreemde wijze. Elke
luisterunit omvat 1 verhaal of soundtrack.
In december 2020 opent het gerenoveerde Centre Céramique de
deuren. PSSST wordt voor de periode 2021-2024 opnieuw gemaakt
voor Centre Céramique Maastricht. Ieder jaar wordt in overleg
met Centre Céramique nieuwe content gemaakt rond een thema,
doelgroep (kinderen, 65plussers, vluchtelingen, etc.) of deelnemende
stemmen/musici. Het gaat dan om thema’s die spelen in het
cultuurveld van Maastricht [bekende Maastrichtenaar – zoveel jaar
bestaan theater/school/gezelschap – Maastrichts DNA...].
De architecturale units worden gemodificeerd aan de inhoud door
deze subtiel te verplaatsen of aan te vullen met projecties op de muur,
uitzicht op collecties of beeldende kunst, etc. Ook wordt de installatie
gebruikt voor samenwerkingen met andere culturele instellingen of
bekende personen uit Maastricht. Dit door bijvoorbeeld stemmen
van acteurs van Toneelgroep Maastricht, zangers van Opera Zuid,
bekende Maastrichtenaren of talen die in Maastricht voorkomen
(inclusief) dialect te gebruiken. De installatie dwingt tot het kijken naar
bepaalde hoeken van de bibliotheek en zijn omgeving. Zowel letterlijk
als figuurlijk. PSSST cc is een cross-sectorale samenwerking die zich
uit in de mix en het samenvloeien van de diverse krachten van de
verschillende disciplines, namelijk literatuur, muziek, theater, erfgoed,
architectuur en beeldende kunst.
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Onderscheidende kernactiviteiten
✓ Persoonlijke verhalen via unieke muzikale signatuur universeel
maken en een podium geven.
✓ Langerdurende (12 tot 18 maanden) en daarmee verdiepende
artistiek trajecten voor jongeren en jongvolwassenen.
✓ Hoogwaardige artistieke jongerenwerking met, door en voor
jongeren, hun peers en volwassenen.
✓ Verbindende werking tussen de professional en de amateur.

Overige activiteiten
→

Maatschappelijk verbindend door het ophalen van de verhalen in
het natuurlijk habitat van de verhalendonateurs.

Inhoudelijke keuzes en onderscheidend aanbod
→

Hedendaags debat opzoeken door maatschappelijke thema’s als
euthanasie, vroegtijdig overlijden, polarisatie door persoonlijke
overtuigingen met jongeren te onderzoeken en openbaar te maken.

→

Verbinden van niet-cultureel publiek aan culturele instellingen
door te werken met verhalendonateurs die niet specifiek cultureel
betrokken zijn.

Wijze waarop de nieuwe activiteiten zich verhouden tot 2017-2020
✓ De nieuwe activiteiten van COVAR bouwen verder op de signatuur
en werking ingezet in 2017-2020. Naast de uitgebreide trajecten
met jongeren die eindigen in een professionele voorstelling, is
middels PSSST cc en Caƒé COVAR ruimte ingebouwd voor artistiek
onderzoek en uitbreiding van het aantal amateurs die kunnen
deelnemen/een bijdrage doen.
✓ De activiteiten zijn in de organisatie en vorm (semi-permanente
installatie, kleinere concertante voorstellingen en twee grote
producties) zo opgebouwd dat een goede structurele werking
verder kan worden uitgebouwd.
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terugbliK
2017-2020
2017

2018

In 2017 werd een goede bestuurlijke werking

In 2018 maakte COVAR in coproductie

van Stichting COVAR ingesteld en werden

met Festival MoMeNT (Tongeren, BE)

de benodigde stappen ondernomen om

de voorstelling Pleidooi voor Tijd. Deze

Stichting COVAR volgens de regels van de

voorstelling bracht voor het eerst alle

Governance Code Cultuur werkzaam en ANBI

elementen uit het werk van Roobroeck

geregistreerd te krijgen. Daarnaast werd

samen waarbij jongeren uit België en

op advies van de voorzitter van Stichting

Nederland het uitgangspunt en de basis

COVAR, Pietjan Dusee, cultuuradviseur Geert

van de artistieke ontmoeting vormden. Met

Overdam aangetrokken om de verdere

name het losweken van een onderbouwde

uitwerking van de artistieke plannen

mening bij jongeren, het ophalen van hun

van COVAR strategisch en zakelijk te

persoonlijke verhaal en deze te verenigen in

ondersteunen.

een unieke tekst waarbij het eigenaarschap

7

van deze bij de jongeren ligt. Eveneens werd
In 2017 heeft Els Roobroeck als

hier de kiem gelegd van het werken met

theatermaker/regisseur vanuit COVAR een

jongeren uit verschillende steden, waarbij de

gastproductie gedaan. Dit om de artistieke

verhouding van het individu ten opzichte van

signatuur van COVAR verder te ontwikkelen

de groepswerking een centrale spil vormt in

en het netwerk rondom COVAR uit te breiden.

de ontwikkeling op scène.

COVAR maakte zo met de derdejaars acteurs
van LUCA Arts, de Hogeschool voor drama
te Leuven, de voorstelling 2:54 a.m., een
verhaal van Moedt. De voorstelling werd
buiten de schoolmuren op diverse plekken
in België getoond als relevant nieuw werk.
Schrijver en theoloog Jan de Cock van
stichting Without Walls werd als gastspreker
gekoppeld aan deze voorstelling. Dit leverde
onder meer een interessant, overkoepelend
debat op na de voorstelling.
In 2017 werd ook de eerder gemaakte
muziektheater installatie PSSST met succes

7

hernomen.

Stichting COVAR

werd medio 2016
opgericht.

24

2019

2020

In 2019 maakte COVAR samen met Festival

COVAR werkt onder artistieke leiding van Els

MoMeNT (Tongeren, BE) de theatervoorstelling

Roobroeck verder aan nieuwe producties.

Laat me Stilstaan, dit met Festival Cultura

In het voorjaar van 2020 vindt een nieuwe

Nova (Heerlen, NL) als coproducent.

residentie plaats in het Lab Cultureel

Vertrekkend vanuit de vraag waar een tiener

Centrum Hasselt (België) met een showing

voor zou stemmen als deze stemrecht

van het work-in-progress van ‘Happy Feet’

zou hebben? Deze Nederlands-Vlaamse

(werktitel) op het Krokusfestival te Hasselt.

productie verstevigde de internationale

Ook werkt COVAR aan het publiceren van de

jongerenwerking van COVAR en scherpte de

diverse theaterteksten geschreven voor de

artistieke en productionele kwaliteiten van

afgelopen jongerenproducties. Deze zullen

COVAR aan.

online beschikbaar gemaakt worden als
nieuwe theaterteksten voor jongeren.

COVAR was betrokken bij de
Theaterontmoeting8 om vanuit het

Verder werkt Els Roobroeck opnieuw

makerschap van Els Roobroeck met

als theatermaker mee aan de

jongeren aan de slag te gaan en hen te laten

Theaterontmoeting, waarbij ze de

kennismaken met de signatuur van COVAR.

Covariaanse signatuur inzet als

Daarnaast werd Els Roobroeck als maker

trainingsmethodiek in één van de

en artistiek leider van COVAR geselecteerd

workshops. Ook gaat ze zoals in voorgaande

om deel te nemen aan het Europese PUSH+

jaren als gastdocent Jongerenregie

netwerk , dit voor het Home lab te Edinburg.

met de eerstejaarsregisseurs van de

Een residentie volgde te Hasselt voor het

Toneelacademie Maastricht aan de slag.10

9

onderzoek ‘Happy Feet’, dat voortgezet
werd op het Showboxfestival in Noorwegen

Daarnaast wordt verder gewerkt aan

als een work-in-progress met een

connecties in het werkveld met relevante

toonmoment. Happy Feet is een onderzoek

artistieke organisaties zoals de Kopergietery

naar de uitbreiding van de theatertaal van

(Gent, BE). Hierbij staat kennismaking,

Roobroeck. Dit door met dansers aan de

kennisuitwisseling en versteviging van de

slag te gaan die een bewegingsonderzoek

(samen)werking centraal.

mogelijk maken dat later vertaald kan
worden binnen de werking van COVAR.

8

De Theaterontmoeting is een workshopweekend voor toneelspelende jongeren van 12 t/m 18 jaar. Een 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. / 9PUSH+ 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). /
het contact met Toneelacademie, en de bijbehorende opdracht via Stichting COVAR.
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10

Vanaf 2020 verloopt
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Laat me stilstaan (Foto: Moon Saris)

COVAR onderscheidt zich van al dat
andere theater. Niet in 1 woord te
vangen. Jong, fris en vernieuwend,
met een scherpe tong. Het verschil zit
hem veelal in de eenvoud, een kleurrijk
muzikaal pallet, zorgvuldig vanuit
beweging en in vorm. Het zet me
stil, het zet me aan het denken. Het
confronteert, het reflecteert op die ‘O
zo complexe wereld’ waarin wij leven.

Jetze Jansma
regisseur
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resultaten
COVAR
2017-2019

In de periode 2017 t/m
2019 realiseerde COVAR de
volgende resultaten:
✓ Er werden twee nieuwe theaterteksten

✓ De installatie PSST werd geplaatst op

ontwikkeld o.b.v. gesprekken en

Karavaan 2017 en Cultura Nova 2017.

improvisaties met de deelnemende
✓ Festival MoMeNT en Cultura Nova werden

tieners (Pleidooi voor tijd en Laat me

partners van COVAR.

stilstaan).

