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Voorwoord

Voor het tweede achtereenvolgende jaar stond
het dagelijkse leven en ook het reilen en zeilen bij
Meeuw in het teken van covid. Daar waar we eind
2020 dachten dat we het ergste gehad hadden en dat
2021 in het teken zou staan van terug naar normaal,
bleek niets minder waar. Ook in 2021 werden Hilde
en haar team weer danig op de proef gesteld op het
vlak van flexibiliteit en incasseringsvermogen. En
weer moet vastgesteld worden dat ze er weer het
beste van gemaakt hebben en toch nog een aantal
zeer bijzondere producties hebben gerealiseerd.
De voorstelling Olympia Palace die in het najaar
2020 in première zou gaan, maar vanwege covid
noodgedwongen uitgesteld moest worden is na nog
twee keer uitgesteld te zijn toch nog in juni 2021 tot
uitvoering gekomen. Gelukkig waren alle uren van
voorbereiding niet tevergeefs geweest. Een indrukwekkende voorstelling over dromen en durven die
te realiseren.
De groep jonge schrijvers van Meeuw lieten zich
in 2021 ook niet onbetuigd. In samenwerking met
Explore the North werd de voorstelling Toen rijst nog
jong was gerealiseerd en opgevoerd in de Westkerk.
De teksten zijn geschreven door vijf jonge schrijvers
van Meeuw en de uitvoering was in handen van drie
oudleerlingen van Meeuw, die inmiddels professioneel acteur zijn. Covid gooide ook hier roet in het
eten. De voorstelling stond aanvankelijk gepland in
het weekend van 5 en 6 juni tijdens het zomerfestival
van Explore the North dat afgeblazen moest worden.
Gelukkig kwam ook hier van uitstel geen afstel en
kon de voorstelling in september toch nog doorgang vinden. Teleurstellend is wel dat de geplande
voorstelling op het festival van Explore the North in
november ook weer afgeblazen moest worden.
Kort voor de laatste lockdown die ons trof wist het
team van Meeuw nog een zeer toepasselijke
productie het levenslicht te laten zien met de titel
No Guts No Glory. Een voorstelling opgevoerd tussen

het publiek en waarbij van het publiek inbreng
wordt verwacht. Een voorstelling over verandering
en met teksten gebaseerd op de eigen verhalen
en gedachten van de spelers.
Helaas moest de productie, die voor Oerol was
gemaakt en waaraan in het jaarverslag van 2020 ook
al aandacht is besteed, met de titel Het grote onbekende, vanwege covid worden afgeblazen. Hopelijk
kan deze productie bij de volgende editie van Oerol
alsnog worden uitgevoerd en zijn alle inspanningen
niet tevergeefs geweest.
Rond de hiervoor besproken voorstellingen zijn weer
parallelle contextprogramma’s gemaakt door Meeuw
jonge onderzoekers, om de voorstellingen meer
toegankelijk te maken voor de bezoekers. Daarvoor
werden de weken voor de voorstellingen scholen
bezocht en kon deelgenomen worden aan verschillende activiteiten voorafgaand aan de voorstelling,
een en ander binnen de beperkingen van de covidmaatregelen.
Ook de lessen van Meeuw zijn zoveel mogelijk op
normale wijze, rekening houdend met de beperkingen van covid doorgegaan waar mogelijk, evenals
andere activiteiten, zoals het leggen van contacten
met buitenlandse en plaatselijke partners om
inspiratie op te doen en samenwerking te zoeken.
Het bestuur van Meeuw spreekt haar grote waardering uit voor de wijze waarop het team van Meeuw
in 2021 ondanks alle tegenwind door de covidmaatregelen toch zoveel doelstellingen en producties
heeft weten realiseren. We spreken de hoop uit dat
2022 wel een jaar wordt waarin we terug kunnen
naar normaal en dat we weer het volledige geplande
programma van Meeuw kunnen realiseren. Aan de
inzet en flexibiliteit van het team van Meeuw met alle
vrijwilligers en leerlingen zal het niet liggen. Zij laten
al twee jaar zien dat zij tegenslagen goed de baas
kunnen.
Namens het bestuur,
Ruud Glas, voorzitter
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2021 / PRODUCTIES

/1
OLYMPIA PALACE

reisvoorstelling
locatieproductie

Acht jonge mensen zien elkaar elke dag in sportschool Olympia Palace. Want in het dorp waar ze
wonen kun je weinig anders doen. Ze bouwen aan
zichzelf. En ze dromen. Grote dromen, kleine
dromen. Over brede schouders en ronde billen.
Over hoe alles anders wordt. En dan besluit één van
hen de sprong te wagen. De sprong naar het
Zuiden. Want je moet het gewoon doen. Net als
Arnold Schwarzenegger.

zo 27 juni
zo 27 juni
ma 28 juni
ma 28 juni
di 29 juni
di 29 juni
wo 30 juni
do 1 juli
vr 2 juli
vr 2 juli

16.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
21.00 uur
19.00 uur
21.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
21.00 uur

45
48
48
54
50
51
52
56
46
50
500

VRIJKAARTEN

BETALENDE
BEZOEKERS

‘Arnold Schwarzenegger is geboren in Oostenrijk.
In een klein dorpje. Ik ben daar geweest. Ze hebben
daar een heel museum aan hem gewijd. Want op een
dag stak Arnold Schwarzenegger vanuit dat dorpje
de oceaan over. Hij werd de beroemdste bodybuilder
ter wereld. Hij werd The Terminator. Hij werd als
eerste niet-Amerikaan gouverneur van Californië.
Hij is een held. Hij deed het gewoon. En ik?
Ik zit hier maar.’

STADSSCHOUWBURG DE HARMONIE
LEEUWARDEN
VOORSTELLINGS
DATUM

Nadat we de productie drie keer moesten uitstellen
wegens covid, hebben we in juni 2021 Olympia Palace
eindelijk kunnen spelen in Stadsschouwburg
De Harmonie. De geplande tournee in januari en
februari 2021 kon wegens de lockdown helaas niet
doorgaan.

