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Gegevens organisatie:
Naam				
:
Organisatievorm		
:
Doel				
:
					

Theaterwerkplaats Tiuri, voor mensen met een beperking
Stichting
Wil de ongekende talenten van mensen met een (verstandelijke)
beperking ontwikkelen en zichtbaar maken op het podium.
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E-mailadres			:
Telefoonnummer overdag
:
Rechtsvorm organisatie		
:

Stichting Theaterwerkplaats Tiuri
Postbus 9708
4801 LV
Breda
Noord Brabant
2003
www.theatertiuri.nl
5206849
0165-326041
info@theatertiuri.nl
Alle werkdagen
Speelhuislaan 153
Kadeplein 4
4815 CD Breda
4703 GB Roosendaal
076-5729222
0165-326041
Theo Frentrop
theofrentrop@theatertiuri.nl
06-52593117
Stichting KvK 20117369

Bestuur
Voorzitter			
Secretaris			
Penningmeester			
Overige bestuursleden		

:
:
:
:

De heer Mr. M.J.H.M. Marijnen
Mevr. M.A.V.M. Jansen
Dhr. K. van Nunen
Dhr. Drs. J.W.. Zaad

:
:
:
:
:
:
:
:

directeur
artistiek leider / dramadocent
dramadocent en regisseur Breda
dramadocent en regisseur Roosendaal
coördinator spelersondersteuning Breda
coördinator spelersondersteuning Roosendaal
dramatherapeut
dramatherapeut

Gegevens artistiek team:
Theo Frentrop			
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Crystal Hassel			
Yvonne Mathijssen		
Ine v.d. Riet			
Ymke Spekman			
Laura Brooijmans		
Anneleen Huismans		

Comité van aanbeveling:
•
•
•
•
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dhr. P. v.d Velden, burgermeester van Breda,
dhr. H. Reininga, directeur woningcorporatie Singelveste AlleeWonen Roosendaal en Breda.
mevr. M. Dreessen, directeur VVV Breda
dhr. N. van Os, lid van het College van Bestuur NHTV internationaal hoger onderwijs Breda

Tiuri

Inleiding
Voor u ligt ons jaarverslag 2013, waarin wij verslag doen van onze activiteiten in het afgelopen jaar en waarin
tevens een samenvatting is opgenomen van de jaarrekening 2013.
10 jaar is een reden om feest te vieren; we startten daarmee in oktober 2013 en willen dit voortzetten tot
oktober 2014, als onze werkplaats in Roosendaal 5 jaar bestaat.
Theaterwerkplaats Tiuri organiseert al 10 jaar verschillende theateractiviteiten voor mensen met een beperking
met als doel hun ongekende talent te ontwikkelen en zichtbaar te maken aan een breed publiek.
Onze core business ligt in het geven van drama, dans en beweging binnen een dagbesteding aan de doelgroep
waarmee wij aansluiten bij dit ongekende talent.
Met deze wijze van werken weten wij andere mensen, het publiek in de zaal, te raken en wordt de
meerwaarde van onze spelers zichtbaar; tegelijkertijd ontwikkelt ook de individuele speler zich en neemt
hiermee een zelfstandiger plek in binnen de samenleving.
Door het talent aan te spreken, in plaats van de beperking, worden verborgen competenties (onzichtbaar
talent) zichtbaar. Door aanspreken en ontwikkelen van vermogens zoals verbeelding, vindingrijkheid,
verwondering en bezieling daag je niet alleen de acteur uit om tot waarachtig spel te komen en een publiek te
raken, maar reik je een speler ook de juiste ‘tools’ aan om een ‘waarachtig mens’ te worden, die zijn eigen plek
inneemt in de maatschappij.
Het meest professioneel kan Tiuri dit doen binnen een dagbesteding waarin uiteindelijk wordt toegewerkt
naar professionele theaterproducties, die het grote publiek verrassen.
Maar ook de interacties met jonge mensen binnen het onderwijs: lager, middelbaar en hoger (beroeps)
onderwijs zijn interessant en hartverwarmend. Dit jaar hebben we daar meermalen blijken van waardering
voor gekregen.
Ook krijgt Tiuri steeds vaker een maatschappelijk podium: zoals de try-out van SP®AAK voor medewerkers van
woningcorporatie AlleeWonen op het buurtfestival Cucina de Linie.
Tiuri krijgt hiervoor steeds meer erkenning: lokaal, regionaal maar ook nationaal.
De verschillende theateractiviteiten die worden geboden zijn:
•
dagbesteding, in Breda en in Roosendaal, waarbinnen sprake is van een permanent 			
ontwikkelprogramma
•
meerdere (grote en kleine) theaterproducties en presentaties
•
een ruim vrijetijdsaanbod, zoals theaterworkshops, een toneelgroep op zaterdag, een jongerengroep
op donderdag, een zg. caps groep van de Nieuwe Veste
•
cultuureducatietrajecten binnen het (speciaal) onderwijs
•
zomerweken
Twee keer organiseerde Tiuri het Theaterfestival Ongekend Talent. In 2008 nog geheel alleen in 2010 samen
met het centrum voor de kunsten in Breda, de Nieuwe Veste met inhoudelijke ondersteuning van Kunstbalie en
Kunstfactor; voorafgegaan door het symposium Erkend Talent van Special Arts.
Tiuri werkt samen met cultuur - onderwijs en zorg partners en instellingen. Daarmee verzorgt
Theaterwerkplaats Tiuri samenhang tussen cultuur, onderwijs en zorg, Voor mensen met een beperking een
uitgelezen kans om op hun eigen bijzondere wijze mee te doen aan de samenleving.
Het jaarverslag dat nu voor u ligt schetst de ontwikkelingen van theaterwerkplaats Tiuri in Breda en in
Roosendaal die, in het jaar 2013, waar we de aftrap voor ons jubileumjaar gaven, hebben plaatsgevonden.
Ik wens u als betrokken lezer veel leesplezier toe!
Voorjaar 2014
Theo Frentrop
Directeur
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Bestuursverslag
Het bestuur van Tiuri vergaderde in 2013 6 keer in aanwezigheid van de directie: januari, februari juni september oktober en
december.
Belangrijke items waren
•
Vaststelling van de jaarrekening 2012
•
Vaststelling van de begroting 2013
•
De evaluatie van het project Roosendaal
•
Vaststelling van de beleidsontwikkeling.
•
Vaststelling van het directiestatuut
•
Vaststelling van het artistieke plan
•
Het ontslag van de oude penningmeester op eigen verzoek en de aanstelling van de nieuwe penningmeester
In haar vergadering van 23 januari heeft het bestuur ingezet om de werkplaats te verbreden door ook meerdere
doelgroepen te gaan bedienen. De medewerkers hebben tijdens een heidag in mei richting gegeven aan de interne
organisatie.
Op 24 maart werd de beoogd nieuwe penningmeester de heer Kees van Nunen als lid van het bestuur aangesteld en op 12
juni werd de heer Joop Meijsen gedechargeerd van al zijn taken als penningmeester en bestuurslid. Hij werd bedankt voor
zijn jarenlange en tomeloze inzet voor de werkplaats vanaf het allereerste begin.
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Algemene doelstellingen en de daarbij behorende
activiteiten
►