✓ Els Roobroeck nam als regisseur en

✓ COVAR maakte 2 theatervoorstellingen/
scenische essays met jongeren; 1

artistiek leider van COVAR deel aan het

theatervoorstelling/scenisch essay met

project PUSH+ Home met 3 residenties

acteurs in opleiding en 1 installatie (2:54

(Edingburgh, Hasselt en Oslo) en twee

a.m., een verhaal van Moedt, Pleidooi

toonmomenten (In Het Lab te Hasselt en

voor tijd, Laat me stilstaan en PSSST).

op het Scenekunstbruket festival te Oslo).
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✓ COVAR werkte samen met Vrijeschool
Parkstad, VISTA College Heerlen en LUCA
school of Arts Leuven.
✓ 8 Limburgse tieners kregen via de
Theaterontmoeting een workshop van Els
Roobroeck waarbij ze kennismaakten met
de signatuur van COVAR.
✓ 19 jongeren tussen 13 en 18 jaar speelden
in voorstellingen van COVAR.
✓ 7 studenten van de derdejaars acteurs
opleiding van LUCA drama speelden in
een voorstelling van COVAR.
✓ COVAR’s producties werden door 7
verschillende afnemers in twee landen
geboekt (Festival MoMeNT, Festival Cultura
Nova, OPEK, Luca showcase Gent/Arca
Theater, Maydayfestival/CAMPO, Karavaan,
cc De Velinx).
✓ 1.906 bezoekers zagen de voorstellingen
van COVAR.
✓ •PSSST werd getoond op Karavaan 2017
en Cultura Nova 2017, deze festivals
werden bezocht door respectievelijk
19.000 en 62.560 bezoekers.
✓ 10 eerstejaars regisseurs van de
Toneelacademie krijgen van Els in 2020
onderricht in het werken met jongeren.
Als gastdocent Jongerenregie op de
Toneelacademie Maastricht draagt ze
haar know-how met betrekking tot
het regisseren van jongeren over aan
regisseurs in opleiding.
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publieksbereik
& participatie
COVAR realiseerde met eerdere projecten al een goed
publieksbereik. Met de nieuwe projecten wordt er meer publiek
bereikt. We mikken op minimaal zo’n 20 speeldagen per
voorstelling per jaar. Het aantal bezoekers groeit van ± 1.560
in 2021 naar ± 3.400 in 2024. Door het semi-vaste karakter
van de installatie PSSST is deze 4 jaar lang te bezoeken tijdens
de openingstijden van Centre Céramique, het bezoek per
jaar wordt geschat op ± 3.000 per jaar. In totaal wordt een
verdubbeling van de totale publieksaantallen in de periode
2021-2024 verwacht. Nb. t.o.v. de periode 2017-2020 is dan
ongeveer sprake van een verdrievoudiging. Wat betreft het
aantal deelnemers aan voorstellingen en workshops van COVAR
wordt ten opzichte van de periode 2017-2020 ingezet op een
verviervoudiging waarbij minimaal 32 jongeren een masterclass
krijgen, minimaal 40 hogeschool studenten via een project
of gastdocentschap met COVAR kennismaken, en minimaal
40 jongeren tussen de 13 en 18 jaar een rol spelen in de tot
standkoming van een productie van COVAR.
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Komende periode wordt daarvoor:
✓ Via op maat gemaakte projecten en

✓ Nieuwe doelgroepen die buiten de

deelnamemogelijkheden ingezet op het

culturele sector met jongeren werken

verder uitbouwen van duurzame relaties

worden gevraagd en betrokken, dit

met bestaand en potentieel nieuw

omdat de corebusiness van COVAR naast

publiek, in de regio en ook in het midden

talentontwikkeling gaat over persoonlijke

en noorden van Limburg. Hierbij wordt

groei, manifestatie in het leven en gezond

de afname van het werk van COVAR ook

volwassen worden waarbij iedereen zijn

verder uitgebreid naar Belgisch Limburg.

eigen potentieel waarmaakt.

✓ Daarnaast wordt door middel van kennis-

✓ Meerdere scholenkoepels worden

en productuitwisseling (organiseren

betrokken en ingezet bij de projecten van

van lezingen, interviews en workshops

COVAR.

over het werken met jongeren en
✓ Een begeleidende lesmap met informatie

programmeren van voorstellingen) een
afzetmarkt gecreëerd bij relevante

wordt voorzien voor de bezoekende

partners met eigen publiek in de rest van

scholen/klassen

België en Nederland.

✓ Er wordt ook geïnvesteerd in de website,
de online aanwezigheid en het uitbouwen

✓ Er wordt gekozen voor een mix van
projecten (installatie, zaal en pop-up

van de database met COVARfans. De

concertant).

marketingcommunicatie richt zich
naast voorstellingscommunicatie

✓ Via een te ontwikkelen ambassadeurs

meer dan voorheen op algemene

programma worden eerdere

naamsbekendheid. Ambities zijn om

deelnemers aan de nieuwe projecten

via gerichte marketingcommunicatie te

verbonden. Hierbij worden ze ingezet

werken aan de positionering van COVAR

als gastsprekers, gastspelers, publiek,

binnen en buiten Limburg, en binnen en

theaterbroer/zus of recensenten.

buiten de culturele sector.
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13 t/m 23 jaar en volwassenen
In de culturele sector is het bereiken van jongeren niet
vanzelfsprekend en uitdagend. COVAR kiest bewust voor een
focus op jongeren, een voor veel culturele instellingen nieuwe
doelgroep. COVAR maakt haar voorstellingen zo dat ze door
hun vorm voor jongeren aantrekkelijk en toegankelijk zijn, maar
tegelijkertijd door hun maatschappelijke urgentie ook een
publiek van volwassenen aanspreken. COVAR richt zich tot allen
die zich op de grens van het volwassen-zijn begeven of willen
begeven. Hiermee wordt een breed publiek bereikt waarbij de
jongsten net in de puberteit zitten en hun plek in de wereld
bevragen en de oudsten tijd hebben om te mijmeren over toen
ze jong waren en hun plek in de wereld aan het bevechten
waren.
Dit publiek bereikt COVAR:
✓ Door voorstellingen te maken die gaan over het vraagstuk
dat het kind in ieder dwingt tot volwassen worden. Hiermee
krijgen de jongeren een stem en worden ze gehoord. De
volwassenen worden gespiegeld en betrokken.
✓ Door het inzetten van zowel adolescenten als professionele
volwassen acteurs die zich tot deze vraagstukken
verhouden. En het betrekken van achterban (familie,
vrienden, school, hobbyclubs) als supporter en
ondersteuner van het traject van adolescenten binnen de
voorstelling van COVAR.
✓ Door te kiezen voor spannende combinaties van disciplines
waarbij muziek (zowel elektronisch als akoestisch), literaire,
grafische en beeldende taal inspireert en aantrekt.
✓ Door het spelen van voorstellingen voor middelbare scholen
en theatervakscholen.
✓ Door het organiseren van workshops, masterclasses
en lezingen/nagesprekken als randactiviteit van de
voorstellingen.
✓ Door het organiseren van een maatschappelijk debat in de
kantlijn van COVAR’s producties, geënt op verhouding van
adolescente blik op die van de volwassenen.
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Regulier en nieuw theaterpubliek
COVAR ambieert het bereiken van zowel een geoefend als een minder
geoefend theaterpubliek. Focus op Nederlands en Belgisch Limburg
wordt een belangrijke strategie in het veroveren van nieuw publiek.
COVAR gaat daarbij meerdere generaties aanspreken.
Dit door:
✓ De achterban (familie, vrienden, school)

het onderwijs op te zoeken zodat de

van de deelnemers aan projecten van

voorstellingen en projecten ook voor

COVAR te betrekken en mobiliseren.

nieuwe doelgroepen (leerkrachten,
psychologen, opvoeders, jeugdwerkers)

✓ Door bij de keuze van deelnemers/spelers

kunnen worden ingezet.

uit te gaan van de persoonlijkheid en het
individuele talent, en niet van de ervaring

✓ Daarnaast sluiten we aan bij bestaande

of taalkundigheid of spraak. Hierbij komen

evenementen en organisaties in de regio.

sneller dan in andere artistieke projecten

Dat maakt dat we nieuw publiek bereiken

ook jongeren uit een kansarme omgeving

dat in eerste instantie niet bewust voor

of jongeren met leer- of ontwikkeling

theater of voor COVAR kiest.

stoornissen in een voorstelling terecht

✓ Verborgen en ontoegankelijke thema’s

zonder dat deze groep als specifieke

herkenbaar en toegankelijk te maken.

doelgroep wordt getarget.

✓ Dit door de specifieke manier van werken

✓ Door scholen te betrekken voor het

met jongeren en de vertaling daarvan

uitzetten van audities worden ook

naar een muzikaal vertellende signatuur.

jongeren uit alle sociale lagen bereikt.
Hiermee ook hun achterban.

✓ Door het maatschappelijk debat over
controversiële onderwerpen dat zich

✓ Dit door het opzetten van een

vertaalt in de tekst op scène, ook

ambassadeursprogramma voor eerdere

naast de vloer te organiseren waarbij

deelnemers.

gastsprekers uit het sociale domein

✓ Door naast in theaters, ook op festivals

worden uitgenodigd voor een filosofisch

en andere locaties (ook in de openbare

debat (zowel tussen jongeren als

ruimte) te maken en te spelen. Op

volwassenen) en nagesprekken te

deze manier wordt de theatrale ruimte

organiseren waarbij de spelers een

toegankelijker en meer vindbaar. Voor

duidelijke rol in nemen.

de periode 2021-2024 werkt COVAR

✓ Vroegtijdig in gesprek te gaan met de

samen met Centre Céramique waarbij het

podia, festivals en andere afnemers om

bezoekend publiek van tentoonstellingen,

nadrukkelijk in te zetten qua marketing

erfgoed en de bibliotheek wordt

op het bereiken van ook voor hen nieuwe

aangesproken.

doelgroepen. Per productie op specifieke

✓ Door nadrukkelijk de verbinding met

doelgroep(en) inzetten en deze specifiek

sociaal culturele organisaties en met

benaderen.
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Om een duurzame publiekswerking te creëren gaat COVAR
werken met een nieuw aan te trekken PR/Communicatie/
marketingmedewerker. Deze werkt een marketingstrategie
en aanpak uit met onderstaande speerpunten:
✓ Spelers en achterban duurzaam

✓ Merkdenken en duurzame

betrekken als ambassadeurs van

relatiemarketing - communiceren

COVAR.

vanuit de missie, visie en

✓ Structureel overleg met de PR/
communicatieafdelingen van

kernwaarden van COVAR.
✓ Content communicatie en

de betrokken organisaties te

storytelling - doelgroepgericht,

organiseren met het oog op

familiewaardig, kindvriendelijk.

het versterken van elkaars
publieksbereik.
✓ Uitbouwen van de eigen database
met fans – klantgegevens.
✓ Onlinecommunicatie –
doelgroepgericht.

✓ Experience & lifestyle marketing.
✓ Partnerschap Limburgse media
(online, print en omroep).
✓ Publieksonderzoek - in
samenwerking met Limburgse
podia en branchegenoten.

Meer informatie over de specifieke doelgroepen en de wijze
van bereiken is terug te vinden in het marketingplan.