4
2

6

Totaal aantal voorstellingen 10
Totaal aantal bezoekers 506

MEDEWERKERS
GEGEVENS
soort voorstelling
reisvoorstelling in schouwburgen
periode
juni 2021
publieksgroep
14+

spelers Bryanth Chauthi, Iris Dicke, Jannie Elzinga,
Elvis Khakichev, Nina Los, Tidde van Mourik,
Johan van der Pol, Lieke Venema
regie Eva Meijering script Wessel de Vries
dramaturgisch advies Michaël Bloos
vormgeving Marlies Schot kostuums Josefine Smid
muziekontwerp Thijs van Vuure
stemcoach Elizabeth Kooy lichtontwerp Gé Wegman
geluidsontwerp Remko Smids
techniek Jeroen van Casteren
productie Coco de Haas publiciteit Nienke Rullmann,
Marinthe Vergonet
programma Meeuw jonge onderzoekers Wendy Viel
marketing-advies Jelma Dekker
fotografie Trynstje Nauta
grafisch ontwerp Wikke Meinsma
huismeesters Ybo Salasse, Sam de Haas
artistieke en zakelijke leiding Hilde Mulder
7

2021 / PRODUCTIES

/2
TOEN RIJST NOG JONG WAS

festivalvoorstelling

Toen rijst nog jong was is gemaakt op basis van
teksten van vijf jonge schrijvers, gespeeld door drie
professionele acteurs. Een co-productie van Meeuw
jonge theatermakers en Explore the North. Met
producties als deze willen we een nieuw geluid laten
horen van jonge schrijvers in het Friese schrijverslandschap.

za 25 september 19.30 uur
zo 26 september 14.30 uur
zo 26 september 19.30 uur

19
34
36
89

VRIJKAARTEN

BETALENDE
BEZOEKERS

DE WESTERKERK
LEEUWARDEN

VOORSTELLINGS
DATUM

We willen een hoop. Een goede band met je broer,
een vakantie naar IJsland en eruitzien als Dionne
Stax. Je zou willen dat David Bowie nog leefde, en
dat je het lef had om te vertrekken naar waarheen
dan ook. Je wil een date die precies zo verloopt als jij
het in je hoofd hebt en dat je moeder eindelijk eens
toegeeft dat het zit zoals het zit. Je wil ouder worden
en wacht op de dag dat alles verandert, terwijl je
tegelijkertijd hoopt dat alles altijd hetzelfde zal
blijven. Veel willen, weinig kunnen. Iets waar we
het afgelopen jaar allemaal mee te maken hebben
gehad. Toch?

43
30
7
71

Totaal aantal voorstellingen 3
Totaal aantal bezoekers 160

MEDEWERKERS
Deze productie zou oorspronkelijk spelen op 5 en 6
juni 2021 tijdens de Summer Sessions van Explore
the North. Wegens covid is dit weekend uitgesteld
naar 25 en 26 september 2021. Op 19 november 2021
zou Toen rijst nog jong was nog een keer te zien
zijn tijdens het festivalweekend Explore the North.
Wegens covid is dit festival en dus ook de voorstelling
gecanceld.

GEGEVENS
soort voorstelling
festivalvoorstelling in De Westerkerk in Leeuwarden
periode
september 2021
publieksgroep
14+

schrijvers Benthe Borsboom, Iris Dicke,
Rinske Dolstra, Tidde van Mourik, Fardau Nijboer
begeleid door Caro Goldenbelt en Wessel de Vries
acteurs Bart Harder, Karel Hermans, Rik Witteveen
regie Carlo Scheldwacht
vormgeving Josefine Smid
lichtontwerp Koos de Vries
productie Coco de Haas (Meeuw), Esmee de Haan
(Meeuw), Sander Koning (Explore the North)
publiciteit Nienke Rullmann (Meeuw),
Marinthe Vergonet (Meeuw) en Marcia
Dijkstra (Explore the North)
fotografie Tryntsje Nauta
grafisch ontwerp Wikke Meinsma
artistieke leiding Hilde Mulder
presentatie nagesprek Joost Oomen
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2021 / PRODUCTIES

/3
NO GUTS NO GLORY

reisvoorstelling

wo 24 nov première
do 25 nov scholenvoorst.
do 25 nov
vr 26 nov
zo 28 nov*
zo 28 nov*

19.30 uur
15.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
12.30 uur
15.00 uur

MEDEWERKERS
spelers Pieter van Aalst, Merel Aukema,
Rens Bootsma, Loïs Brouwer, Tycho Cremers,
Jannie Elzinga, Rinske Dolstra, Amir Issa,
Guusje van Kalker, Evi Mannee, Lonneke Terpstra,
Hannah de Vries
research Lisa Frenkel
regie Wendy Viel
regie-assistent Hester Douma
tekst Wessel de Vries
muziek Mats Voshol, Stan Vreeken
choreografie Andy Smart
kostuums Josefine Smid
vormgeving Marlies Schot
lichtontwerp Koos de Vries
video montage Remko Smids
techniek Jeroen van Casteren
stage techniek Sam de Haas
productie Coco de Haas
publiciteit Nienke Rullmann, Marinthe Vergonet
marketing advies Jelma Dekker
fotografie Tryntsje Nauta
grafisch ontwerp Wikke Meinsma
huismeesters Ybo Salasse
artistieke en zakelijke leiding Hilde Mulder

60
85
91
92
46
43
417

Totaal aantal voorstellingen 6
Totaal aantal bezoekers 467
*Vanwege de aangekondigde maatregelen heeft het
Jonge Harten Festival alle geplande voorstellingen,
waaronder die van ons op zaterdag 27 november,
geannuleerd.
Voor de middagvoorstelling van zondag 28 november
in De Harmonie is het publiek verdeeld over twee
voorstellingen, zodat deze toch doorgang konden
vinden.

GEGEVENS
soort voorstelling
reisvoorstelling in schouwburgen
periode
november 2021
publieksgroep
14+
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VRIJKAARTEN

BETALENDE
BEZOEKERS

No Guts No Glory is onze nieuwste productie. Een
productie die gaat over verandering. Over het roer
omgooien en dingen anders aanpakken dan we
gewend zijn en verwachten. Met muziek, dans, video
en zelfgeschreven teksten. Ook het publiek heeft een
stem in deze voorstelling.

STADSSCHOUWBURG DE HARMONIE
LEEUWARDEN

VOORSTELLINGS
DATUM

Piepend en krakend komt de wereld weer op gang.
En wat zijn we blij dat alles weer normaal wordt. Of..?
Is dit het moment om het roer om te gooien en het
anders aan te pakken? Wij beginnen alvast met een
theaterproductie die in niets lijkt op wat je verwacht.
Over hoe je klein kunt dromen, gerust mag mislukken, hard kunt vallen en in stilte een revolutie kunt
ontketenen.