Dagbesteding binnen een permanente ontwikkelplaats

Doelstelling (uit de oprichtingsakte):
De stichting wil structureel voorzien in werkaanbod, creatieve ontwikkeling en scholing voor mensen met een
(verstandelijke) beperking uit Midden- en West-Brabant,binnen een theaterdagbesteding.
Binnen een dagbesteding ontwikkelt Tiuri de talenten van mensen met een beperking optimaal. Kandidaten
komen op basis van:
- passie / ambitie om op het podium te staan
- willen en kunnen samenwerken
kunnen begrijpen dat de dagelijkse input leidt tot een professionele theaterproductie
Het accent binnen de dagbesteding ligt op:
•
Artistiek ontwikkeling van talenten bij spelers door middel van theateronderwijs
•
Maken van professionele voorstellingen, het vormgeven van talent, passie en inspiratie
•
Presenteren aan publiek, het zichtbaar maken van talent.
Dit gebeurt voor het grootste deel in de twee theaterwerkplaatsen zelf, waar we de theateropleiding bieden
binnen de dagbesteding.
Het is duidelijk dat binnen zo’n dagbesteding de ontwikkeling het breedst geboden kan worden. Het resultaat
is dat spelers een semi- professioneel niveau halen en dat hun artistieke prestaties het publiek verbazen en
verrassen! Want ze maken de voorstelling (deels) zelf, staan zelfstandig op het podium en gaan het contact
met het publiek aan!
Resultaat:
Het artistieke plan werd herschreven waardoor de doelstelling van Tiuri weer scherp werd gesteld. Kort gezegd
gaat het er bij Tiuri om een wisselwerking van het aanbrengen van dramavaardigheden en de individuele
ambities en beperkingen van de spelers.
.Aan de uitwerking van het leerplan wordt vanaf de zomer hard gewerkt. De idee is te komen tot
gemeenschappelijke theaterbegrippen in de werkplaatsen. Deze zullen worden ingevoerd in een nieuw
digitaal rapportagesysteem. Hierin zullen reguliere zorgplannen en het persoonlijk artistieke plan dat Tiuri
hanteert,samenvallen in het digitale systeem Mextra.
De richting van de organisatie zal dan ook in 2013 steeds meer vanuit het artistieke team vorm gegeven
worden.
Op het zorg draagvlak mbt de transitie van AWBZ naar WMO is Tiuri in de regio gaan samenwerken met
kleinere / zelfstandige zorgondernemers verzameld in lokale koepelverbanden zichtbaar binnen de website
www.kleinezorgaanbieders.nl
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Meerdere (grote en kleine) theaterproducties

Doelstelling:
Tiuri maakt het ongekende talent van mensen met een (verstandelijke) beperking als kwaliteit zichtbaar op
het podium voor een breed publiek. Het optreden tijdens een professioneel vormgegeven theaterproductie is
onderdeel van een emancipatorisch proces en geeft individuele deelnemers meer eigenwaarde.
Vormgeving:
Ieder jaar wordt aan zelf gemaakte, door belevingen van spelers geïnspireerde professionele theaterproducties
en verassende presentaties gewerkt. Hierin kunnen de deelnemers hun (door Tiuri geschoolde) theatertalenten
laten zien aan een breed publiek. Deze theaterproducties ontstaan vanuit de eigen inbreng van de spelers o.a.
via improvisaties.
Een nevendoel voor Tiuri is, dat door de voorstellingen het beeld van het publiek over ‘de beperking’
genuanceerd kan worden.
Rutger (r) speelt bij Theater Tiuri.
Theater Tiuri is een werkplaats waren mensen met een verstandelijke beperking leren acteren, dansen, bewegen, en ze krijgen
inzicht in hoe een voorstelling wordt gemaakt.
Een kolfje naar Rutgers hand.
En zo staat hij er dan weer op het podium. Knap in zijn rol blijvend, en onderhoudend.
Er zijn momenten tijdens zo’n voorstelling dat je totaal niet in de gaten hebt dat je te maken hebt met mensen met een beperking.
Hun optreden is op het professionele af.
Speelt een dergelijke groep bij jou in het theater, weet dan dat het meer dan de moeite waard is om te gaan kijken.
Ik ben trots op onze grote vent, en zijn maatjes.
Ze verdienen ( en krijgen) een minutenlange staande ovatie…
Aad Meijer Roosendaal

De dagbestedinggroep van de theaterwerkplaats in Breda heeft al een lange reeks van succesvolle
theaterproducties gerealiseerd:
1.
‘Een Wilde Reis’
2.
‘Krijg de Kleren’,
3.
‘Stroef’,
4.
‘Karavaan van Verlangen” ,
5.
“Mikado”
6.
“Wonderbrood”
7.
“De Verboden Kamer”
8.
“Pink Swan”
9.
“SP®AAK in 2013
De dagbestedinggroep van de theaterwerkplaats in Roosendaal heeft al drie succesvolle theaterproducties
gerealiseerd:
1.
Raas
2.
Zicht
3.
STORM in 2013
Ook in de vrijetijdssfeer heeft die productiegroep ook verschillende theaterproducties gespeeld:
1.
“Verboden Liefde”
2.
Sprookjeshutspot”
3.
“Hotel de Andere Wereld”
4.
“Toen was er nog een!”
5.
Misschien
6.
“Ik word Piraat”
7.
“Jammerlijke Jonkvrouw”
En verder zijn er de coproducties met andere toneelgroepen
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•
•
•
•
		
•
•

“Sporen” met toneelgroep het Slot uit Breda
“Idioten” van Lars van Trier met toneelgroep Link uit Oosterhout
“Retteket” met toneelgroep de Boulevard Allstars uit Breda
De film “Ik ben Thomas en ik ga dood” over palliatieve zorg, dood en rouw voor én 		
door mensen met een verstandelijke beperking
De dansvoorstelling Stoep samen met dansgroep Dansnest uit Breda.
De dansvoorstelling TENT met dansgroep Dansnest uit Breda in 2013.