‘COVAR maakt haar voorstellingen
zo dat ze door hun vorm voor
jongeren aantrekkelijk en toegankelijk
zijn maar tegelijkertijd door hun
maatschappelijke urgentie ook
een publiek van volwassenen
aanspreken.’
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Pleidooi voor tijd (Foto's: Lisa Deckers)

Talent—
ontwikkeling
en
educatie

CultuuR—

De jongerenwerking van COVAR is bijzonder
omdat deze zich enerzijds richt op het
ontwikkelen van de persoonlijkheid en
weerbaarheid van de jongeren, anderzijds
op het ontwikkelen van het aanwezige talent
waarmee ze kunnen doorstromen naar een
theatervakopleiding als ze dat ambiëren. De
doelstelling van COVAR is dat jongeren beide
ontwikkelingen kunnen gebruiken in hun latere
beroeps- en persoonlijke leven.
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Dit wordt bereikt door:
✓ Door samen met de regisseur naar

✓ Het gericht werven en inzetten van
jongeren als acteur/theatermaker/

professionele voorstellingen te gaan. Zo

opiniemaker/verhalendonateur bij

maken de jongeren kennis met diverse

de producties. Deze manier van

signaturen en professionele spel- en

werken creëert bij de jongeren

maker kwaliteiten, eventueel gekoppeld

eigenaarschap over het materiaal en

aan een meet & greet met de acteurs.

verantwoordelijkheid met betrekking tot

Deze prospecties vinden in samenwerking

het creëren, afleveren en presenteren

met de lokale schouwburgen plaats.

van een product binnen een gestelde

In overleg wordt een uitdagend en

deadline. Tevens levert deze manier

gevarieerd programma van 2 tot 4

van werken zelfstandig denkende

voorstellingen uitgezet.

jongvolwassenen die zichzelf een stem

✓ Door de vertakkingen en contacten van

kunnen geven in hun leven en zichzelf

COVAR met diverse theatervakscholen

artistiek kunnen uiten.

en de Vooropleiding Maastricht,
krijgen de jongeren die dat wensen

✓ Het trainen van de spelkwaliteit van
jongeren via een speciaal voor jongeren

advies met betrekking tot de

ontwikkelde methodiek die vertrekt

doorstromingsmogelijkheden als vervolg

vanuit het individu dat zich via gekaderde

op een traject bij COVAR. Als docent/

improvisatie verhoudt tot de groep.

regisseur heeft artistiek leider Els

De interactie met de muzikant dwingt

Roobroeck een hoog aantal doorstromers

tot kijken, luisteren, en intentioneel

naar diverse theatervakopleidingen in

samenspelen in groep. Elementaire

Nederland waarbij velen daarvan reeds

basisvaardigheden die leiden tot een

directe collega’s zijn geworden.

acteur die in staat is zelf keuzes te

✓ COVAR biedt komende jaren diverse

maken op scène en hiermee in de basis

artistieke stageplekken als erkend

een sterke spelkwaliteit bezit.

leerbedrijf aan en vormt hiermee een
schakel naar het doorstromen van

✓ Het spelen van een voorstellingsreeks
zorgt dat de jongeren getraind worden

studerend talent naar de professionele

in de vaardigheid van reproductie, een

praktijk.

tweede luik in de spelontwikkeling van

✓ Er is een specifieke samenwerking met

acteurs.

VIA ZUID om nieuwe makers met speciale
interesse in werken met jongeren te

✓ Het maken van kilometers en het

coachen in het artistieke proces.

zichzelf steeds opnieuw uitvinden
binnen de vaststaande contouren van
een voorstelling. Dit is een kwaliteit die
jongeren bijna nergens anders kunnen
ervaren en ontwikkelen.
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Bij de training van jongvolwassen regisseurs, acteurs en performers in
opleiding, ligt de nadruk op het ontwikkelen van specifieke kwaliteiten
die hun in staat stellen binnen het theatervak zich te specialiseren in
een werking met of voor jongeren. Maar ook in het doorgeven van het
specifieke ambacht met betrekking tot het oogsten en herschikken
van het persoonlijke materiaal van jongeren naar een duidelijke
theatertaal met (al dan niet) muzikale signatuur.
Naast het specifiek begeleiden van jongeren die deelnemen aan
projecten bij COVAR worden er buitenschoolse masterclasses als
contextprogramma georganiseerd bij betrokken scholen en culturele
organisaties (Vooropleiding Maastricht, Theaterontmoeting, Festival
MoMeNT, Cultura Nova,…) om geïnteresseerde andere jongeren te
trainen via de eigen ontwikkelde trainingsmethodiek van COVAR, de
COVIEW-methodiek. COVAR mikt daarbij op het bereiken van jongeren
tussen de 13 en 23 jaar met of zonder ervaring, die willen kennismaken
met performatief teksttoneel en zelf ervaring op de vloer willen
opdoen.
Daarnaast wordt op vraag van de geëngageerde middelbare scholen
per project een aangepaste binnenschoolse workshopreeks
georganiseerd ter omkadering van de voorstelling die ze komen
kijken. Op die manier kunnen klassen een dramales krijgen van COVAR
waarbij ze kennismaken met de thematiek, tekst en spelstijl van de
voorstelling, dit ter voorbereiding van het voorstellingsbezoek.
Als laatste kan op aanvraag per deelnemende school een debat
worden georganiseerd onder schooltijd voor de leerlingen die de
voorstelling hebben bezocht. Dat wordt begeleid door een moderator
die van buiten de culturele sector door COVAR wordt ingezet. (Zoals bv
Jan de Cock van de Stichting Without Walls).
COVAR ziet haar organisatie met bijbehorende samenwerkingen als
een waardevolle manier om haar signatuur verder te ontwikkelen,
kenbaar te maken en voor een vernieuwende impuls binnen een
schoolomgeving te zorgen.
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'De jongerenwerking van COVAR is
bijzonder omdat deze zich enerzijds
richt op het ontwikkelen van de
persoonlijkheid en weerbaarheid
van de jongeren, anderzijds op het
ontwikkelen van het aanwezige
talent.'
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Samenwerkingen
met een
concreet
gezamenlijk
cultureel
aanbod
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Culturele samenwerkingen
Onderstaande culturele instellingen/huizen/onderwijsinstellingen
hebben eerder samengewerkt met COVAR en/of hebben afgelopen
maanden meegedacht, meegelezen, van feedback voorzien en
nagedacht over en/of willen op maat samenwerken met COVAR.
Zodra duidelijk is of een meerjarensubsidie wordt toegekend en de
beoogde plannen 2021-2024 kunnen worden uitgevoerd, worden
definitieve afspraken met de verschillende partners gemaakt.
Centre Céramique, Maastricht (provincie

zichtbaar maken van de (ver)nieuwe(nde)

Limburg, NL) stimuleert actief ontmoetingen

content van de semi-vaste installatie bij de

in cultuur, maakt verbindingen in en met de

inwoners van de stad Maastricht.

stad en zoekt continu naar vernieuwing. In
aanbod, in beleving en door samenwerking.

Festival Cultura Nova, Heerlen (provincie

Het échte culturele avontuur lonkt in de

Limburg, NL) is een aansprekend festival

connectie, co-creatie en betekenisgeving

en presenteert op een laagdrempelige

met de stad en haar bewoners. In 2020

manier een interessant en kwalitatief

wordt Centre Céramique heringericht

programma. Cultura Nova brengt een groot

waarbij de volledige realisatie meerdere

publiek van divers pluimage in contact

jaren in beslag neemt. De semi-vaste

met niet alledaagse kunstvormen, door

installatie PSSST vormt een vernieuwend

theater, muziek, dans, beeldende kunst en

element in deze herinrichting. Bezoekers

mixvormen daarvan te presenteren en te

kunnen middels PSSST een individuele

coproduceren. Dit op locaties in de unieke

culturele ervaring opdoen. De content van

regio, waar deze voorstellingen het best tot

de luisterverhalen wordt in opdracht van en

hun recht komen. Cultura Nova wil verbinden,

in overleg met Centre Céramique gemaakt.

spiegelen, perspectief doen verschuiven,

Het gaat dan om thema’s die spelen in het

unieke en inspirerende ervaringen bieden,

cultuurveld van Maastricht en die aansluiten

normen en waarden agenderen, conserveren

op de interne (erfgoed)collecties en

of kritiseren, plezier leren beleven aan

diensten. De units vormen op deze manier

cultuuruitingen, inhoudelijk amusement

een informatief en verrassend element

bieden en de veelzijdige en rijke Heerlense,

waarvan de inhoud continu vernieuwd en

Limburgse en Euregionale culturele bodem

aangepast kan worden. Centre Céramique

cultiveren en deze verder verrijken met in-

zet haar logistieke en financiële resources

en uitheemse waarden om daarmee een

in om het artistiek product PSSST cc te

vruchtbare ondergrond te creëren voor

realiseren. Tijdens de uitvoeringsfase worden

kwaliteitsimpulsen aan onze cultuurbeleving;

de PR/communicatie-kanalen van Centre

aan onze bewustwording en aan de

Ceramique-Kumulus en Natuurhistorisch

beleving van ons bestaan. Cultura Nova is al

museum ingezet ten dienste van het

meerdere jaren afnemer/coproducent van
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voorstellingen van COVAR en kijkt hoe de

heen. Door middel van fictie zien we de

komende Cultuurplanperiode samengewerkt

werkelijkheid. Tilt heeft de ambitie om,

kan worden met COVAR, o.a. middels een

in samenwerking met partners vanuit

aantal projecten van COVAR te programmeren

verschillende kunstdisciplines, de literaire

en/of coproduceren.

infrastructuur in de regio Noord-Brabant te
versterken. Ze ontplooien om dit te bereiken

VIA ZUID-Talentontwikkeling podiumkunsten

verschillende activiteiten, zoals het oprichten

Limburg, Maastricht (provincie Limburg,

van schrijverswerkplaatsen, het opzetten

NL) is een talentontwikkelingsorganisatie

van een talentontwikkelingsprogramma en

voor de professionele podiumkunsten in en

het organiseren van diverse evenementen

vanuit Limburg. Ze ondersteunt beginnende,

door het jaar heen. Hun kernactiviteit blijft

talentvolle makers, zoals choreografen,

de organisatie van het jaarlijkse Tilt Festival.

performers, regisseurs, schrijvers en

Eerder werkte Tilt mee aan de realisatie

componisten op weg naar een zelfstandige

en presentatie van PSSST. Voor de plannen

beroepspraktijk. Voor al de VIA ZUID-

van COVAR wordt gekeken naar hoe Tilt kan

makers wordt in kaart gebracht wat zij

aansluiten, met name bij het project PSSST

nodig hebben en gezamenlijk wordt een

cc. Dit door o.a. het koppelen van gevestigde

traject ‘op maat’ uitgestippeld. Artistiek-

en nieuwe schrijvers die verhalen voor

inhoudelijke en zakelijke ontwikkeling van

PSSST cc schrijven of als schrijfcoach voor

de maker staan daarbij voorop, maar ook

amateurschrijvers bij PSSST cc betrokken

productie, organisatie en publieksbereik

zijn.