32
5
6
7
50

2021 / PRODUCTIES

/4
HET GROTE ONBEKENDE - OEROL

Oerol locatieproductie

Ook in 2021 zouden we weer op Oerol gaan spelen.
Helaas kon Oerol wegens covid niet doorgaan en zijn
de voorstellingen van Het Grote Onbekende gecanceld.
Elke week varen ze heen. En weer terug. Jonge
Terschellingers die het eiland verlaten en varen naar
de vaste wal. Hoe is het als vijftienjarige om met je
ene been op het eiland te leven en met het andere op
het vasteland?

GEGEVENS
soort voorstelling
locatieproductie op Oerol
periode
Juni 2021
Wegens covid zijn de voorstellingen gecanceld.
publieksgroep
14+

MEDEWERKERS
In het programma Het Grote Onbekende gaan vier
schrijvers met dit gegeven aan de slag. Het startpunt
is een portretfoto van een jonge Terschellinger. De
schrijvers maken op basis van deze foto een verhaal.
Wat voor leven hebben deze leeftijdsgenoten, die
hun toekomst zien aan de vaste wal? En keren ze
weer terug? Via een multidisciplinair zwaan-kleefaan project zullen vervolgens ook andere jonge
performers hun interpretatie geven van Het Grote
Onbekende: de ander.

jonge schrijvers Iris Dicke, Rinske Dolstra,
Stijn Schootstra, Elise Smit
concept Meeuw jonge theatermakers,
Explore the North, Oerol
begeleiding jonge schrijvers Wessel de Vries,
Yentl van Stokkum
productie Coco de Haas (Meeuw),
Sander Koning (Explore the North)
publiciteit Nienke Rullmann
artistieke en zakelijke leiding Hilde Mulder

Meeuw jonge theatermakers en productiehuis
Explore the North begeleiden talentvolle jonge
schrijvers uit Friesland. Samen met Oerol maken zij
het programma Het Grote Onbekende, een schrijfproject waarvoor jonge makers het ‘Onbekende’
een gezicht geven.
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2021 / PRODUCTIES
SPIKSPLINTERNIEUW:

DE PODCAST
OVER ACTEREN
EN HOE
JE DAT KUNT
LEREN
Beluister ’m via
je favoriete podcastapp
meeuw

/5
DE PODCAST OVER ACTEREN EN
HOE JE DAT KUNT LEREN
Acteren en hoe je dat kunt leren is de titel van de
vierdelige podcast die bij Meeuw jonge theatermakers in coronatijd gemaakt werd. Op 1 oktober werd
de podcast gelanceerd op diverse podcast apps:
Spotify, Apple Podcasts en Anchor.
De podcast bestaat uit interviews met drie artistiek
leiders en een docent van talentopleidingen uit heel
Nederland en België, namelijk Lotte Lohrengel (De
Noordelingen), Mark Ram (Vooropleiding Theater
Amsterdam), Jellie Schippers (Theaterwerkplaats
NEST) en Carlo Scheldwacht (Meeuw jonge theatermakers). Hen wordt door Lisa Frenkel het hemd van
het lijf gevraagd over hoe ze dat doen: leren acteren
aan de honderden jongeren die ze jaarlijks onder hun
hoede hebben. Wat houdt het theatervak precies in?
Hoe herken je talent? Hoe zien theaterlessen eruit?
En hoe is het leven van een professioneel
theatermaker?

MEDEWERKERS
montage Remko Smids
muziek Peter Sijbenga
research Lisa Frenkel
grafisch ontwerp Wikke Meinsma
gasten Lotte Lohrengel, Mark Ram, Jellie Schippers
en Carlo Scheldwacht

GEGEVENS
soort productie
podcast
lancering
1 oktober 2021
publieksgroep
12+
aantal keer beluisterd in 2021
ongeveer 700 keer
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2021 / JONGE ONDERZOEKERS

Meeuw jonge onderzoekers richt zich op onderzoek
met -en door jongeren over theater en alles wat
daarbij komt kijken. Doel is om met name jonge
mensen, die nauwelijks of nooit in aanraking met
theater zijn geweest, te laten ervaren dat theater
over hen en hun wereld gaat. We vinden het daarbij
belangrijk dat jongeren worden gezien, gehoord en
betrokken. En daarom gaan we met hen op onderzoek uit. Dit doen we in onze contextprogramma’s
rondom voorstellingen, maar ook door losse workshops en projecten. Hiermee willen we jongeren
enthousiasmeren voor theater en de instroom van
jongeren binnen onze school verbreden.
In 2021 was de bovenstaande missie niet makkelijk
uitvoerbaar. Zowel scholen als theaters waren lange
tijd dicht en toen alles weer openging, waren
workshops op scholen vaak niet mogelijk.
Toch hebben we ook dit jaar weer gezocht naar
vormen waarmee we dit binnen alle beperkingen
voor elkaar konden krijgen.

712

Getallen
In totaal bereikten we met Meeuw jonge onderzoekers in 2021 712 jongeren in Fryslân. Daarvan
bezochten 328 jongeren ook onze voorstellingen.
Als we dit vergelijken met de getallen van 2020 (516
en 365 jongeren), dan zien we dat het aantal jongeren
dat onze voorstelling heeft bezocht gelijk is gebleven,
maar dat we bijna 200 meer jongeren hebben
kunnen bereiken.
Ook dit jaar hebben we door covid veel voorstellingen
en workshops moeten cancelen. Als alle afspraken
die stonden met scholen door waren gegaan, dan
hadden we in totaal 1187 jongeren bereikt, waarvan
823 jongeren onze voorstellingen hadden bezocht.
Er stonden dit jaar 50 workshops gepland, waarvan
er in totaal 32 doorgang hebben kunnen vinden.
Scholieren van het vmbo t/m het gymnasium deden
mee.

jongeren
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32

workshops

1 / Publiekswerking

Jonge onderzoekers
op school

Jonge onderzoekers
in het theater

In 2021 werkten we met 14 scholen samen. Veruit de
meeste leerlingen van deze scholen volgden workshops op school of bij Meeuw. In totaal zijn er in 2021
28 workshops aan scholieren en studenten gegeven.