Resultaat:
De vrijetijdsgroep van Tiuri speelde de spannende, maar vrolijke familievoorstelling “De Jammerlijke
Jonkvrouw”
Op 9 en 10 maart 2013 speelde de vrijetijdsgroep van Theaterwerkplaats
Tiuri in Podium Bloos in Breda voor + 175 mensen een verhaal dat zich
afspeelt rond Koning Arthur.
Arthur wordt uitgedaagd door de Zwarte Ridder om, in ruil voor zijn leven
en koninkrijk, een raadsel op te lossen. Hij wordt geholpen door een lelijke,
betoverde jonkvrouw, die voor haar hulp een tegenprestatie verwacht. Een
van zijn trouwste ridders, heer Walewein, biedt dapper aan om met haar te
trouwen.

	
  
Regieassistenten

Regie			
Ine vd Riet
Nienke Eijkens Ruth van Koesveld

De vrijetijdsgroep is ontstaan uit de workshops die vanaf 2003, waarmee de start van de activiteiten van Tiuri
begonnen en maakt jaarlijks een voorstelling in maart of april, als afsluiting van een repetitieproces dat vanaf
september op de vrije zaterdag begint.
Bij de voorstelling kwamen ongeveer 150 mensen kijken: deze voorstelling werd voor de 1e keer gerecenseerd
door een theaterrecensent van het regionale dagblad BN de Stem.
De dagbestedinggroep in Roosendaal speelde Storm.
11 oktober 1924
Storm is een meisje
Het woedt in haar
Het waait in haar
De wind gaat liggen
Ze kan haar denken horen
Ze luistert
Maar begrijpt nog niet
De wind steekt op
Golven in haar buik
Gaat ze?
Een onstuimig verhaal over binnen en buiten

	
  

De dagbestedinggroep in Roosendaal speelde de voorstelling Storm
in een try-out in mei voor ongeveer 100 studenten van verschillende opleidingen op uitnodiging van het
Koning Willem 1 college in Den Bosch.
Op 7,8 en 9 juni werd Storm 4 keer gespeeld voor het grote publiek + 400
mensen in schouwburg De Kring.
Het publiek was divers en daarmee werd ons doel “spelen voor een zo
breed mogelijk publiek” verder bereikt. Zo waren er een aantal klassen
van de Kameleon, school voor speciaal onderwijs, een aantal klassen van
basisschool de Vondel, enkele spelers van Theater Totaal uit Nieuwegein, ook
een theater voor mensen met een beperking, leden van toneelverenigingen
(samenwerkend in PLAK) uit Roosendaal, leden van de gemeente en
natuurlijk publiek uit het netwerk dat ons al langer volgt.

	
  
jaarverslag 2013
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Storm speelde verder op het Theaterfestival Breda, op 24 oktober.
Onverwacht was daar aanwezig gedeputeerde Brigite van Haaften verantwoordelijk voor de portefeuille
Cultuur en Samenleving bij de provincie N Brabant. Ze schrijft hierover:
Tirui brengt theatervoorstellingen door verstandelijk gehandicapten op de planken. Voorstellingen die je recht
in je hart raken, omdat de acteurs open en oprecht toneelspelen, en zich blootgeven op het toneel.
In oktober zag ik hun voorstelling ‘Storm’, waarin de hoofdrolspeelster worstelde tussen risico’s vermijden
vanwege haar verstandelijke beperking, of juist het spannende leven opzoeken. Ik was diep onder de indruk,
en wilde zeker nog een keer bij ze op bezoek.
Tiuri is het meest geweldige voorbeeld dat cultuur voor iedereen, en van iedereen is.
En op dinsdag 17 november speelde STORM nog een keer voor 250 leerlingen van 2 basisscholen (Klimroos en
Klaverweide) in wijkcentrum ’t Dijksteeke in Roosendaal.

De dagbestedingroep uit Breda speelde SP®AAK
De ouders van Renée weten het eigenlijk niet meer:
moeten ze het lief vragen, heel duidelijk zeggen of keihard eisen? Hoe
krijgen ze contact en wat zit er toch in dat hoofd van hun 			
dochter?

	
  

De voorstelling Sp(r)aak laat een dag zien uit het leven van het gezin van
Renée, een meisje met een verstandelijke beperking. Renée lijkt zich niks aan
te trekken van de ongeschreven regels. Maar hoe ziet de wereld er door
haar ogen uit?
Sp(r)aak is gebaseerd op de wil om de ander te begrijpen, maar het onvermogen om dit te realiseren.
Want hoe kan het tóch misgaan als de bedoelingen zo goed zijn?

De dagbestedingroep uit Breda speelde SP®AAK als try-out op het buurtfestival Cucinie de Linie, waar we
ook een voorstelling voor de medewerkers van woningcorporatie AlleeWonen mochten spelen op 13 en 14
september en 18 september bij het ROC in ‘’s-Hertogenbosch voor 250 enthousiaste studenten.
AlleeWonen @AlleeWonen13 september
@TheaterTiuri dank voor een mooie voorstelling. We hebben genoten!

En dan op 26, 27, 28, 29 september. 4 oktober in Podium Bloos.
De voorstellingen zijn succesvol verlopen. Een gemêleerd publiek heeft 4 dagen voor een steeds voller wordend
huis gezorgd. Waren er donderdag nog rond de 75 op zondag zaten er 150!
Totaal dus 450 mensen in dat weekend!
De positieve recensie van de hand van Kees van Meel in BN de Stem heeft hier zeker een rol ingespeeld.
4 oktober herhaalden we de voorstelling voor 150 leerlingen van de Bodde in Tilburg (speciaal onderwijs).
In het kader van het onderzoek naar de mogelijkheid om voorstellingen te brengen in het onderwijs
via cultuureducatie hebben we ook zeer positieve ervaringen mogen opdoen op 4 oktober, bij de
H.A.N.(Hogeschool Arnhem en Nijmegen) + 75 studenten in Nijmegen en op 10 oktober, voor 500 studenten
van AVANS Hogeschool Breda.
En aan het einde van het jaar speelde SP®AAK voor de studenten van het ROC Vitalis college en voor docenten
van het Onze Lieve Vrouwe Lyceum in Breda
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De dagbestedinggroepen van Breda en van Roosendaal aangevuld met individuele deelnemers aan de
zomerweken dansten op het landgoed Wolfslaar samen met Dansnest de dansvoorstelling TENT!