zijn van wezenlijk belang. VIA ZUID werkt
samen met COVAR om nieuwe makers

Zomerparkfeest en Maaspoort, Venlo

met een specifieke wens tot het werken

(provincie Limburg, NL)

met adolescenten artistiek-inhoudelijk te

Zomerparkfeest is een gratis toegankelijk,

coachen en ondersteunen. Hiertoe wordt

vierdaags cultuurfestival in het Julianapark

artistiek leider Els Roobroeck als artistiek

in Venlo. Met ruim 94.000 bezoeken over

coach verbonden aan makers die relevantie

vier dagen en een programma van meer

vertonen aan of geïnteresseerd zijn in de

dan 130 acts is het bovendien een van de

werkpraktijk/ervaring van COVAR.

grootste Nederlandse festivals in zijn soort.
Het zwaartepunt van de programmering

Tilt, Tilburg (provincie Noord-Brabant,

ligt op muziek in alle genres. Daarnaast zijn

Nederland) laat de letteren leven. Voor

er voorstellingen op het gebied van dans,

publiek en voor schrijvers. Taal vormt onze

theater, mode, film, literatuur, beeldende

gedachten en cultuur, het is een belangrijke

kunst en wetenschap. Zomerparkfeest is

bouwsteen van de maatschappij. Literatuur

een zomerse cultuurcocktail van formaat die

kun je op verschillende manieren beleven:

Venlo op de kaart zet. ZPF programmeerde

als boek, digitaal, in een performance,

eerder de installatie PSSST en programmeur

dialoog of debat. Tilt moedigt schrijvers aan

Maarten van Erp onderzoekt graag de

om zichzelf te ontwikkelen en presenteren

mogelijkheden voor wat betreft het

aan het publiek. Schrijvers tonen ons een

Zomerparkfeest, maar ook vanuit de

nieuw perspectief op de wereld om ons

Maaspoort, om gezamenlijk een of meerdere
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'VIA ZUID werkt samen met COVAR
om nieuwe makers met een
specifieke wens tot het werken met
adolescenten artistiek-inhoudelijk te
coachen en ondersteunen.'

projecten van COVAR in Venlo te plaatsen

nemen een speciale plek in bij MoMeNT

en hierbij een koppeling met de plaatselijke

omwille van de unieke makerssignatuur

scholen te maken.

die veel tijd investeert in de ontwikkeling
en het tot wasdom komen van de

Festival MoMeNT, Tongeren (provincie Limburg,

mening van jongeren over een bepaald

BE) geeft heden en toekomst een plaats.

maatschappelijk vraagteken. Voor de nieuwe

Als oudste en dus eerste stad van België

cultuurplanperiode wordt per project

heeft Tongeren heel wat kapitaal aan TIJD

gekeken hoe de samenwerking kan vorm

verzameld. TIJD is de rode draad doorheen

krijgen. Intendant Barbara Wyckman staat

het MoMeNTfestival dat in 2020 een vierde

als supporter en inhoudelijke sparringpartner

editie kent. Het cultuurfestival loopt vanaf

aan de zijlijn van COVAR.

de zomerTIJD en eindigt bij de start van de
winterTIJD met een piekperiode midden

De Kopergietery, Gent (provincie Oost-

augustus. De hele zomer lang staan expo’s,

Vlaanderen, BE) is een creatiehuis voor een

theater, muziek, openluchtfilms, literaire

jong publiek, met een focus op theater,

sessies en andere events op het programma.

dans en muziek. Een huis waar kinderen en

Tongeren mag dan ‘de oudste van het land’

jongeren in contact komen met kunst. Een

zijn, de stad wil niet in het verleden blijven

huis waar kunstenaar en kind samen creëren

hangen. MoMeNT coproduceerde zowel de

en elkaar wederzijds inspireren. Een huis dat

voorstelling Pleidooi voor Tijd als Laat me

voorstellingen creëert, gastgezelschappen

stilstaan. De jongerenproducties van COVAR

inviteert en theaterateliers organiseert.
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Niet-culturele
samenwerking

Sinds de start van KOPERGIETERY (dat
toen nog Speelteater Gent heette) in
1978 worden theaterateliers opgezet voor

De vzw Without Walls (provincie Antwerpen,

kinderen en jongeren van 8 jaar tot 18 jaar.

BE), afgekort WW, is een dialoog- en

Ieder seizoen zijn er een 150-tal kinderen

werkgroep rond gevangenen, slachtoffers,

en jongeren die, in kleine groepen, aan een

ex-gevangenen en maatschappij. Zowel

project werken onder leiding van regisseurs,

daders als slachtoffers zitten ‘gevangen’

musici, choreografen, filmmakers en/of

in hun situatie en gaan elk op hun eigen

theaterdocenten. Deze projecten verschillen

manier om met de verwerking van de feiten.

in duur, opzet, naar inhoud en vorm, maar

WW is tegen mensonwaardige straffen,

allemaal komen ze tot stand onder leiding

tegen psychisch en fysisch martelen

van ervaren mensen. Sommige projecten

en tegen de doodstraf. Zij beschouwt

groeien uit tot ‘volwaardige’, reizende

gerechtigheid als een belangrijke pijler van

producties. Wederzijdse inspiratie en het

een vredelievende maatschappij. Ze wil

ontwikkelen van eigen mogelijkheden, daar

bijdragen tot verbetering van mensonterende

gaat het om, en ook het verwerven van

situaties in gevangenissen wereldwijd en wil

inzichten. Inzichten in wat theater kan zijn,

mee zoeken naar mogelijke alternatieven

in wat zich afspeelt in de wereld. COVAR

voor opsluiting. WW gelooft dat verzoening

en de Kopergietery willen de komende

mogelijk is en exploreert de wegen die

jaren werken aan kennisuitwisseling

daartoe kunnen leiden. Jan De Cock,

wat betreft de werkingsstructuur en het

bezieler van WW, werkte eerder al samen

artistiek maakproces. Daarbij wordt er

met COVAR voor de voorstelling 2:54 a.m.

ruimte gecreëerd om met elkaars signatuur

een verhaal van Moedt. Hierbij nam hij de rol

vertrouwd te raken door o.a. theaterateliers

als moderator tijdens een nagesprek/debat

te verzorgen en/of voorstellingen te

over het thema verzoening. Met name bij de

presenteren.

nieuwe jongerenprojecten NACHTWAKEN en
WELKOM IN MIJN VESTING wordt gekeken
hoe de vzw WW en Stichting COVAR elkaar
kunnen ontmoeten. Hierbij wordt gedacht
aan o.a. Jan De Cock als moderator voor
een nagesprek/debat of filosoof tijdens
het creatieproces ter verdieping van de
gedachteprocessen bij de jongeren.
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2:54 a.m. / Een verhaal van moedt (Foto's: Kristof van Perre)

Onderwijs
COVAR kan gebruik maken van de brede achterban connecties van
artistiek leider Els Roobroeck met de onderwijswereld, zowel in
Vlaanderen als in Nederland. Haar ruime ervaring met educatieve
theaterprojecten tonen een breed scala voor activiteiten in
het onderwijs. Per project ontwikkelt COVAR samenwerkingen
op maat, hierbij neemt COVAR ook initiatief door te werken aan
kennisuitwisseling met hogeschoolopleidingen en universiteiten in
Vlaanderen en Nederland.
Voor het spelen van schoolvoorstellingen wordt ingezet op middelbare scholen in ZuidMidden en Noord Limburg, alsook Belgisch Limburg. Hiertoe wordt een bestand aangelegd en
worden scholen individueel benaderd. Bij het benaderen van scholen wordt vooral gebruik
gemaakt van het netwerk en de contacten met scholen die de afnamepartners van de
producties van COVAR hebben.
Met onderstaande onderwijsinstellingen wordt de komende vier jaar een samenwerking
aangegaan.
Vrijeschool Parkstad, Heerlen (Provincie

repetitie- en speelruimte ter beschikking.

Limburg, NL) wil kinderen begeleiden in het

Alle leerlingen van de Vrijeschool Parkstad

ontdekken en tot ontplooiing brengen van

bekeken de voorstelling. Cultuurcoach Marina

hun persoonlijkheid en talenten en laten

Windemuller, zet zich in om de zusterscholen

uitgroeien tot mensen die zelf betekenis

in Aken, Freie Waldorfschule Aachen,

en richting aan hun leven geven en die met

Aken (Noordrijn-Westfalen, Duitsland) en

een sterke vrije persoonlijkheid een eigen

Bernard Lievegoed School (Maastricht, NL)

plek kunnen vinden in de toekomstige, snel

te betrekken. Ook neemt ze het voortouw

veranderende maatschappij. Zij biedt een

in het betrekken van de andere scholen

basis voor een brede, algemene vorming

uit de scholenkoepel Stichting LVO (o.a.

en een ontwikkeling die aanmoedigt in

Grotius College (Heerlen), Sophianum

cognitie, inventiviteit, originaliteit en

(Gulpen), Stella Maris College (Meerssen/

creativiteit. Daarom is het onderwijs gericht

Valkenburg), Het College (Weert). Bij alle

op diepgaande verbindingen; verbindingen

scholen wordt de vraag gesteld om zich te

met medeleerlingen, verbindingen met

verbinden door het uitzetten van audities,

docenten en verbindingen met activiteiten

opzetten van de connecties m.b.t. de

en lesstof. Vrijeschool Parkstad werkte

adolescente verhalendonateurs, het voorzien

eerder samen met COVAR voor de

van repetitieruimte, het committeren tot

voorstelling ‘Laat me stilstaan’. De school

voorstellingsbezoeken en het organiseren/

zette o.a. de auditie-oproep uit en stelde

deelnemen van/aan debat/nagesprek
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met inhoudelijke implementatie van de

Eerder werkte COVAR ook samen met het

voorstellingen in de lessen door o.a. het

VISTA college Heerlen (Provincie Limburg,

voorzien van een lesmap met inspiratie-

NL). COVAR biedt komende jaren als erkend

en werkmateriaal ter omkadering van de

leerbedrijf spelstages aan voor de MBO

voorstelling. Per deelnemende school worden

acteursopleiding, dit ter ondersteuning

per project 1 à twee voorstellingen voorzien,

van hun ontwikkelingstraject en als

telkens met nagesprek en een schooldebat.

toewerking naar een vervolgopleiding op een

Bij het oogsten van de persoonlijke verhalen

kunstvakopleiding op hogeschoolniveau.

voorziet de regisseur één Whakapapa
gesprek per klas dat minimaal een uur in

Voor de productie Laat me stilstaan van

beslag neemt.