Ook is productief samengewerkt met de verschillende theaters waar onze voorstellingen spelen. Samen
met ons hebben ze constant gekeken naar wat wél
mogelijk was. Het is goed te zien dat zij ons belang
delen als het gaat om jongeren, namelijk jonge
mensen en jong talent in aanraking brengen met
theater en hen hiervoor enthousiast maken. Daarnaast zien zij ook de meerwaarde van het creëren
van contextprogramma’s in het theater voor het
gehele, ook volwassen, publiek. Dit jaar maakten we
coronaproof contextprogramma’s in het theater, die
gezien zijn door 973 mensen (jong en volwassen).
We organiseerden ook een online contextprogramma
bij de voorstelling Toen rijst nog jong was. Hierbij
maakten we drie filmpjes onder de noemer van ‘Post
van Rijst’, die in totaal 1584 keer zijn bekeken.

Lijst van samenwerkende
scholen 2021
Piter Jelles YnSicht, Leeuwarden
Piter Jelles Montessori Highschool, Leeuwarden
Leeuwarder Lyceum, Leeuwarden
Aeres VMBO, Leeuwarden
NHL Stenden, Leeuwarden
Friesland college D-Drive, Leeuwarden
Stedelijk Gymnasium, Leeuwarden
Beyers Naudé, Leeuwarden
RSG Simon Vestdijk, Franeker
RSG Magister Alvinus, Sneek
OSG Sevenwolden, Heerenveen
Havotop, Burgum
CSG Liudger Raai, Drachten
Zernike Montessori, Groningen

14

Jonge onderzoekers
in het Wild
Er hebben 368 jongeren deelgenomen aan verschillende activiteiten die los van onze voorstellingen
zijn geprogrammeerd.

scholen

17

2021 / JONGE ONDERZOEKERS
Olympia Palace
reisvoorstelling

Contextprogramma
scholen

Contextprogramma
theater

Eind juni 2021 konden we de voorstelling Olympia
Palace eindelijk spelen. Omdat de voorstelling in de
laatste week voor de zomervakantie speelde, was het
lastig om scholen naar de voorstelling toe te krijgen.
Toch zijn er 2 scholen geweest (Piter Jelles Ynsicht
en Beyers Naudé) en hebben 93 jongeren de
voorstelling met school bezocht. Er stonden echter
7 scholen gepland die de voorstelling zouden
bezoeken met in totaal 640 jongeren. Door covid kon
een groot deel van de tournee geen doorgang vinden,
waardoor deze scholen de voorstelling niet meer
konden bezoeken.

Voor de voorstelling Olympia Palace werd een
corona-proof contextprogramma ontwikkeld voor in
het theater. Tijdens dit programma liep het publiek
een korte route langs verschillende jonge onderzoekers in de foyer, die het publiek lieten nadenken
over hun dromen. Het contextprogramma is door
506 mensen bezocht.

Bij Olympia Palace boden we een programma aan
van drie verschillende workshops met als overkoepelend thema ’#lifegoals’. Elke workshop nam de
dromen en ambities van leerlingen als vertrekpunt
en werkte vanuit verschillende vormen: schrijven,
acteren of een spel. Van de 20 geplande workshops
hebben we er 2 kunnen geven.

#lifegoals: Tik je deze hashtag in op
Instagram dan vind je meer dan 1 miljoen
berichten van lachende mensen die hun
doelen verwezenlijken: een sixpack in de
sportschool, een idyllisch strand op een
droomreis, het halen van je rijbewijs, je
nieuwe dure gympen die iedereen wil hebben.
Blijkbaar zijn lifegoals belangrijk in ons
leven. De personages in de voorstelling zijn
ieder op hun eigen manier bezig met het
verwezenlijken van hun ambities en
dromen. Hoe belangrijk is het om lifegoals
te hebben? Wat heb je er voor over?
En hoe zorg je dat het lukt?
(Uit workshopflyer Olympia Palace)
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2 / Contextprogramma’s / projecten
Toen rijst nog jong was
festivalvoorstelling

Word wakker
met Post van Rijst
Bij de voorstelling Toen rijst nog jong was ontwikkelden we een online contextprogramma: ‘Word wakker
met Post van Rijst.’ Dit programma bestond uit drie
filmpjes, die in totaal 1584 keer zijn bekeken.
Meer informatie over ‘Post van Rijst’ is te vinden in
bijlage II: Publiciteitsmiddelen.

Vergeet niet om tegen de richting in te lopen.
Dat deed ik laatst, tegen de richting in lopen.
Ze keken me maar raar aan.
Ik keek raar terug.
Loop vandaag eens tegen de richting in
en kijk wat er gebeurt.
(Uit Puzzel, door Fardau Nijboer)

19

No Guts No Glory
reisvoorstelling

Contextprogramma
scholen
Scholen konden voorafgaand aan de voorstelling
een workshop volgen. De voorstelling ging over
verandering en hoe je die in gang kunt zetten.
Daarom maakten we een ‘Guideline voor Gamechangers’ met drie verschillende workshops, waarin
we bijvoorbeeld de kracht van een goede speech
onderzochten.

Wat zeg je tegen je ouders als ze je uitlachen
als je geen vlees meer wilt eten? Hoe zorg
je ervoor dat er genderneutrale toiletten
op school komen? En wat moet je doen om
jouw versie van Amanda Gorman te worden?
Hoe zorg je dat je wordt gezien, dat je wordt
gehoord en dat ernaar je wordt geluisterd?
Oftewel: hoe word je een gamechanger?
(Uit workshopflyer No Guts No Glory)
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Meeuw jonge onderzoekers
in het wild

(Anne Zijlstra)

Gegeven workshops

Online workshops ‘WOII’
Aeres VMBO
Online workshops
‘Personages’ OSG Fedde Schurer
Schrijfworkshops
Stedelijk Gymnasium
Workshops ‘Icons’
Piter Jelles Ynsicht
NHL Stenden Docent Theater
Proeflessen Meeuw JTS
Zomerschool JTS
Totaal

21

NIVEAU

‘Echt een super mooie en leuke voorstelling,
met talent, een mooie inhoudelijke boodschap en vooral creatief theater. De interactie
met publiek origineel. Mooie vormen voor de
toekomst.’