	
  

Dansnest en Theaterwerkplaats Tiuri dansten vrijdag 2 augustus samen de
voorstelling TENT bij Kunstpaviljoen Wolfslaar in Breda. Het was een bijzondere
voorstelling op alle vlakken, want de dansers van Dansnest en spelers van Tiuri
dansten samen. In één week werd deze gecompliceerde voorstelling onder bar
warme omstandigheden opgezet.
Tent ging over ontmoetingen tussen mensen die niets van elkaar weten en toch
tijdelijk de beste buren zijn. Of juist niet natuurlijk. Over kijken en bekeken
worden. Gênante momenten en plotselinge uitdagingen. Want wie zet z’n tent
nou ook in een kuil?

De voorstelling was onderdeel van de Zinderende Zomerweken van Tiuri en werd twee keer gespeeld, om 14.30
uur en om 19.00 uur. De temperatuur die middags was 34 °C graden gemeten en dat gebeurde nooit eerder op
deze dag bleek in de weerstatistieken!
Toch waren er die middag nog 78 mensen komen kijken en de avond trok 120 mensen aan publiek!
Rondom de dansvoorstelling was meer te beleven, zo was er een speciale
fietsroute en kon je deelnemen aan een rondleiding bij het MEC en een
picknick. Met de hitte hebben die programma onderdelen het, zoals valt et
begrijpen, het niet gered!
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Een ruim vrijetijdsaanbod

1e toneelgroep
						
Doelstelling:
Mensen met een (verstandelijke) beperking die er plezier in hebben om in de vrijetijdssfeer
toneel te spelen en ook te werken aan een toneelproductie.
Deze groep is sinds september 2006 actief gedurende het culturele seizoen van september tot begin
april op de vrije zaterdagen.
Resultaat:
De toneelgroep die de voorstelling De Jammerlijke Jonkvrouw speelde bestaat uit (jonge) mensen met
een beperking die in hun vrije tijd toneel willen spelen. In samenspraak met de spelers is er dit keer
een Arthurlegende op de planken gebracht, waaraan vanaf september 2012 is gewerkt.
De activiteiten starten in september, en het seizoen wordt afgesloten met een voorstelling in maart of
april.
2e theaterworkshops
Doelstelling:
Mensen/jongeren met en zonder een (verstandelijke) beperking maken kennis met verschillende
theateraspecten en ontdekken hun eigen spelplezier tijdens verschillende korte cursussen. Tevens
maken de deelnemers kennis met de werkwijze van Tiuri. Naast het trainen van belangrijke
dramavaardigheden is het ook een leuke manier om mensen te ontmoeten en samen te spelen. Er
wordt altijd gewerkt naar een afsluitende (korte) presentatie voor familie en vrienden.
Resultaat:
In het afgelopen jaar 2013 hebben we geen workshops gerealiseerd!
3e Zomerweken
Doelstelling:
1e Veelal jeugdige mensen met een beperking stellen we in de gelegenheid hun talent te leren kennen
en ontwikkelen en maken kennis met de activiteiten van de werkplaats.
We richten ons op:
leerlingen uit het speciaal onderwijs;
mensen die (nog) niet in aanmerking komen voor permanente deelname aan de
		theaterwerkplaats.
deelnemers uit de werkplaats die om redenen niet een hele week aan het programma
		meedoen
Voor de bovenste groep is het vaak een ontlasting van het gezin van het kind gedurende de vaak lange
zomervakantie. Wij bieden deze deelnemers wekelijks de mogelijkheid aan om een week lang kennis
te maken met verschillende thema’s die te maken hebben met de verschillende podiumkunsten én met
de wijze van werken binnen de theaterwerkplaats
Tevens is het een mogelijkheid te onderzoeken of een (werk)stage of werken bij Tiuri een
optie is voor de toekomst.
2e Na de drukte van het voorstellingenseizoen bieden we de vaste spelers van Tiuri een ontspannen,
creatieve onderbreking aan.
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Resultaat:
Het programma 2013 voor de 2 werkplaatsen zoals het in 2013 werd uitgevoerd!
Breda

Roosendaal

05-jul

Movi(e)ments

Circusweek

08-jul

12-jul

Circusweek

Movi(e)ments

15-jul

19-jul

Montmartre

Montmartre

22-jul

26-jul

Wat zegt mijn gieter

Horen, voelen, ruiken

29-jul

02-aug

TENT

TENT

05-aug

09-aug

Horen, voelen, ruiken

Hollywood 50’es

01-jul

t/m

Deze weken zijn succesvol verlopen; er was veel plezier en met name inspiratie.
Maar ook stonden de zomerweken in het teken van de ziekte van één van de medewerkers die een
spilfunctie had in dit programma!
Alle weken waren bijzonder maar TENT en HOLLYWOOD 50’es, dit keer in Roosendaal, sprongen er
echt uit.

						Hollywood 50’es	
   in Roosendaal

TENT
Geïnspireerd op de voorstelling ‘Stek’, in een eerder stadium ontwikkeld door Dansnest, werd
gedurende één zomerweek door dansers van Dansnest en spelers van Tiuri een nieuwe voorstelling
gemaakt en gespeeld. Deze voorstelling heette ‘TENT’.
Het conceptvoor TENT:
4 minivoorstellingen van ongeveer 7 minuten op een grasveld / buitenlocatie
Een tentenkamp is het decor, daarin of daaromheen spelen 4 voorstellingen 		
		
tegelijkertijd, elke voorstelling heeft een eigen publiek van hooguit 30 personen. Het
		
publiek rouleert en de voorstellingen herhalen zich, waardoor steeds vanuit een ander
		
perspectief gekeken wordt.
Er worden bewust korte ontmoetingen tussen ‘kampeerders; van verschillende 		
		
voorstellingen gecreëerd, waardoor diezelfde ontmoeting bij het 			
		
wisselen van publieksgroepen vanuit een ander perspectief wordt ervaren.
Het aantal externe deelnemers was dit jaar minder dan vorige jaren. Wat wel meespeelt dat die
deelnemers ondertussen vaste spelers van Tiuri zijn geworden, of dat zullen gaan worden. Het is dus
zaak om in onze communicatie hier nog meer aandacht te besteden!
Er waren dit maal 8 externe deelnemers en 6 deelnemers uit de dagbesteding die een hele week
besloten mee te doen, ipv de 3 of 4 dagen die zij normaal plegen te komen.