COVAR vonden gesprekken plaats met
Wim Horsch als contactpersoon voor de

Luca School of Arts, Leuven (Provincie

scholenkoepel SVO/PL. Dit contact wordt

Brabant, België) Bij LUCA Drama word je een

verder gezet voor een samenwerking m.b.t.

podiumkunstenaar met een eigen artistiek

het vierjarig traject van COVAR.

profiel als acteur/ theatermaker/schrijver. Je
ontwikkelt jezelf in relatie tot de wereld en

Open Universiteit Maastricht, vakgroep

het kunstenveld. Je leert breed en flexibel

Levensloop psychologie (Provincie Limburg,

functioneren, als creërend, uitvoerend of

NL) De Open Universiteit is een niet-

docerend artiest. Met een stevige portie

traditionele, publieke universiteit met een

daadkracht en ondernemingszin. De

bijzondere opdracht: het ontwikkelen,

opleiding heeft naast campus Lemmens ook

innoveren en aanbieden van open

een werkplek in de bruisende culturele site

hoger onderwijs. Onderzoek binnen het

OPEK (Openbaar Entrepot voor de Kunsten).

vakgebied van de levenslooppsychologie

Daar ontmoeten we de professionele

vertrekt vanuit het idee dat de menselijke

gezelschappen het Nieuwstedelijk en

ontwikkeling levenslang, multidimensioneel,

fABULEUS. Ook kunsteducatieve organisaties

multidirectioneel en multigedetermineerd

Wisper, Mooss en Artforum (incl. Urban

is. Daarnaast is de menselijke ontwikkeling

Woorden) zijn er werkzaam. Voor onze

gericht op aanpassing van het individu

dramastudenten is OPEK een vrijplaats

aan zijn omgeving. Het onderzoek

én een opstap naar het artistieke en

van de vakgroep is gegroepeerd rond

kunsteducatieve werkveld. LUKA Drama

de onderzoeksthema’s veerkracht,

werkte eerder al samen met COVAR voor

posttraumatische groei, dankbaarheid,

de voorstelling 2:54a.m., een verhaal van

positive ageing, effecten en werkzame

moedt. Een samenwerking die een wezenlijke

mechanismen van coaching op de mentale

schakel vomde in het parcours van de

gezondheid, en het effect van dieren op

studenten. Komende cultuurplanperiode

welzijn. Vakgroepvoorzitter Nele Jacobs

gaan we nader in gesprek om samen een

toont bijzondere interesse in de werking

traject uit te stippelen middels één van de

en projecten van COVAR die aan preventie

projecten, of in de vorm van masterclasses

doet door met haar projecten en werking

of andere manier van artistiek-inhoudelijke

bij te dragen aan een positieve gezondheid

overdracht.

van de deelnemende jongeren en hun
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directe omgeving. De samenwerking met
de vakgroep levenslooppsychologie zal o.a.
omvatten: Individuele interviews/gesprekken
met de deelnemende adolescenten,
groepsgesprekken waarbij het resultaat van
deelname aan een COVAR project inzichtelijk
wordt gemaakt, en ook jongeren uit vorige
producties zullen worden benaderd om het
effect van de werkwijze en deelname aan de
projecten van COVAR op langere termijn te
monitoren.

48

N
A
L
P
S
F
J
I
BEDR
R
A
V
O
C
g
n
i
t
h
c
Sti
4
2
0
2
1
2
0
2

COVAR ontwikkelt zich de komende periode
als kenniscentrum met betrekking tot het
professioneel engageren van jongeren in
artistieke creaties, waarbij de verzamelde knowhow bewaard en doorgegeven wordt. Daarnaast
wil COVAR zich profileren als producent van
artistieke producties met jongeren. Waarbij
jongeren niet als vormmiddel dienen maar als
kiem van de artistieke creatie.
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Positionering en
belang voor
Limburg,
de rest van
Nederland
en Vlaanderen
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COVAR wil zich binnen het podiumkunstenaanbod
in Limburg en daarbuiten positioneren door een
combinatie van verschillende aspecten.
✓ COVAR kiest er uitdrukkelijk voor om

✓ De professionele omkadering van

vanuit de Provincies Limburg in Nederland

artistiek relevant werk met jongeren zorgt

en Vlaanderen te opereren. Hierbij wordt

voor verfrissing en nieuwsgierigheid.

gezocht naar verankering met partners

De herkenbaarheid voor Limburg en de

daar om zo vanuit de regio op landelijke

Limburgers manifesteert zich door de

schaal (NL en BE) door te groeien.

kwalitatieve en eerlijke inbedding van

COVAR kiest ervoor om zich inhoudelijk

het gesproken woord in een zintuiglijke

met de beide Limburgen en inwoners

muzikale ervaring.

te verbinden door te vertrekken vanuit

✓ De muzikale compositie binnen de

het persoonlijke verhaal van Limburgse

projecten ontwikkelt zich samen met

jongeren. Ook wordt gewerkt aan het

de tekst en het spel. De muzikaliteit

verwerven van externe opdrachten in

neemt een dramaturgisch en ritmerend

Limburg.

standpunt in en wordt gehanteerd als

✓ COVAR onderscheidt zich in de regio

een gelijkwaardige bouwsteen naast

Limburg in het maken van professionele

de tekst, het spel en de beeldtaal. De

theatervoorstellingen die vertrekken

muzikale aanwezigheid wordt ook ingezet

vanuit het maatschappelijk debat met

als handvat bij de gekaderde improvisatie

adolescenten.

waarbij de muziek zowel stuwt als
destabiliseert.

✓ COVAR kiest voor zelfgeschreven teksten
die tot stand komen o.b.v. gesprek en

✓ De voorstellingen en installaties van

improvisatie met jongeren.

COVAR worden aangeboden voor een 13+
publiek waarbij de naaste omgeving van

✓ COVAR kiest bewust voor een combinatie

de spelers een belangrijke rol spelen in

van zaalvoorstellingen en installaties voor

het bereiken van het publiek.

de openbare ruimte. De projecten van
COVAR zijn steeds een cross-over tussen
verschillende disciplines. De projecten
zijn inter- en/of trans disciplinair.

Stichting COVAR vaart onder de artistieke leiding van Els Roobroeck een frisse
interdisciplinaire theaterkoers, ingebed in een Euregionaal netwerk van partners. Als jong
gezelschap kan COVAR nu al rekenen op bijval vanuit een zorgvuldig opgebouwd en in omvang
groeiend netwerk. Evenwaardig aan de inhoudelijke ontwikkeling, staat ook de zakelijke
ontwikkeling via meer afname van het werk van COVAR centraal. Het uitbouwen van een
breder artistiek en ondersteunend netwerk (nationaal als internationaal) en het bereiken van
een groter publiek krijgt hierbij extra aandacht.
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Lange termijndoelstelling
Stichting
COVAR
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Artistiek
COVAR heeft een toegevoegde waarde als kenniscentrum inzake het
professioneel produceren met, voor en door jongeren. Waarbij COVAR wordt
(h)erkend als een gezelschap dat producties en installaties maakt die als
inspirerend worden beschouwd. Dit door het aangaan van samenwerkingen
met zowel gevestigd als nieuw talent en het aangaan van de maatschappelijke
dialoog met een groeiend, vooral ook jonger publiek binnen en buiten de
theaterzaal.
COVAR wordt van ondersteunende waarde in het professionaliseringstraject
van getalenteerde jongeren die een carrière in het theatervak ambiëren.
Dit door te fungeren als stageplek, zowel in het artistiek als logistiek
ondersteunend proces. Maar ook door ruimte te bieden aan nieuwe makers
die zich onder de vleugels van COVAR willen specialiseren en profileren in het
werken met en voor jongeren.
COVAR is gevestigd in Maastricht en werkt vanuit die stad in de Provincie
Limburg als een onderscheidend artistiek gezelschap dat meerwaarde heeft
voor het lokale, provinciale, nationale en internationale cultuursysteem. Dit
door als verbindende factor samen te werken met andere instellingen ten
dienste van het produceren van artistiek werk met jongeren.
COVAR ontwikkelt een meer internationale signatuur door meer beeldende
invloeden toe te laten. Knowhow hiertoe wordt verzameld via deelname van
Els Roobroeck/COVAR aan het internationale netwerk PUSH+ van Creative
Europe.
Zakelijk
Verkoop en PR/marketing krijgen een prominentere plek in de activiteiten van
COVAR. Dit met als doel de zichtbaarheid te verhogen, meer afname van nieuw
werk te realiseren en het contact met afnemers en publiek te intensiveren.
COVAR verbindt zich structureel, zowel regionaal als landelijk, aan culturele
en niet-culturele partners (bedrijven en belangenverenigingen). Zo wordt
gewerkt aan een gezonde financiële basis, een substantiële afname van het
werk, dito inkomsten en een stevig publieksbereik.
Binnen de organisatie van COVAR wordt zakelijke ondersteuning geboden voor
artistieke projecten van nieuwe makers.
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Ondernemerschap,
financiën,
meerjarenbegroting
2021
- 2024
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Stichting COVAR werkt op basis van een gezonde bedrijfsvoering,
het bestuur ziet toe op het verloop van inkomsten en uitgaven
en op risicobeheersing. Het bestuur houdt daarbij de verhouding
tussen overhead en activiteitenkosten scherp in de gaten, tevens
wordt goed gemonitord dat productiekosten steeds in de pas
lopen met de beschikbare middelen. De jaarbegrotingen worden
gebaseerd op een realistische uitwerking van de ambities en de
concrete plannen van COVAR. Voor de freelancers/zzp’ers worden
de tarieven, gebaseerd op de Tariefchecker van de Kunstenbond
FNV, basis daarvoor vormen de salarisschalen die in de CAO theater
zijn opgenomen. Voor een goede basis onder het artistieke hanteert
COVAR een financieringsmix bestaande uit subsidies, bijdragen van
particuliere fondsen, inkomsten via uitkopen van COVAR’s producties
en aanvullende inkomsten uit artistiek werk dat wordt verricht voor
derden.
COVAR biedt de jongeren die in de producties

Stichting COVAR heeft zich de taak gesteld

van COVAR spelen een vrijwilligersvergoeding

om een substantieel bedrag te verwerven via

overeenkomstig de maxima die de

coproductiegelden, particuliere fondsen en

belastingdienst hanteert voor het ontvangen

sponsorgeld. Inkomsten die cruciaal zijn in

van niet te belasten vergoedingen. Dit met

de financieringsmix.

name voor het spelen van de voorstellingen
na voorstellingsdag 8 per voorstellingsreeks.