AANTAL
LEERLINGEN

In No Guts No Glory hebben we onderzocht hoe we
de interactie tussen publiek en spelers tijdens de
voorstelling konden optimaliseren. Er was geen
contextprogramma voorafgaand aan de voorstelling,
maar de gehele voorstelling was zo ingericht dat er
constant interactie was tussen de spelers en het
publiek en tussen de bezoekers onderling. De voorstelling is door 467 mensen bezocht en daarmee
namen ze automatisch deel aan het programma van
Meeuw jonge onderzoekers. Zowel jongeren als
volwassenen reageerden positief op het programma.

In totaal werden er voor 368 leerlingen activiteiten
georganiseerd die los stonden van onze voorstellingen. Zo kwamen er eerste- en tweedejaars
studenten van de opleiding Docent Theater van NHL
Stenden een workshop volgen over hoe je prikkelende educatie kunt maken bij voorstellingen. Ook gaven
we een maand lang workshops schrijven aan 60
leerlingen op het Stedelijk Gymnasium en volgden
110 leerlingen van het Aeres VMBO een maand lang
online workshops rondom het thema ‘WO II’.
120 leerlingen van Piter Jelles Ynsicht kwamen twee
dagen bij ons in huis en volgden workshops rondom
het thema ‘Icons’.

SCHOOL /
PROJECT

Contextprogramma
theater

110

vmbo

20

havo/vwo

60

gymnasium

120
35
11
12

vmbo
hbo
alle
alle

368

2021 / JONGE ONDERZOEKERS

3 / Samenwerking

Kunstkade
Meeuw jonge onderzoekers werkte samen met
Kunstkade. Vier keer per jaar organiseren zij een
bijeenkomst met verschillende kunstinstellingen in
Leeuwarden om het te hebben over hoe we samen
meer jongeren kunnen betrekken bij kunsteducatie. Meeuw jonge onderzoekers neemt aan deze
bijeenkomsten deel. Daarnaast hebben we met hen
gebrainstormd over verschillende projecten voor
middelbare scholen.

Fries Museum
In 2021 hebben het Fries Museum en Meeuw jonge
theatermakers verschillende projecten uitgedacht
voor 2022 en nagedacht over een meer structurele
samenwerking.

Docentendiner
met Tryater en Stadsschouwburg
De Harmonie
In september 2021 hebben we met Tryater en
De Harmonie ons jaarlijkse docentendiner georganiseerd voor docenten van alle scholen in Fryslân.
Ondanks covid waren er maar liefst 35 docenten van
15 verschillende scholen uit Friesland aanwezig.
Er werd verteld over alle voorstellingen die het
schooljaar 2021-2022 spelen, waarna we met
docenten ervaringen uitwisselden over welke wensen
scholen hebben op het gebied van cultuureducatie.
We sloten af met een gezamenlijk diner.

NHL Stenden Hogeschool
Er is goed contact met de opleiding Docent Theater
aan NHL Stenden Hogeschool. In 2021 volgden
studenten workshops bij Meeuw jonge theatermakers en hebben we verschillende stagiaires de
ruimte gegeven om zich bij ons te ontwikkelen.
Ook zijn er gesprekken om studenten die na hun
afstuderen jong talent willen gaan opleiden, meer
te betrekken bij Meeuw jonge theatermakers en het
werk dat wij doen. Op deze manier bouwen we een
sterke band op met toekomstige theaterdocenten en
kunnen we onze visie op talentontwikkeling delen.

23

2021 / JONGE ONDERZOEKERS
Buzz Network

In 2021 zijn we op zoek gegaan naar interessante
partners buiten Nederland. Het doel was om
inspiratie op te doen bij partners in het buitenland
die net als ons het onderste uit de kan willen halen
als het gaat om jongeren en theater.
Door de coronacrisis waren veel gezelschappen in
het binnen -en buitenland vooral aan het overleven
en stonden internationale samenwerkingen niet
hoog op de agenda. Toch hebben we aan ons internationale netwerk kunnen werken en zijn er eerste
contacten gelegd met verschillende partijen, waarvan iedereen de ambitie heeft om in 2022 verder te
gaan met deze samenwerking en te kijken welke
projecten en ontmoetingen er mogelijk zijn.

Meeuw jonge theatermakers is in 2020 toegelaten
tot het Buzz Network. Dit is een driejarig Europees
project, waarbij jongerentheatermakers uit heel
Europa samen komen om ‘best practices’ te delen en
te onderzoeken waar internationale samenwerkingen mogelijk zijn. Daarbij komen we onder andere in
contact met jongerentheaterhuizen zoals BRONKS
(België), Youth Theatre Ireland (Ierland), Youth
Theatre Arts Scotland (Schotland), Rogaland
Teater (Noorwegen) en Theater Bremen (Duitsland).
Het was in 2021 helaas niet mogelijk om elkaar te
ontmoeten, maar er vond op 28 oktober 2021 een
online bijeenkomst plaats, waarin werd uitgewisseld
hoe alle partijen in het netwerk de corona-crisis
aanpakken. In april 2022 staat er een week in
Brussel gepland, waarbij alle deelnemende makers
samen komen. Meeuw jonge theatermakers is
hierbij aanwezig.
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4 / Internationalisering
Antwerpen – België - NEST

Jurmala - Letland Youth Theatre Jurmala

Op 14 april zijn we op bezoek geweest bij theaterwerkplaats NEST in Antwerpen. Daarvoor vonden er
al online video-gesprekken plaats en na ons bezoek
hebben we deze hervat. NEST is een theaterschool
in Antwerpen, die zich net als Meeuw jonge theatermakers richt op het ontwikkelen van jong talent.
Jellie Schippers (oud-leerling van Meeuw) en Soraya
Rademaker hebben daar de leiding. Er zijn plannen
ontwikkeld om in 2022-2023 onze jongeren elkaar te
laten ontmoeten in Antwerpen en eventueel ook in
Leeuwarden (corona volente). Ook zoeken we samen
naar een derde internationale partner om een
project mee te ontwikkelen.