jaarverslag 2013
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Onderwijsprojecten in het speciaal onderwijs
Doelstelling:
De doelstelling is tweeërlei:
•
Leerlingen in het speciaal onderwijs(ZMLK/Mytyl) maken op een leuke en ontspannen
		
wijze kennis met hun eigen theatertalenten en die van hun klasgenoten.
•
Docenten krijgen door de dramalessen tot eigen verrassing een ander beeld van en
		
andere tools voor een benadering van de leerlingen die zij onderwijzen.
Op vraag vanuit het bijzonder onderwijs in Breda en Roosendaal worden dramalessen gegeven aan
groepen en individuen binnen schoolverband.
Resultaat:
Er zijn vorig jaar vanwege bezuinigingen geen onderwijsprojecten geweest!
Vanuit onze ervaringen van de afgelopen jaren met het speciaal onderwijs
(Liduinaschool mytylschool de Schalm Visio in Breda / de Kameleon in Roosendaal),
basisscholen (Petrus&Paulus Breda en Klimroos en Klaverweide in Roosendaal)
het vmbo (de Rotonde en Scala uit Breda), ROC Koning Willem 1 college in ’s
Hertogenbosch, HBO (Avans Hogeschool Breda, H.A.N. Nijmegen) heeft Tiuri
besloten de KWALITATIEVE ONTMOETING aan te gaan met het onderwijs en te gaan
investeren in de weg naar het aanbieden van Cultuureducatie.

	
  



Samenhang
Doelstelling:
Tiuri heeft de missie het ongekende talent van mensen met een bijzonder talent zichtbaar te maken
tijdens verschillende theatervoorstellingen en presentaties. De theaterproducties van Tiuri zijn dan ook
cultuuruiting!
Tiuri werkt binnen de bijzondere format waarin theater – onderwijs – zorg met elkaar in
verbinding worden gebracht, en is daardoor vernieuwend op deze drie gebieden. Met de verschillende
organisaties van cultuur onderwijs en zorg & welzijn vinden wij uitwisseling met en erkenning van
onze spelers met en door vakgenoten essentieel.
Tiuri zoekt maatschappelijke podia om met zijn acteurs een bijdrage te leveren aan volwaardig
burgerschap en integratie. Het deelnemen aan onder andere (buurtcultuur) festivals en manifestaties,
is dan ook een wezenlijk onderdeel; daarmee gaat Tiuri de ontmoeting aan met de samenleving en wil
daarmee samenhang bereiken..
Resultaat:
•
		
		
		
•
		
		
		
		
		
		
		
•
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Uiteraard waren er de ontmoetingen met onze collega’s van de werkplaatsen die
samenwerken in de vereniging Ongekend Talent, de cultuurcollega’s binnen de ATOB
in Breda en PLAK in Roosendaal.
Overigens is Tiuri bij de VOT als bij PLAK mede-initiator geweest!
Er op 25 januari 2013 de 5e Cultuurnacht met het thema ONTMASKERD. Veel mensen
zochten Tiuri op, de rijen voor de deur waren net als het jaar hiervoor, lang! En het
was koud!!!
Prangende vragen werden zichtbaar beantwoord: Was ‘Mona Lisa’ echt zo vredig
als iedereen denkt? Was het een ‘stil leven’ of dansten de zonnebloemen voor 		
Van Gogh? Was het wel nacht toen Rembrandt ‘De Nachtwacht’ schilderde?
Theaterwerkplaats Tiuri speelde een verrassende theatrale performance over vijf 		
bekende kunstwerken van evenzo bekende kunstenaars.
Op het gebied van de zorg, was Tiuri actief in de totstandkoming van 2 koepels 		
van samenwerkende zelfstandige / kleine zorgaanbieders; zowel in Roosendaal als in
Breda ontstonden koepels van Zelfstandige Zorg Ondernemers. Deze koepels trachten
aan te sluiten aan de ontwikkelingen van de transities van AWBZ naar WMO, waar
gemeentes de regie gaan krijgen in de financiering van de zorg.

Tiuri

•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
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Ook contacten met grotere zorgaanbieders als Amarant, SDW, ASVZ en Prisma werden 		
gecontinueerd.
1 en 2 maart speelden de collega’s van toneelvereniging Jacob van
Lennep hun jaarlijkse voorstelling waar de opbrengst € 1000 dit keer ten
goede kwam van Tiuri. De voorstelling Loslopende Vrouwen werd
opgesierd door de spelers van Tiuri. De aanwezigheid van de gouverneur
van de KMA (voor de laatste keer) was een extra samenhang met de
spelers van Tiuri.
Zondag 13 april vierde sKoor in Roosendaal het vijfjarige 5 jarig 		
jubileum in schouwburg de Kring. Tiuri had de weken ervoor een groep
	
  
van 15 jongeren van de Kameleon begeleid voor een rol in dit jubileum.
Deze groep mocht het gedeelte na de pauze openen, in aanwezigheid van burgemeester
Niederer. Deze speldde de gedreven artistiek leider Marcel van Oorschot de versierselen van de
Orde van Oranje Nassau op.
De voorstelling STORM werd in Roosendaal bezocht door de wethouder voor cultuur de heer
H. Braakman.
13 september speelt SP®AAK voor medewerkers en directie van woningcorporatie AlleeWonen
in Breda en Roosendaal opererend.
Bij dezelfde voorstellingen in Podium Bloos is aanwezig de senior beleidsambtenaar die de
transitie van AWBZ naar WMO begeleidt voor de gemeente Breda.
Ook aanwezig zijn docenten van AVANS Hogeschool die deze voorstelling inkopen voor 500
eerstejaars studenten sociale studies.
Bij het verjaardagsborrel en het gala ivm de Awardsuitreiking ivm het 10 jarig jubileum van
Tiuri op vrijdag 11 september in Breda is aanwezig de wethouder van cultuur 			
de heer S. Ackinci.
Tiuri wordt uitgenodigd mee te praten en te denken tijdens conferenties georganiseerd door
LKCA (Landelijk Kennis Centrum voor Amateurkunst) en Kunstbalie.
Ook wordt Tiuri gevraagd mee te denken over een nieuwe opleidingsrichting bij NHTV 		
internationaal hoger onderwijs Breda.
En op 24 oktober zijn we met de voorstelling STORM aanwezig op het Theaterfestival 		
Breda, waar de gedeputeerde mevrouw van Haaften verrast werd door het talent en 		
de professionaliteit van spelers en organisatie,
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Ontwikkelingen binnen de organisatie
Deelnemers
Spelers komen en gaan. In 2013 namen we opnieuw afscheid van twee spelers, waarvan een al sinds
de start in 2003 bij Tiuri actief was. De groei van met name jonge spelers bleef bestaan. 3 van hen
maakten hun debuut tijdens de productie SP(R)AAK!
In Breda groeide het aantal dagdelen van 6.150 naar 6.771.
In Roosendaal bleef een stagiaire en werd collega van de huidige spelers; het totaal aantal dagdelen
steeg van 3.668 naar 4.100
Hoewel niet altijd volgens de begroting blijft deze groei verheugend en geeft een hoopvol perspectief!
Personeel en organisatie
Tiuri organiseerde weer een heidag in mei 2013, een dag waarop alle medewerkers van Tiuri
betrokken worden bij het verder plannen voor de komende tijd.
De nieuwe afspraken, gemaakt tijdens deze heidag, werden als volgt vormgegeven:
Er is sprake van drie teams met een eigen DNA:
		