Stichting COVAR houdt gemaakte producties

Vanaf dan verandert de leercurve van de

op haar repertoire d.w.z. dat ze bij gebleken

amateuracteurs in een werkcurve. Voor dat

succes kunnen worden doorgespeeld

werk worden ze dan ook vergoed via een

hetgeen een gunstig effect moet krijgen

vrijwilligersvergoeding.

op de eigen inkomsten. Meevallende
publieks- en andere eigen inkomsten worden

COVAR en met name artistiek leider Els

gereserveerd om de risico's voor volgende

Roobroeck investeert veel tijd en energie in

projecten te verminderen.

het leggen van verbindingen met culturele
partners en andere organisaties. Samen

Stichting COVAR streeft per 2024 naar de

met een nog aan te stellen zakelijk leider

volgende financieringsmix:

en marketeer zet Els Roobroeck voor

✓ overheidssubsidies: 60%

COVAR in op het werven van vrienden en

✓ publieksinkomsten/uitkopen: tenminste

het bestendigen van een relatie met haar

10%

publiek.

✓ inkomsten uit opdrachten voor derden,
coproductiegelden, particuliere fondsen
en sponsorgeld: 30%
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Team

Stichting COVAR wordt geleid door de artistiek
leider. Deze is verantwoordelijk voor de dagelijkse
gang van zaken. De artistiek leider wordt bijgestaan
door een nog aan te stellen zakelijk leider die ook
instaat voor de verkoop en een nog aan te stellen
marketeer. Daarnaast is er een vaste muzikant,
scenograaf/technicus, kostuum ontwerper en
nieuw aan te stellen dramaturg.

Zakelijke leiding

Stichting echter z.s.m. op zoek naar een

Stichting COVAR heeft tot nu toe op

PR/communicatie/marketing medewerker

projectbasis over zakelijke ondersteuning

die over voldoende ervaring, kennis en de

kunnen beschikken. Voor de verdere

geschikte netwerken beschikt. Zodra zicht

ontwikkeling van COVAR gaat de Stichting

is op de hopelijk positieve uitkomst van de

echter z.s.m. op zoek naar een zakelijk leider

meerjaren aanvragen 2021-2024 wordt de

die over voldoende ervaring, kennis en de

procedure voor het aantrekken van een

geschikte netwerken beschikt. Zodra zicht

zakelijk leider gestart. Tot die tijd wordt

is op de hopelijk positieve uitkomst van de

COVAR op ad hoc basis ondersteund door

meerjaren aanvragen 2021-2024 wordt de

Robert Hoogenboom.

procedure voor het aantrekken van een
zakelijk leider gestart. Tot die tijd wordt

Artistieke team

COVAR op ad hoc basis zakelijk ondersteund

Artistiek leider Els Roobroeck (Kortrijk,

door Geert Overdam, cultuuradviseur.

1981) studeerde in 2008 af aan de
parttime opleiding docent/regisseur van

Marketing medewerker

de Toneelacademie Maastricht. Daarvoor

Stichting COVAR heeft tot nu toe op

behaalde ze een master in de logopedische

projectbasis over pr/communicatie

en audiologische wetenschappen aan de

ondersteuning kunnen beschikken. Voor

Universiteit Gent. In 2016 richtte ze het

de verdere ontwikkeling van COVAR gaat de

Vlaams-Nederlandse theatergezelschap
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'Theater is voor haar een manier
om mensen mee te nemen naar
een wereld die aanzet tot voelen,
meedeinen en nadenken. Een wereld
die het alledaagse apprecieert en het
wonderlijke toe laat.'

COVAR op. Naast haar werk voor COVAR

Gent, België. Kwinten maakt muziek

is Els Senior medewerker kunsteducatie

voor theater, dans, performance,

Theater binnen het Team collectie,

installaties, games, film e.a. Hij

informatie en educatie van Centre

werkte o.a. al bij Toneelgroep

Céramique - Kumulus - Natuurhistorisch

Maastricht, Ultima Vez, NTGent, COVAR

Museum Maastricht. Naast het artistiek

en Het Laagland met regisseurs en

leiden van de theaterschool heeft ze ook

choreografen Servé Hermans, Els

de Vooropleiding Maastricht onder haar

Roobroeck, Seppe Baeyens, Inaki

vleugels. In haar theaterwerk streeft ze

Azpillaga, Loek de Bakker en Steven

naar verbinding, zowel met het publiek

Heene. Naast zijn compositiewerk

als met andere kunstdisciplines Theater

maakt hij ook muziek met de

is voor haar een manier om mensen mee

outsider-electronics band Use Knife.

te nemen naar een wereld die aanzet tot

Hij speelde ook al synthesizers en/

voelen, meedeinen en nadenken. Een

of baritonsaxofoon bij Kiss the

wereld die het alledaagse apprecieert en

Anus of a Black Cat, Manngold,

het wonderlijke toe laat.

Hypochristmutreefuzz, Kaboom
Karavan. Meer info op: kwintenmordijck.

Kwinten Mordijk (1988, Leuven) is een

blogspot.be.

multi-instrumentalist, componist,
lawaaimaker en producer actief vanuit
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Governance Code Cultuur
Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden, momenteel zijn dat Pietjan
Dusee (voorzitter), Meyke Houben (secretaris) en Eva Roobroeck
(penningmeester). Artistiek leider van COVAR is Els Roobroeck. De
verdeling van taken en bevoegdheden tussen bestuur en de artistiek
leider en zakelijk leider is vastgelegd in een specifiek document. Het
bestuur waarborgt het bestuurlijk proces en draagt er zorg voor dat
de organisatie opereert conform haar doelstellingen. Het bestuur
reflecteert specifiek 3x per jaar op de voortgang van de activiteiten
van Stichting COVAR, ziet toe op de implementatie van de activiteiten
die zijn opgenomen in het 4 jaren beleidsplan en in specifieke
subsidieaanvragen. Het bestuur is alert op het tijdig meedelen van
voortgangsinformatie aan derden, met name via de sociale media en de
website van COVAR.
Het bestuur ziet toe op de naleving van alle relevante wet- en
regelgeving. Het bestuur is verantwoordelijk voor de bespreking en
vaststelling van jaarplannen (met werkbegroting) en jaarverslagen en
andere relevante strategische documenten, zoals deelplannen voor te
maken en uit te voeren producties en projecten en voor het indienen van
specifieke subsidieaanvragen. Het bestuur is dusdanig samengesteld dat
het stoelt op deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.
De leden van het bestuur zijn vooraf op de hoogte gesteld
van verwachtingen en eventuele vergoedingen en ontvangen
geen bezoldiging. Bovendien vermijden ze elke vorm van
belangenverstrengeling en zien hier ook op toe. Bijzondere aandacht gaat
naar de penningmeester van de stichting die de zus is van de artistiek
leider. Eva Roobroeck’s achtergrond als financial controller maakt haar
van bijzondere waarde bij de groei en financiële omkadering van de
stichting. Door minstens één van de andere bestuursleden toegang tot
de bankrekeningen en administratie van COVAR te verschaffen, en alle
financiële beslissingen in de bestuursvergadering door te spreken, wordt
mogelijke belangenverstrengeling vermeden.
Verder is het bestuur verantwoordelijk voor financieel beleid en
risicobeheer. Bij dit alles neemt het bestuur de Governance Code
Cultuur in acht en voldoet het – waar die van toepassing zijn - aan alle
8 principes d.w.z. Realiseren van de maatschappelijke doelstelling,
Toepassen of toelichten van de Code, Onafhankelijkheid en integriteit,
Rolbewust handelen, De verantwoordelijkheid van het bestuur, Zorgvuldig
omgaan met mensen en middelen, Professioneel en onafhankelijk
toezicht, Samenstelling bestuur.
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Toelichting
partners. COVAR is veelvuldig in gesprek

✓ COVAR heeft een bestuur van vrijwilligers
dat professioneel opereert door de

met die partijen over de werking van

Governance Code Cultuur te volgen. Het

COVAR. Intern vindt regelmatig reflectie

bestuur houdt toezicht op het naleven

en evaluatie plaats op het effect van de

van de Code,

werkzaamheden van COVAR,
✓ Als sprake is van medefinanciering door

✓ Het jaarverslag maakt melding van de
rechtsvorm en het besturingsmodel

private partners worden vooraf afspraken

van de Stichting. Het jaarverslag dat

gemaakt, die ervoor zorgen dat eventuele

ook – in beknopte vorm – op de website

overschotten terugvloeien naar het eigen

wordt geplaatst gaat over: Hoe de

vermogen van COVAR,

Stichting de Code Governance Cultuur

✓ Leden van het bestuur zorgen voor

heeft toegepast. Hoe overleg is gevoerd

een cultuur van openheid en zijn

intern en extern. Hoe is omgegaan met

aanspreekbaar binnen de organisatie,

mogelijke belangenverstrengeling. Hoe
risicobeheersing en interne controle is

✓ Leden van het bestuur hebben geen

uitgevoerd. Of sprake is van honorering

artistieke of zakelijke belangen m.b.t.

van de leden van het bestuur en welke

COVAR en zijn attent op het voorkomen

nevenfuncties zij hebben,

van belangenverstrengeling,

✓ COVAR realiseert een maatschappelijke

✓ Het bestuur ziet toe op de artistieke

doelstelling door via haar activiteiten

integriteit en de onafhankelijkheid van

culturele waarde bij te dragen aan het

COVAR,

leefklimaat in Limburg en daarbuiten.

✓ Het bestuur ziet toe op een veilige

COVAR is zich bewust van sociaal-

werkomgeving. D.w.z.: zorgt voor

maatschappelijke thema’s in de

een vertrouwenspersoon, waarbij de

samenleving. Het werk van COVAR

medewerkers van COVAR mogelijke

vertrekt vanuit thema’s die in interactie

onregelmatigheden kunnen melden,

met betrokkenen tot stand komen.
Het bestuur zie toe op het realiseren

✓ Vacatures in het bestuur worden

van de maatschappelijke en culturele

openbaar gemaakt, nieuwe

doelstellingen van COVAR,

bestuursleden worden geworven op
basis van heldere vooraf beschreven

✓ COVAR functioneert daarin autonoom,

profielen. Het bestuur herijkt de profielen,

maar heeft oog voor de belangen en

minimaal 2x per 4 jaar, indien nodig

opvattingen van externen,

worden profielen aangepast. Leden van

✓ COVAR kent een kleine compacte

het bestuur worden benoemd voor 4 jaar

organisatie, die open en transparant

en kunnen 1x worden herbenoemd, een

intern en extern opereert.

rooster van aftreden zorgt ervoor dat niet
alle leden tegelijkertijd vertrekken.