Op 20 april organiseerde Creative Europe, een
organisatie die adviseert over Europese subsidies op
het gebied van cultuur, een online bijeenkomst met
kunst- en cultuurmakers uit heel Europa. Meeuw
jonge theatermakers was hierbij ook aanwezig.
Tijdens deze bijeenkomst kwamen we in contact met
Dace Umbrasko en Martinš Kagainis van het Youth
Theater in Jurmala. Zij hebben dezelfde ambitie als
Meeuw jonge theatermakers met betrekking tot het
werken met jonge mensen, maar staan daarin nog
meer in de kinderschoenen. Ze zijn op dit moment
bezig met het indienen van een aanvraag voor
European Capital of Culture en zijn op zoek naar
interessante internationale partners. In Meeuw jonge
theatermakers zien ze zo’n partner en we ontmoetten elkaar nog twee keer online. We spreken de
ambitie uit om elkaar in 2022 live te ontmoeten en
te kijken hoe we verder samen kunnen werken.
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JEUGDTHEATERSCHOOL

JEUGDTHEATERSCHOOL - AUDITIES
Selectie toelating Jeugdtheaterschool
Voordat jongeren op de Jeugdtheaterschool worden
toegelaten zijn er audities. Dit biedt geïnteresseerde
jongeren de gelegenheid om kennis te maken met
de Jeugdtheaterschool, zodat ze erachter kunnen
komen of de Jeugdtheaterschool wat voor hen is. In
september 2021 deden in totaal 20 jongeren auditie
voor de Jeugdtheaterschool. Hiervan werden uiteindelijk 13 jongeren aangenomen. I.v.m. met covid
was er in juni geen auditiemoment.

•

periode september
aantal deelnemers 20 (waarvan er 13 zijn gestart in
het nieuwe seizoen)

JEUGDTHEATERSCHOOL - PROEFLESSEN
Voorafgaand aan de audities was er de mogelijkheid
een gratis proefles te volgen. Deze was op 23 juni
2021.

•

periode juni
aantal deelnemers 14 (waarvan 9 in september ook
auditie deden)

JEUGDTHEATERSCHOOL - REGULIERE LESSEN
Er werden lessen improvisatie, beweging, tekst en
theatermaken gegeven door vaste docenten. Ook
kregen onze leerlingen dit jaar les in het schrijven
van teksten. In de eerste helft van 2021 zaten er
65 leerlingen op de Jeugdtheaterschool en in de
tweede helft 54 leerlingen.

•

periode januari - juli en september - december
aantal deelnemers januari – april 65 en
september – december 54

JEUGDTHEATERSCHOOL - AUDITIEKLAS
Om doorstroming van leerlingen van de Jeugdtheaterschool richting het kunstvakonderwijs te stimuleren worden leerlingen van de Jeugdtheaterschool
begeleid bij hun auditietraject. In 2021 hebben twee
leerlingen zich hiervoor aangemeld. Uiteindelijk is
één van deze twee leerlingen aangenomen voor een
vervolgopleiding.

•

periode januari – april
aantal aangenomen op vervolgopleiding 1

JEUGDTHEATERSCHOOL ONLINE WORKSHOPS
Toen de fysieke lessen van januari tot en met maart
niet door konden wegens de lockdown, hebben onze
docenten een online workshopprogramma gemaakt.
Op vier zaterdagen in januari en februari konden de
leerlingen via Zoom meedoen aan workshops over
improvisatie, dans, monologen, komische scènes
en dialogen. 46 leerlingen gaven zich op voor één of
meerdere workshops. De aftrap van de online workshopserie vond op 15 januari plaats met een online
Bingo Show. Deze theatrale bingo werd door twee
leerlingen gepresenteerd en ongeveer 45 leerlingen
deden hier via Zoom aan mee.

•

periode januari – februari
aantal deelnemers 46

JEUGDTHEATERSCHOOL - BUITENLESSEN
In april zijn de fysieke lessen van de Jeugdtheaterschool weer gestart. In verband met de coronamaatregelen konden deze lessen in eerste instantie nog
niet in het gebouw gegeven worden. In plaats daarvan werd er op drie bijzondere buitenlocaties in de
binnenstad van Leeuwarden gewerkt: het plein van
OSG Piter Jelles Stedelijk Gymnasium, de tuin van
Keramiekmuseum Princessehof en de binnenplaats
van Stichting Keunstwurk.

•

periode april – juli
aantal deelnemers 61
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JEUGDTHEATERSCHOOL
JUNIOR

JONGE SCHRIJVERS

VOOR IEDEREEN VAN 10 – 12 JAAR

Jonge schrijvers is een initiatief van Meeuw jonge
theatermakers in samenwerking met Explore the
North. Het basisidee is eenvoudig: jongeren vanaf
14 jaar krijgen lessen in schrijven. Op basis van hun
teksten maken zij vervolgens theatrale performances, die ze laten zien op daarvoor geschikte podia.
In 2021 was dit tijdens de Summer Sessions van
Explore the North in De Westerkerk in Leeuwarden.
Het uiteindelijke doel van deze samenwerking is om
een levendig, interdisciplinair schrijversklimaat te
creëren in Friesland, waarvoor theater, performance
en literatuur de basis-ingrediënten vormen.

De kinderen krijgen een seizoen lang lessen improvisatie, dans, tekst en theatervakken die te maken
hebben met wat er allemaal bij theater komt kijken.
Op die manier maken kinderen kennis met onze
manier van werken. Ze leren dingen die ze nog niet
kenden of wisten op theatergebied. Ze krijgen 20
lessen van een vaste docent en af en toe een gastles
van één van de docenten van de Jeugdtheaterschool.
De lessen worden in Leeuwarden gegeven.

•

periode januari – april en september - december
aantal deelnemers januari – april: 34 en
september – december: 35

ONLINE THEATERCHALLENGES
Omdat vanwege de lockdown de lessen in januari,
februari en maart niet live door konden gaan, werden
er voor de leerlingen van de JTS Junior online
theaterchallenges bedacht. Via de mail kregen zij een
filmpje van de docenten met daarin een challenge.
Deze theateropdrachten konden zij thuis uitvoeren
en filmen. Van alle filmpjes werd elke keer een
compilatie gemaakt, die met alle leerlingen van de
JTS Junior gedeeld werd.

•

periode januari – maart
aantal deelnemers Theaterchallenge 1: 10 deelnemers, Theaterchallenge 2: 7 deelnemers en
Theaterchallenge 3: 7 deelnemers

De samenwerking met Explore the North is als volgt
ingericht. Explore the North verzorgt de lessen en
Meeuw jonge theatermakers neemt de artistieke
kant van de performances voor haar rekening.
De werving wordt door beide partijen gedaan, waarbij
Explore the North het voortouw neemt. In oktober
zijn er 11 leerlingen van start gegaan, verdeeld over
twee klassen: een beginnersklas van 7 deelnemers
en een gevorderden klas van 4 deelnemers. Ze
kregen wekelijks les in schrijven en daarbij tussentijdse schrijfopdrachten. De serie van in totaal
negen lessen werd afgesloten met een theatrale
presentatie van hun werk.