- Artistiek Team;
		
- Spelers ondersteuningsteam ;
		
- Officeteam .
Binnen het artistieke team zetten de dramadocenten de lijnen uit vanuit het Artistiek Plan en
zijn verantwoordelijkheid voor de lesinhoud en voor de producties en presentaties.
In het Spelers ondersteuningsteam zijn zorgprofessionals verantwoordelijk voor de individuele
ondersteuning van de spelers d.m.v een digitaal Persoonlijk Artistiek Plan.
Het Office team zijn een Officemanager, een boekhouder en een secretariaatsmedewerker,
ondersteunt door vrijwilligers, verantwoordelijk voor de ordening van de organisatie, de P&O
en zorgen voor de interne en de externe communicatie
De directeur stuurt deze teams aan door middel van een stuurgroep waaruit ieder team een
afgevaardigde zitting heeft.
De stuurgroep is in het leven geroepen n.a.v. de heidag met als doel het verbeteren en structureren
van de communicatie en besluitvorming binnen Theaterwerkplaats Tiuri.
Stagiaires
Ook in 2013 werd Tiuri ondersteunt door verschillende stagiaires uit meerdere opleidingen, te weten:
opleiding MBO Artiest van het ROC Tilburg
opleiding Sociale Studies van Avans Hogeschool
opleiding mbo Jeugdzorg
opleiding Creatieve Therapie
opleiding NHTV
		
de laatste deed onderzoek naar de transitie van AWBZ naar WMO
Zowel inhoudelijk (jonge creatieve mensen) als financieel is deze samenwerking met
onderwijsinstellingen aantrekkelijk. Ook Tiuri profileert zich als een lerende organisatie!
Jongere mensen houden de betrokken medewerkers van Tiuri scherp en gemotiveerd in het bijzonder
werk dat zij doen.
Theaterwerkplaats Tiuri heeft een erkenning als leerbedrijf bij kenniscentra Calabris (zorg, welzijn en
sport), GOC (creatieve industrie) en ENCABO.
Tiuri ontving een bijdrage uit het Stagefonds voor studenten aan specifieke zorgopleidingen.
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Huisvesting
Tiuri huurt 2 panden in Breda en in Roosendaal die onderdeel zijn van (gemeentelijke)
herontwikkeling: Via Breda en Stadsoever Roosendaal. Tiuri stelt de speelruimte periodiek ook aan
anderen ter beschikking. Meerwaarde is dat spelers van Tiuri ook aan deze (avond) activiteiten kunnen
deelnemen én dat de ruimtes ook buiten de Tiuri activiteiten worden gebruikt
In Breda wordt de ruimte gebruikt:
voor cursussen buikdansen
door caps Sterre groep van CvdK de Nieuwe Veste,
door de vrijetijdsgroep van Tiuri
door D’astheater,
en incidenteel door anderen via ATOB
In Roosendaal wordt de ruimte gedeeld met zorgstichting Amarant,
Verder maakten gebruik van het pand:
•
door de toneelgroep Stichting Jong(participerende in PLAK)
•
door een gevechtsdansgroep.
Tijdens de nationale vrijwilligersdag NL.DOET werd door vrijwilligers in de werkplaatsen in Breda én in
Roosendaal schilderwerkzaamheden verricht
Opleiding
Ook in 2013 werd gebruik gemaakt van externe specialisten ingehuurd om extra verdieping binnen het
vak theatermaker te geven.
- zo werd gebruik gemaakt van een stemdocent een dans en bewegingsdocent.
Tijdens de zomerweken werd in het samenwerkingsproject met Dansnest samen gedanst met
professionele dansdocenten.



Project Roosendaal
Theaterwerkplaats Tiuri in Roosendaal is sinds 2013 volledig onderdeel van theaterwerkplaats Tiuri,



Over de (nabije) toekomst
Tiuri-breed worden er plannenuitgewerkt om aanbieder van cultuureducatie te 		
		worden
We zijn intensief het contact aangegaan met het onderwijs, door voorstellingen STORM en SP(R)
AAK te hernemen als schoolvoorstelling, door uitwisseling workshops te organiseren met scholieren
uit VO/VMBO en door ontmoetingen en gesprekken te organiseren rondom onze voorstellingen
tussen leerlingen, studenten en onze acteurs en makers. We hebben zo de afgelopen periode al met
honderden leerlingen, studenten en docenten in gesprek mogen gaan en dit waren vaak interessante,
mooie, verrassende en soms zelfs ontroerende ontmoetingen!
Voor de ontwikkeling van dit programma krijgt Tiuri advies en werken we nauw samen met
Cultuurwinkel Breda, De Kring Educatie in Roosendaal en Kunstbalie Noord Brabant.
Voor dit geheel is een businessplan geschreven waar Tiuri fondsenwerving gaat doen.
Het uiteindelijke doel is om in de komende jaren zowel inhoudelijk de WERKPLAATS uit te bouwen,
te verbreden op de gebieden cultuur – onderwijs – zorg en daarmee ook niet enkel financieeel
afhankelijk te zijn van één geldstroom!

jaarverslag 2013
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Financiën
Exploitatie
De exploitatie van de theaterwerkplaats in Breda resulteert in 2013 in een negatief resultaat van € 10.375. De
begroting 2013 ging uit van een positief resultaat van € 16.200. In het resultaat is per saldo € 6.977 begrepen
aan baten uit voorgaande boekjaren. Als we het resultaat gaan uitsplitsen naar regio dan is het resultaat van
Breda € 4.192 positief en voor Roosendaal een negatief saldo van € 14.567.