✓ COVAR is nieuwsgierig naar samenwerking
en betrokkenheid van deelnemers
(jongeren), publiek, afnemers en andere
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FAIR
PRACTICE
CODE
COVAR heeft kennisgenomen van
de Code Fair Practice. Inhoudelijk
onderschrijft COVAR de Code.

Solidariteit: COVAR hanteert voor de

Diversiteit: Het bestuur van COVAR

beloning van de professionele medewerkers/

ziet toe op het implementeren van

zzp-ers zoveel mogelijk de cao’s en

de Code Culturele Diversiteit, door

honorariumrichtlijnen. Betaling geschiedt als

deze in de eigen organisatie uit

er geen cao is, redelijk en eerlijk,

te voeren en elkaar erop aan te

Honoraria worden berekend op basis van de

spreken. De producties van COVAR

tariefchecker van de FNV Kunstenbond.

worden gemaakt voor een zo breed
mogelijk publiek. Waar nodig worden

COVAR heeft oog voor de verhouding

de structuur van de eigen organisatie

onbetaalde en betaalde krachten,

en de arbeidsvoorwaarden daarop

secundaire arbeidsvoorwaarden en gelijke

aangepast.

behandeling,
Kwaliteit wordt als uitgangspunt
Transparantie: COVAR’s bedrijfsvoering is

genomen: COVAR gaat op zorgvuldige

zo transparant mogelijk. Gegevens over

wijze om met representatie

bedrijfsvoering worden – beknopt – via

vermelding, door toe te zien op

de website van COVAR gedeeld en publiek

eigenaarschap, bronvermelding en

toegankelijk gemaakt.

rechtenafdracht.

Duurzaamheid: COVAR investeert in het
potentieel en de ontwikkeling van werkenden
via scholing. Evaluatie is onderdeel van de
interne en externe samenwerkingen. COVAR
ziet toe op een duurzaam gebruik van
materialen.
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Vernieuwend
Verbinden Code Diversiteit
en inclusie
Voor COVAR is het vanzelfsprekend dat ingezet wordt op verbinding c.q. de
Code Diversiteit en inclusie. Al vanaf de start van de activiteiten van COVAR is
het de ambitie om vooral een zo divers mogelijk publiek te bereiken. Vanuit
het besef dat - zeker een zo kleine organisatie als COVAR nog is - niet alle
doelgroepen kan bereiken focust COVAR op het werken met en het bereiken
van jongeren.
In de Code wordt toegankelijkheid breed gedefinieerd, COVAR vertaalt de
verschillende aspecten van de Code als volgt:
✓ Fysieke toegankelijkheid, COVAR ziet erop toe dat de producties die
worden gemaakt fysiek toegankelijk zijn voor degenen die meespelen en
de producties bezoeken.
✓ Bereikbaarheid van voorzieningen, COVAR speelt op locaties die
bereikbaar en toegankelijk zijn.
✓ Informatieve en digitale toegankelijkheid, COVAR maakt werk van het
verspreiden van de informatie over de producties die COVAR speelt,
daarvoor onderhoudt COVAR een website en is het actief op social media.
✓ Sociale toegankelijkheid, COVAR werkt voor een zo breed en divers
mogelijk publiek met en voor jongeren op scholen, in theaters en op
festivals.
✓ Financiële toegankelijkheid, COVAR ziet erop toe dat de ticketprijzen voor
de producties van COVAR geen belemmering vormen voor het bezoek aan
de producties.
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Voor zover hiervoor nog niet benoemd werkt COVAR
in aanvulling op de landelijke criteria ook aan
specifieke Limburgse criteria, d.w.z.:
✓ COVAR levert een actieve bijdrage aan het
kunst- en cultuurklimaat en zo aan het
leefklimaat in Limburg.
✓ De Limburgse identiteit krijgt vanuit de
verhalen van Limburgse jongeren een
podium.
✓ COVAR zoekt actief naar aanvullende
middelen, waar mogelijk werkt het aan
aanvragen bij Europese Fondsen.
✓ COVAR zoekt actief naar de interactie met
inwoners van Limburg.
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Medea Redux (Foto: Frele Fierens)

SWOT-

analyse

StrengthS
✓ COVAR geeft haar publiek een goed

✓ COVAR is een goede werk-, leer- en

gevoel en laat zien dat de voorstellingen

groeiplek voor de acteurs en andere

en installaties die COVAR maakt

medewerkers die voor COVAR werken.

voor iedereen zijn. Haar werk straalt

Medewerkers en acteurs krijgen ruimte

positiviteit en levensenergie uit en doet

om te onderzoeken, te groeien en krijgen

alsook aan preventie door een positieve

waardering voor hun werk.

gezondheid te bewerkstellingen bij haar

✓ Bezoekers krijgen waardering voor het

spelers.

feit dat ze zijn gekomen. Via de warme

✓ Ontstaan vanuit de wil van toegevoegde

connectie met de spelers, bouwt COVAR

waarde te zijn voor het Limburgse

een persoonlijke band op met haar

culturele landschap, richt COVAR zich op

partners en publiek.

het artistiek creëren, voor, door en met

✓ COVAR voelt specifiek aan door zich

Limburgse adolescenten en profileert

te richten op het maken van artistieke

zich op termijn als kenniscentrum

producties die gevoed worden door de

en verbinder inzake professionele

leefwereld van jongeren tussen de 13 en

theaterproducties met jongeren.

23 jaar waarbij eigenzinnig gedurfd wordt

✓ COVAR is een flexibele, open

te reflecteren op bestaande volwassen

kiemorganisatie. Beslissingen kunnen

denkbeelden.

snel genomen worden zonder dat

✓ COVAR biedt veel mogelijkheden, werkt

de uitvoering wordt gehinderd door

binnen en buiten podia, steeds op zoek

bureaucratische regels. De nadruk ligt op

naar nieuwe connecties met mensen,

teamwork.

verhalen en organisaties en creëert
hiermee vrijheid om door te evolueren.
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WEAKNESSES
×

Zakelijke leiding wordt nog op
projectbasis aangetrokken t.b.v. het
beheer van de financiën van COVAR, de
verkoop van de voorstellingen/installaties
en subsidie en fondsenwerving.

×

De zichtbaarheid van COVAR en de
marketingexpertise o.l.v. van een vaste
PR/communicatiemedewerker is nog
beperkt.

OpportunitIEs
✓ COVAR wil werken met de Gemeente
Maastricht, de Provincie Limburg, het
Fonds Podiumkunsten en particuliere
fondsen en wordt (h)erkend als relevante
verbindende culturele organisatie.
✓ Producties van COVAR worden zoals
afgelopen jaren enthousiast ontvangen
door publiek en afnemers.
✓ Er zijn goede relaties met afnemers van
eerdere producties.
✓ COVAR werkt samen met partijen binnen
en buiten de culturele sector waarbij met
scholen een belangrijk partnership wordt
aangegaan.

Threats
×

Structurele financiering komt niet tot
stand.

×

De ontwikkeling van COVAR gaat (te)
langzaam.

×

De organisatie kan niet groeien en blijft
kwetsbaar.
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Pleidooi voor tijd (Foto's: Lisa Deckers)
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Marketingdoelstellingen

✓ De komende vier jaar wordt het werk

✓ COVAR wordt gevraagd door

van COVAR op een substantieel aantal

toonaangevende culturele instellingen

toonaangevende festivals, vlakke

om haar expertise met betrekking tot

vloer theaters en/of kleine zaal/

het werken met, trainen en coachen

middenzaal schouwburgen (schouwburg

van adolescenten en nieuw talent in een

accommodatie of niet-theatrale

professionele theatersetting in te zetten.

locatie), binnen en buiten Limburg

✓ COVAR wordt gevraagd door

geprogrammeerd.

theatervakopleidingen om haar expertise

✓ De komende vier jaar is COVAR

te delen met/over te dragen aan nieuw

duidelijk zichtbaar als producent van

talent in opleiding. Hiermee de diversiteit

voorstellingen met, voor en door jongeren

van afstuderende theaterstudenten

en wordt voor bezoekers van vlakke vloer

te verbreden door de ambacht

theaters en festivals in Limburg (NL en

jongerenregie als volwaardige tak in de

BE) een bekend gezelschap.

theaterbranche te etaleren.

✓ COVAR is een kernwaarde voor Limburgse

✓ Niet-theaterbezoekers komen in

scholen wat betreft het creëren en

aanraking met het werk van COVAR door

aanbieden van theatervoorstellingen

haar projecten/installaties voor niet-

voor, door en met jongeren. De scholen

theatrale settingen en openbare ruimtes

verbinden zich graag aan het creatie- en

(zoals Centre Céramique) en worden

toonproces.

hiermee nieuwsgierig naar ander werk
van COVAR.
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Segment
& positie
De producties van COVAR worden de komende jaren
enerzijds getoond in vlakke vloer theaters en/of
kleine zaal/middenzaal schouwburgen, anderzijds
in de openbare ruimte op festivals en op locaties
van andere partijen en/of publieke instellingen.
Producties die worden geprogrammeerd zijn
allemaal van muzikale en avontuurlijke aard
waarbij de adolescent een grote rol speelt, maar
verschillen van elkaar in discipline, omgeving en
maatschappelijke thematiek.
Concurrentie analyse
In Nederland en Vlaanderen zijn er een heel aantal
aanbieders van muziektheater11. Opvallend is echter
dat bij vrijwel al deze gezelschappen het ene medium
(muziek of theater) in dienst staat van het andere.
COVAR onderscheidt zich door haar zoektocht naar het
samengaan van muziek en theater als trainingsmethodiek
en ritmerende sturende kracht. Daarnaast zijn er in
Nederland en Vlaanderen slechts een heel beperkt
aantal aanbieders van professioneel theater met
jongeren.12 COVAR onderscheidt zich door haar werk met
adolescenten te combineren met haar muziektheaterwerk.
Hierin is zij uniek in het theaterlandschap.

11

O.a. Braakland, Orkater, De Veenfabriek, Muziektheater Transparant, De Mexicaanse hond.

12

Zoals Het Paleis, fABULEUS, Theater Artemis, DOX en De Kopergietery.
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DOELGROEPEN
Publiek
D

D

Vrienden van de acteurs (via school,

D

sportclub, andere hobby’s), familieleden

de installaties COVAR staan die specifiek

en kennissen.

op het project afkomen of als toevallige
bezoeker de installatie meemaken. Voor

Adolescenten via betrokken scholen

2021-2024 zijn dit de bezoekers van

(auditanten die niet geselecteerd zijn

Centre Céramique.

maar wel worden uitgenodigd voor
de voorstellingen, klassen die naar

D

schoolvoorstellingen komen kijken).
D

beroep een specifieke interesse in

Gericht te benaderen publiek per project

jongerenwerk hebben.
D

Bezoekers van vlakke vloer theaters en

de voorstellingen wordt gemaakt.

schouwburgen die middels de inhoud en
vorm aangesproken worden.