•

periode oktober – december
aantal deelnemers 11

ZOMERMIDDAG
In juli 2021 konden kinderen tussen 10-12 jaar zich
opgeven voor een Zomermiddag van de JTS Junior.
14 kinderen hadden zich aangemeld voor deze
workshopmiddag, 12 kinderen waren uiteindelijk
aanwezig.

•

periode juli
aantal deelnemers 12

29

Bijlage I
Pers

OLYMPIA PALACE
Friesch Dagblad / 25 juni 2021

OLYMPIA PALACE
Leeuwarder Courant / 28 juni 2021

OLYMPIA PALACE
Friesch Dagblad / 28 juni 2021

TOEN RIJST NOG JONG WAS
Friesch Dagblad / 21 september 2021

TOEN RIJST NOG JONG WAS
Friesch Dagblad / 27 september 2021

TOEN RIJST NOG JONG WAS
Iris Dicke en Rik Witteveen
op 25 september in de uitzending van Op & Ut

NO GUTS NO GLORY
Leeuwarder Courant / 22 november 2021

NO GUTS NO GLORY
Leeuwarder Courant / 25 november 2021

NO GUTS NO GLORY
Op 27 november waren we te gast bij Op & Ut

NO GUTS NO GLORY
Friesch Dagblad / 28 november 2021

TOEN RIJST NOG JONG WAS
Leeuwarder Courant / 4 oktober 2021

NO GUTS NO GLORY
Leeuwarder Courant Digitaal / 27 december 2021

Bijlage II
Publiciteitsmiddelen

Voorafgaand wordt er per productie een gedegen
marketing- en publiciteitstrategie opgesteld.
Deze strategie is gericht op de volgende doelgroepen:
1. Jongeren tussen de 12 – 18 jaar uit heel Fryslân
en uit alle sociale klassen
2. Hun beïnvloeders (familie, docenten,
hun sociale netwerk)
3. Overige theaterliefhebbers, die nieuwsgierig zijn
naar jonge en avontuurlijke kunst
Per productie wordt er gekeken welke middelen en
campagnes er ingezet gaan worden. Altijd vanuit de
inhoud van de projecten. Die inhoud vertalen we naar
beeld, tekst en acties met een heldere boodschap
en een uitgekiende mix aan middelen gekoppeld aan
uiteenlopende doelgroepen. Per doelgroep wordt er
vervolgens een communicatietraject ingezet.

Olympia Palace
De marketingcampagne rondom Olympia Palace is
op drie verschillende momenten gestart en opgeschort. Voor de social media campagne in 2021 was
vooral het thema: ‘We’ll be back’ leidend.
De voorstellingenreeks in Stadsschouwburg
De Harmonie was in zowel november als december
2020 uitverkocht geweest. Doordat er in juni 2021
een hogere zaalcapaciteit toegestaan werd
(50 toeschouwers i.p.v. 30 toeschouwers), werden
er in die tijd weer extra publiciteitsmiddelen
ingezet. Hierdoor was de voorstellingenreeks in juni
ook uitverkocht. De middelen die zijn ingezet zijn
voornamelijk de scènefoto’s, trailer en perspublicaties geweest.

Naast deze campagnes, zijn er bij elke productie
een aantal standaard middelen die ingezet worden:
nieuwsbrieven, direct mail, persberichten (die vrijwel
altijd als resultaat een voorpublicatie en/of een
recensie hebben), flyers, posters, scènefoto’s, trailer,
website en een emailhandtekening voor alle
medewerkers van Meeuw jonge theatermakers.
Naast deze standaard acties, zijn de berichten op
de socials altijd annex met het thema en de inhoud
van de voorstelling, elke keer in een andere vorm.
Hiernaast staat per productie welke campagnes
er gevoerd zijn.

Toen rijst nog jong was
Naast de gebruikelijke middelen hebben we voor
deze productie de campagne ‘Post van Rijst’ uitgezet.
In de tweede week van september is er een postzending verstuurd naar al onze 400 warme contacten.
In elke envelop zat een première aankondiging, een
aankondiging voor ‘Word wakker met Post van Rijst’,
een flyer en een programmaboekje van de voorstelling.

De daadwerkelijke ‘Post van Rijst’ werd per mail
verstuurd naar onze warme contacten en kaartkopers van de voorstelling en werd ook gedeeld op
onze social media kanalen in de week voorafgaand
aan de voorstellingen.
Deze campagne is bedacht in het kader van Meeuw
jonge onderzoekers om de mensen voorafgaand aan
de voorstelling een vraag te stellen om over na te
denken. Dit werd gedaan middels 3 filmpjes met de
spelers Karel Hermans, Bart Harder en Rik
Witteveen. In elk filmpje zag je één van de spelers
in beeld en hoorde je deze een tekstfragment uit de
voorstelling voordragen. Elk filmpje eindigde dan
met een vraag:
1. Wat staat er op jouw verlanglijstje?
2. Loop vandaag eens tegen de richting in en
kijk wat er gebeurt.
3. Zeg vandaag eens sorry tegen iets om je heen.

No Guts No Glory
Voor deze productie hebben we op de socials twee
campagnes gevoerd. Begin november zijn we gestart
met een campagne om de nieuwsgierigheid op te
wekken. Dit middels een plaatje van een kip, een trui,
een tuinkabouter en een bord soep, met daarbij de
vraag: ‘Wat doet deze … in No Guts No Glory?’
Half november is deze campagne overgegaan in een
meer persoonlijke campagne: portretfoto’s van de
spelers, met daaraan gekoppeld de vraag: ‘Welke rol
speel jij in onze toekomst?’

Bijlage III
Enquêtes

Wij vinden het belangrijk om de mening van zowel
onze leerlingen als ons publiek te weten. Daarom
houden we jaarlijks op verschillende momenten
enquêtes. Op deze manier kunnen we monitoren
wat er goed, maar ook minder goed gaat en waar er
verbeterpunten zijn. In bijlage lll zijn de belangrijkste
uitslagen van deze enquêtes te lezen.