Financiering
De belangrijkste financieringsbron voor de reguliere exploitatie zijn nog steeds de budgetten, die vanuit
de A.W.B.Z. beschikbaar zijn voor dagbesteding (begeleiding) van de deelnemers. Het aandeel vanuit deze
volksverzekering bedroeg in 2013 89%. In 2012: 82% en in 2011: 78%)
De resterende inkomsten worden verkregen vanuit de cultuursector, vanuit
onderwijsprojecten, via de bijdragen van deelnemers aan de vrijtijdsactiviteiten en
door betalingen van derden voor geleverde prestaties. Dit laatste betreft
ondermeer: educatietrajecten, workshops, de vrijetijdsgroep en (extra) optredens.
Via Kunstbalie werd in 2013 weer een subsidie van € 7.500 ontvangen. Dit is een
(opnieuw) verlengde meerjarensubsidie voor alle activiteiten die Tiuri doet op
het gebied van de amateurkunsten. Van de gemeente Breda werden subsidies ontvangen in het kader van een
tegemoetkoming in de huisvestingskosten en een activiteiten subsidie. Van het ministerie van VWS verleende
een subsidie van € 3.538. Dit is een bijdrage uit het stagefonds, bestemd voor onze inspanningen voor de
stagiaires die de mbo zorgopleidingen doen.
Daarnaast hebben enkele instanties hun ‘zakelijke vriendschapsband’ met Tiuri gecontinueerd. Dat waren in
2013 de Woningcorporatie Allee Wonen, voor wie wij de try-out van SP®AAK speelden, het steunfonds van
Amarant, de Rabobank Roosendaal-Woensdrecht en Full Management Support te Breda. de Odd Fellows en
BDO. Van Tilburg Bastiaanen reed onze spelers met 3 audi’s naar het feestelijke Gala i.v.m. 10 jaar Tiuri.
Bijzondere projecten, zoals de drie theaterproducties en de ‘ Zinderende Zomerweken”kunnen niet
gefinancierd worden via de reguliere exploitatie. Wij moesten daarvoor ook in 2013, en gelukkig niet
tevergeefs, een beroep doen op de diverse fondsen en de gemeente Breda. Verderop in dit jaarverslag treft u
een overzicht aan met de namen van de ‘gulle’ gevers.

Toelichting op de balans
In het verslag jaar werd voor een bedrag van € 2.425 geïnvesteerd. Bovendien zijn de investeringen van
het Pilot project Roosendaal vanuit de projectadministratie overgenomen in de materiële vaste activa. Deze
investeringen hebben een totale aanschafwaarde van € 33.134. Er was tijdens de Pilot van afgelopen 3 jaar
een bedrag afgeschreven van € 16.603. totale boekwaarde van dit Roosendaal inventaris opgenomen vanuit het
project bedraagt € 16.531.
Na toevoeging van het negatieve exploitatieresultaat over 2013 van € 10.375 is er gelukkig nog sprake van een
positief eigen vermogen, zij het nog beperkt, tot € 23.708. Mede met het oog op de gedeeltelijke transitie van
de AWBZ naar de WMO is een substantieel eigen vermogen een must.
De ‘voorziening eigen risico langdurige ziekte verzuim’ wordt in 2013 gehandhaafd tot het niveau om het
eigen risico van een full-time medewerker te dekken.

18

Tiuri

Toelichting op de staat van baten en lasten
Baten
Het aantal gedeclareerde dagdelen in Breda bedroeg in 2013 6.528 terwijl er 6.771 begroot waren. Een
bezetting derhalve van 96,4%. In 2012 werden 6.150 dagdelen gerealiseerd, in 2011 4.865 en in 2010 4.758.
Doordat het gemiddelde dagdeel tarief in Breda in 2013 hoger was dan begroot , waren de inkomsten vanuit
de AWBZ iets hoger dan begroot.
Het aantal gedeclareerde dagdelen in Roosendaal bedraagt 3.603 terwijl er 4.100 begroot waren. Dit resulteert
in een bezetting van 87.9%. In 2012 werden er 3.670 gerealiseerd, in 2011 2.049 en in 2010 waren dat er 385.
Doordat het gemiddelde dagdeeltarief in Roosendaal ook nog eens een fractie lager lag, dan in de begroting
is rekening gehouden, en het aanzienlijk lagere bezettingspercentage , waren de inkomsten vanuit de AWBZ
behoorlijk lager dan begroot. Het tarief in Roosendaal ligt overigens een fractie hoger dan in Breda.
De overige inkomsten lagen beneden het begrote niveau. Dit geldt voor zowel in Breda als in Roosendaal.
In de post ‘ baten voorgaande jaren” is o.a. opgenomen, diverse verrekeningen met Amarant over 4e kwartaal
2012, eindafrekening project Roosendaal, te veel gereserveerde pensioengelden voorgaande jaren. ( in 2013
is er een definitieve afrekening plaats gevonden. Hierop is de balansrekening “ nog te betalen pensioenen”
aangepast.

Lasten
De lasten overschrijden per saldo met € 8.400 t.o.v. de begroting (2,1%). Dit heeft hoofdzakelijk te maken met
een overschrijding van € 13.500 (0,5 Fte). Tiuri heeft bij aanvang van 2013 het besluit genomen om voor de
noodzakelijke verbreding voor 16 uur een Office manager aan te stellen. Dit verklaart voor een groot gedeelte
deze overschrijding. De huisvestingskosten blijven in 2013 op het niveau van de begroting terwijl de alle
overige kosten ruim binnen de begroting blijven en dit uiteindelijk een groot gedeelte van overschrijding op
de personele kosten compenseert.

Begroting 2014
In de begroting 2014 voor de theaterwerkplaats in Breda wordt uitgegaan van een positief exploitatieresultaat.
De begroting is ondermeer gebaseerd op een verdere groei van het aantal deelnemers met ca 5%. Gezien het
aantal nieuwe aanmeldingen eind 2013/begin 2014 is dit een realistisch uitgangspunt. De zorgaanbieders, en
dus ook Tiuri worden geconfronteerd met een ‘bevriezing’ in 2014 van de regiobudgetten voor dagbesteding
(begeleiding).
De begroting van de personele kosten worden gesteld op de realisatie van 2013 en een index van zo’n 2%.
Voor de theaterwerkplaats in Roosendaal wordt in 2014 ook en groei begroot en wel met ca 20% (vanuit de
realisatie 2013) naar 4.328 dagdelen. Dit aantal is zeker nodig om de locatie rendabel te houden. Bovendien
sluit dit aantal ook aan met het niveau dat ons destijds in het projectplan voor Roosendaal voor 2012 voor ogen
stond. Om deze groei van het aantal deelnemers te realiseren zijn hierop ook de personele kosten aangepast.
Breda, 26 mei 2014.
C.J. van Nunen
Penningmeester Tiuri

Een meer uitgebreide evaluatie van het project plan werd opgemaakt voor de ondersteunende fondsen. Bij
interesse van de lezer kan een exemplaar worden aangevraagd.

jaarverslag 2013
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Exploitatie-overzicht t/m 31 december 2013
Begroot
t/m 31-12-13