Programmeurs
Niet gekende programmeurs middels de
relevantie en mogelijkheden van het werk
van COVAR om adolescenten en scholen
te bereiken.
D

Publiek dat door het omkaderende
maatschappelijk debat nieuwsgierig naar

festivals en/of kleine zaal/middenzaal

D

Docenten, opvoeders en andere
volwassenen die door de aard van hun

o.b.v. de maatschappelijke inhoud.
D

Bezoekers van de openbare ruimte waar

Gekende programmeurs waarmee COVAR
een warme band heeft.
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Producten/
diensten
Kernproducten
✓ Theatervoorstellingen met jongeren
✓ Theaterinstallaties / concertante pop-up voorstellingen

Waarde verdiepende activiteiten
✓ Inleidingen en nagesprekken met de adolescente acteurs en regisseur.
✓ Interviews/blogs over het maakproces (website, social media, media)
✓ Fragmenten beeld/tekst/geluid (website, social media, pers)
✓ Maatschappelijk debat organiseren in de vorm van gastsprekers met een
niet-culturele filosofische achtergrond

Conclusie marktanalyse
Alhoewel het roerige tijden zijn in de kunst en
cultuurwereld biedt het unieke werk van COVAR
voldoende mogelijkheden om de positie van dit
gezelschap binnen het vlakke vloer-circuit, de
kleine zaal/middenzaal schouwburgen, de festivals
en de openbare ruimte de komende jaren te
kunnen versterken.
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Marketingstrategieën
Vrienden van de acteurs (via school, sportclub, andere hobby’s),
familieleden en kennissen
In eerste lijn wordt door de persoonlijke manier van maken het
proces en voorstelling op het netvlies en in de belevingswereld
van de vrienden, familieleden en kennissen van de deelnemende
acteurs gebracht. Het engagement en de persoonlijke groei van de
acteurs motiveren hun achterban. De acteurs zetten zelf via hun
beschikbare kanalen de voorstelling van COVAR uit. Tevens wordt hun
persoonlijkheid ingezet om waarde verdiepende marketingmateriaal te
creëren zoals, interviews, filmpjes, vlogs, flashmobs etc.
Bezoekers van de openbare ruimte in publieke instellingen en toevallige
bezoekers van de openbare ruimte
COVAR combineert haar werk voor vlakke vloer theaters en/of kleine
zaal/middenzaal schouwburgen bewust met installaties voor de
openbare ruimte. Hierdoor bereikt COVAR nieuw publiek. Toevallige
passanten die door middel van de vormgeving, de verhalende kwaliteit
en plaatsing van de installatie nieuwsgierig gemaakt worden om deel
te nemen.
Via de marketingkanalen van de geallieerde partijen aan de openbare
ruimte waar de installatie geïmplementeerd wordt (steden, musea,
festivals, bedrijven, etc.. ) wordt met name informatie verspreid
over het werk van COVAR. (social media/ de website). Voor de
opbouw van eigen publiek is het van cruciaal belang om met de
bezoekers die afkomen op de voorstellingen een band op te bouwen
(contactgegevens verzamelen voor de nieuwsbrief en op deze manier
de bezoekers attenderen op website en social media), waarna COVAR
rechtstreeks met deze doelgroep kan communiceren. Voor 2021-2024
is er een samenwerking met de PR/communicatieafdeling van Centre
Céramique.
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Adolescenten via scholen
COVAR verspreidt de auditieoproep voor nieuwe spelers via scholen en
organiseert audities in de voor de geïnteresseerde spelers natuurlijke
omgeving van de school. Ook zet COVAR in op het aanleggen van een
scholenbestand en het organiseren van schoolvoorstellingen voor de
vlakke vloer projecten van COVAR.
Dit voorzien van omkaderingslessen die de leerlingen voorbereiden
op het kijken van de voorstelling en waarna nabespreking in de
vorm van gesprek met de regisseur en de spelers essentieel is in
het connecteren en verbinden. De niet geselecteerde auditanten
krijgen als blijk van waardering een persoonlijke uitnodiging voor de
voorstellingen. Op deze manier wil COVAR een jeugdig publiek aanboren
en hen als publiek verbinden aan toekomstige voorstellingen. Uiteraard
gebeurt dit niet vanzelfsprekend. Strategieën om een band op te
bouwen met deze bezoekers worden ontwikkeld waardoor COVAR
op termijn rechtstreeks met deze doelgroep kan communiceren.
Uitnodigende interactie via social media kanalen is hier een goed
voorbeeld van.
Docenten, opvoeders en andere volwassenen die door de aard van hun
beroep een specifieke interesse in jongerenwerk hebben
Er wordt specifiek ingezet op de omkaderende beroepsbevolking die
in het dagelijkse leven veel met de adolescent in aanraking komt.
Een bestand van te benaderen organisaties wordt aangelegd. Via de
betrokken scholen worden alle docenten uitgenodigd te komen, ook
diegene wiens klassen nog te jong zijn om te komen.
Gericht te benaderen publiek per project
Per project wordt gekeken met welk publiek het project specifiek een
maatschappelijke band heeft. Vervolgens wordt enerzijds ingezet
op PR, communicatie en uitnodigen op maat. Anderzijds wordt
gekeken hoe dit publiek een actieve rol te geven binnen de waarde
verdiepende activiteiten van COVAR. Op deze manier boort COVAR
nieuw publiek aan. Dat op termijn via rechtstreekse communicatie aan
COVAR gebonden wordt.
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Publiek dat door het omkaderend maatschappelijk debat nieuwsgierig
naar de voorstellingen wordt gemaakt
Via diverse social media kanalen en de betrokken partners wordt het
maatschappelijke debat van de voorstelling gecommuniceerd en in
the picture gebracht. Hiertoe is een bijvangst van publiek dat normaal
niet naar theatervoorstellingen komt maar door de maatschappelijke
relevantie nieuwsgierig wordt en op de voostelling afkomt.
Bezoekers van vlakke vloer theaters, kleine zaal/middenzaal
schouwburgen en festivals
Bezoekers van vlakke vloer theaters, kleine zaal/middenzaal
schouwburgen en festivals hebben over het algemeen een heel sterke
relatie met de betreffende accommodatie en/of organisatie. Bezoekers
die nog niet bekend zijn met het werk van COVAR, moeten daarom
zo veel mogelijk benaderd worden via de kanalen van de podia en
festivals, en met name door de inhoud en/of vorm overtuigd worden te
komen. (fragmenten/interviews/ blogs op website en social media).
In de communicatie moet het unieke karakter van het werk van
COVAR zo veel mogelijk benadrukt worden (theater met, voor en door
jongeren en jong-voelende volwassenen) Vervolgens moet geprobeerd
worden een band met deze bezoekers op te bouwen (nieuwsbrief/
social media), waarna COVAR rechtstreeks met deze doelgroep kan
communiceren.
Gekende programmeurs
De programmeurs met wie COVAR goede contacten heeft, kijken
over het algemeen erg positief naar het werk van dit gezelschap.
De komende jaren moet de band met deze programmeurs worden
onderhouden; ook moeten deze programmeurs worden ingezet als
ambassadeurs voor het werk van COVAR.
Ongekende programmeurs
De komende jaren moet COVAR zich bij een zo groot mogelijke groep
(nu nog) ongekende programmeurs in de kijker spelen. Website en
social media vormen goede uithangbordjes, maar nog veel relevanter
is de investering in het ontwikkelen van persoonlijke contacten.
De programmeurs die COVAR al kennen moeten daarvoor gevraagd
worden COVAR actief bij collegae te introduceren.
Daarvoor gaat COVAR een specifiek relatieprogramma ontwikkelen
en uitvoeren. Dat plan wordt samen met Geert Overdam, kunst- en
cultuuradviseur gemaakt.
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'COVAR combineert haar werk voor vlakke
vloer theaters en/of kleine zaal/middenzaal
schouwburgen bewust met installaties
voor de openbare ruimte. Hierdoor bereikt
COVAR nieuw publiek. Toevallige passanten
die door middel van de vormgeving, de
verhalende kwaliteit en plaatsing van de
installatie nieuwsgierig gemaakt worden
om deel te nemen. '
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Adolescenten via scholen

Voorstelling specifieke

Gekende programmeurs

Ongekende programmeurs

Website

star

✓

✓

star

star

Voorstellingstekst

star

✓

star

star

star

Voorstellingsbeeld

star

star

star

star

star

Trailer

✓

star

star

star

star

Advertenties



✕







Facebook

star

star

star

star

star

Twitter

star

✕

✓

star

✓

Nieuwsbrief

✓

✕

✓

star

star

Uitnodigingen (première)

✕

✕

✕

star

star

Doelgroep ↓

Publiek openbare ruimte

Middelen

Middel ↓

✓ geschikt

star zeer geschikt

 gedifferentieerde inzet

✕ niet bestemd voor deze doelgroep

Bovenstaande middelen worden aangevuld met het zoeken naar
nieuwe prikkelende media, zoals:
✓ korte review video’s opgenomen na voorstellingen
✓ creatieve flyers (klein formaat met code die linkt naar website of
digitale dynamische flyer)
✓ digitaal en geluid – onderlinge relatie uitpuren, korte
geluidsfragmenten als uitnodiging/teaser voor de voorstelling
✓ contentplan/contentagenda uitwerken: om zo op regelmatige en
vooraf geplande tijdstippen digitaal te publiceren
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EVALUATIE & MONITORING
Momenteel heeft COVAR beperkt inzicht in de ervaringen,
wensen en behoefte van publiek en programmatoren.
Passende marketing vraagt echter om veel meer ruimte
voor evaluatie en monitoring. Korte publieksenquêtes,
alsook het in kaart brengen van bezoekersaantallen/
websitebezoek/ bezoek van social media dragen hieraan
bij. Zodra de marketingcapaciteit dat toestaat, mede
afhankelijk van het al of niet toekennen van subsidies,
gaat COVAR werk maken van evaluatie en monitoring via
haar bezoekers.
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De toekomst ligt
in handen
van diegene die na
ons komen.
De jongeren met
moed en kracht
om de wereld
dwars tegemoet te
treden.
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Laat me stilstaan (Foto: Moon Saris)
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