Exploitatie
t/m 31-12-13

Verschil
t/m 31-12-13

€

€

€

TOTALEN

Baten:
Deelnemers

362.500

347.327

-15.173

Sponsors

9.500

5.000

-4.500

Overige inkomsten

37.900

32.417

-5.483

Totaal Baten & Lasten vorig
boekjaar

0

1.977

1.977

409.900

386.721

-23.179

Personeelskosten

-296.800

-310.303

-13.503

Huisvestingskosten

-56.100

-55.394

706

Algemene kosten

-17.300

-15.498

1.802

Deelnemersgebonden kosten

-12.000

-7.404

4.596

Afschrijvingen en rente

-11.500

-10.815

685

Kosten Projecten

0

-2.874

-2.874

Totaal lasten

-393.700

-402.288

-8.588

RESULTAAT

16.200

-15.567

-31.767

Totaal baten

Lasten:
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Fondsenwerving
In 2013 werd projectfinanciering verkregen voor een 3-tal initiatieven, te weten:
Voorstellingen van de theaterproducties ‘De Jammerlijke Jonkvrouw, ‘Storm’ en ‘Sp®aak’
Gemeente Roosendaal € 					€ 6.000,00
Gemeente Breda
					€ 3.000,00
VSB-fonds							€ 12.500,00
N.S.G.K.								€ 12.500,00
Belle 10 fonds 						€ 2.500,00
St. Kloek
						€ 4.000,00
Totaal € 							€ 40.500,00
6 Zinderende Zomerweken
t Arm Kinderhuys en het Arme Weeshuys der Kercken €
€ 2.000,00
Janivo stichting 						
€ 4.000,00
Kattendijke Drucker Stichting
				
€ 1.000,00
Madurodam Steunfonds 					
€ 1.500,00
Stichting Molitor
					
€ 500,00
Stichting Kinderfonds v Dusseldorp
			
€ 500,00
St Familie Ommering
					
€ 2.500.00
Totaal €							€ 12.000,00
Dansvoorstelling Tent 								
NSGK 							
€ € 4.800.00
Sponsors (zakelijke vrienden) in 2013
Woningcorporatie Allee Wonen
€ 			
Stichting Amarantgroep
				
Rabobank Roosendaal-Woensdrecht
		

€ 1.000.00
€ 2.500.00
€ 2.500.00

Subsidies
Provincie Noord Brabant/Kunstbalie
€ 			
€ 7.500.00
Ministerie van V.W.S.						€ 3.538.00
Gemeente Breda 						€ 1.510.00
Cultuurwinkel Breda
					
€ 1.400.00

Overige giften
Congregatie Alles voor Allen
€ 				
€ 1.000.00
Odd Fellows
					
€ 403.00
Oranjefonds mbt NL Doet					
€ 900.00
Pasmanstichting							€ 1.500.00
Vondelschool 							€ 2.250.00
Toneelvereniging Jacob van Lennep
		
€ 1.000.00

Voorts ontvingen wij giften in natura van
Full Management Support voor het uitvoeren van de salarisadministratie
Accountantskantoor BDO voor het opmaken en controleren van de jaarrekening
Autobedrijf van Tilburg Bastiaanen reedt de spelers naar de Gala Award uitreiking

	
  

Tot slot
Wij bedanken langs deze weg nogmaals allen, fondsen, overheden, bedrijven en particulieren, zakelijke en andere
vrienden, die ons financieel of op een andere wijze ondersteunden en het ons mogelijk maakten om ook in 2013
weer tal van activiteiten te ontplooien.
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Bijlage:
A:

Artistiek Plan uitwerkingen

Achter de schermen bij Tiuri............ van plan naar praktijk
Artistiek Leerproces:
Er komt steeds meer verdieping in het programma aanbod van de theaterwerkplaats, waarin iedere speler op
eigen niveau en talenten wordt uitgedaagd.
Een Tiuri-week is daardoor afwisselend en creatief uitdagend, met de juiste balans tussen onderzoeken, leren,
maken, spelen, inspireren, kijken, beleven, bespreken, etc... .
Een jaar bij Tiuri loopt gelijk aan een theatersezioen (sept-aug) en is opgebouwd uit vijf blokken
van negen weken en één blok van zes zomerweken . Ieder blok is er een artistiek overleg met docenten en
regisseurs om verder te bouwen aan het leerplan van de werkplaats
Artistiek Maakproces:
We stellen ons als doel om onze producties te blijven vernieuwen en kwalitatief sterke voorstellingen te maken
waarbinnen iedere speler de ruimte kan krijgen om op eigen niveau een rol te spelen. Afgelopen jaar was
het splitsen in twee ensembles voor Tiuri Breda een manier om iedereen die ruimte op het toneel te geven, in
hoofdrollen en bijrollen. We zullen onszelf dit jaar uitdagen met een co-productie van de groepen in Breda en
Roosendaal, speciaal voor het 10 jarig jubileum (werktitel: ‘10x10’:
Eén grote voorstelling op locatie, die bestaat uit 10 kleinere voorstellingen die samen een geheel vormen in
een theaterwandeling. (schrijf alvast 2 tm 5 juli 2014 in je agenda!)
Presentatie proces / Ontmoeting met Publiek:
Nieuw begrip bij Tiuri is het aangaan van kwalitatieve ontmoeting. Op welke manieren gaan we het contact
aan met het publiek? Is dit publiek te verbreden? Wanneer is een ontmoeting kwalitatief?
En, wordt in deze ontmoeting het talent van onze spelers ook zichtbaar?

B:
Methodiek/het DNA van Tiuri/Beeldtaal
Binnen Tiuri heeft een stagiaire van NHTV voor haar afstudeeropdracht een onderzoek gedaan naar de
methodiek van Theaterwerkplaats Tiuri
Wat maakt onze aanpak, onze organisatie uniek? Medewerkers werken vanuit eigen ervaringen en
beschouwen deze werkwijze als vanzelfsprekend,
Een methodiek die beschreven is door prof Andries Baart in de presentiemethode.
Samen met de collega theatergroepen samenwerkend in de Vereniging Ongekend Talent zet Tiuri de schouders
onder een symposium / 3e Theaterfestival Ongekend Talent om deze methodiek zichtbaar te gaan maken!

jaarverslag 2013
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Stichting Kinderfonds van Dusseldorp
Congregatie Alles voor Allen
Stichting Kloek
Stichting Molitor
Stichting Familie Ommering
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Pasman Stichting
‘t Arm Kinderhuys en het Arme Weeshuys der Kercken
Kattendijke Drucker Stichting

Tiuri