Uitslag publieksenquête Olympia Palace

In 2021 hebben onze jonge onderzoekers tijdens de
voorstellingen van Olympia Palace in Stadsschouwburg De Harmonie een publieksenquête uitgedeeld.
Er was een enquête voor volwassenen en een
enquête voor jongeren. In dit overzicht lichten we de
belangrijkste uitkomsten van de enquête toe.

Hoe wist je van deze voorstelling?

12 jongeren

school

11 volwassenen
16 jongeren

vrienden/familie

De 10 voorstellingen van Olympia Palace zijn in totaal
door 506 personen bezocht. Hiervan hebben 50
jongeren en 70 volwassenen de enquête ingevuld. Dit
is 23,7% van het totaal aantal bezoekers. De enquête
is met name door meisjes/vrouwen ingevuld. Bij de
jongeren was dit 64% van de respondenten en bij de
volwassenen was dit 62,9% van de respondenten.
Niet iedereen heeft op elke vraag een antwoord
gegeven. Tevens was er een aantal vragen waarop
meerdere antwoorden gegeven konden worden.
Hierdoor is het aantal antwoorden af en toe inconsistent. De resultaten zijn opgesplitst in jongeren
en volwassenen.

Wat is je leeftijd?
Jongeren
De gemiddelde leeftijd van de jongeren tot 18 jaar is
15,3 jaar. Daarnaast gaven nog 8 respondenten aan
dat zij 19 jaar of ouder waren. Bij de volwassenen
hebben we niet naar de leeftijd gevraagd.
10 jaar

1

11 jaar

1
3

12 jaar
13 jaar

0
6

14 jaar

10

15 jaar
6

16 jaar

13

17 jaar
18 jaar
19+

2
8

krant
internet
seizoensbrochure/
website
iemand van Meeuw
jonge theatermakers
anders

19 volwassenen
0 jongeren
3 volwassenen
4 jongeren
7 volwassenen
1 jongere
7 volwassenen
26 jongeren
15 volwassenen
9 jongeren
6 volwassenen

Jongeren
Op deze vraag konden meerdere antwoorden
gegeven worden. Iets meer dan de helft van de
jongeren (26 van de 50) wist van de voorstelling via
iemand van Meeuw jonge theatermakers. Hierna
volgen vrienden/familie (16x) en school (12x).
Opvallend is dat de jongeren vooral op de hoogte
lijken te worden gebracht door mond-tot-mond
reclame. Social media en andere digitale kanalen
worden bijna niet genoemd. Eén persoon heeft
bij deze vraag niks ingevuld.
Volwassenen
Van de 68 volwassenen die deze vraag ingevuld
hebben, gaven 19 personen aan dat zij van Olympia
Palace gehoord hebben via vrienden en familie. Ook
via iemand van Meeuw (15x) en via school (11x) zijn
relatief vaak genoemd. Het minst vaak is gekozen
voor de krant: slechts 3 respondenten hoorden van
Olympia Palace via de krant. De krant, het internet
(social media) en de seizoensbrochure zijn echter bij
de volwassenen wel relatief vaker genoemd dan bij
de jongeren.

Reacties van jongeren die de voorstelling goed vonden.
Goed gespeeld, veel humor / Verrassend, alles klopte gewoon / Hoewel ik hem leuk
vond waren er nog verhaallijnen die meer aandacht konden gebruiken / Erg grappig
en origineel, vooral de dansjes / Top stuk / Er zit lekker veel power in / Spel, tekst,
vormgeving top! Concept, thema niet verrassend / Deze mensen hebben zó véél
talent!! / Mooi gespeeld, goede tekst, passend thema

Sprak het onderwerp van de voorstelling je aan?

Wat vond je van de voorstelling
Olympia Palace?
jongeren / geweldig

35
11

jongeren / goed
jongeren / niet zo goed

jongeren / nee

0

volwassenen / niet zo goed

43
1

jongeren / gaat wel

volwassenen / geweldig

35

volwassenen / goed

jongeren / ja

29
1

2

volwassenen / ja

55

volwassenen / nee

3
7

volwassenen / gaat wel

Vond je de vormgeving mooi?
Jongeren
De reacties op de voorstelling Olympia Palace zijn
zeer positief. 70% van de jongeren die de enquête
ingevuld heeft, vond de voorstelling geweldig en 22%
vond de voorstelling goed. Niemand vond de voorstelling niet goed en 4 jongeren hebben deze vraag
niet ingevuld.
Volwassenen
Ook de volwassenen zijn zeer positief over de voorstelling Olympia Palace. Slechts één persoon stelt de
voorstelling ‘niet zo goed’ te vinden. 35 respondenten
vonden de voorstelling echter ‘geweldig’ (50%) en 29
mensen vonden hem ‘goed’ (41,4%). 5 personen hebben deze vraag niet beantwoord.

Reacties van volwassenen die de voorstelling goed
vonden. Echt ‘meeuw.’ goed gespeeld, energiek,
zit goed in elkaar. / Mooi om te zien hoe een jonge
cast dit oppakt. Goede productie! / Ontroerend mooi
(tranen in mijn ogen), erg grappig / Erg leuk verhaal,
leuke scènes, maar niet immense diepgang /
Herkenbaar, gevat en speels / Het zit zo goed in
elkaar / Veel energie, goede grappen, juiste problematiek doelgroep. / Mooi thema, sterk spel/tekstzegging en ontroerend! / Prachtige setting, mooie
muziek, goed spel

46

jongeren / ja
jongeren / nee

0

jongeren / gaat wel

0

volwassenen / ja
volwassenen / nee
volwassenen / gaat wel

61
0
4

Jongeren
De jongeren zijn zeer positief over het onderwerp en
de vormgeving van de voorstelling. Zo zegt 86% van
de jongeren dat het onderwerp ze aansprak en vond
92% de vormgeving mooi. 4 respondenten hebben
deze twee vragen niet beantwoord.
Volwassenen
Ook bij de volwassenen zijn de reacties betreffende
het onderwerp en de vormgeving van de voorstelling
zeer positief. 78,6% van alle volwassenen gaf aan dat
het decor ze aansprak en bij de vormgeving was dit
87,1%. 5 respondenten hebben op deze twee vragen
geen antwoord gegeven.

Uitslag publieksenquête No Guts No Glory

In 2021 hebben we in Stadsschouwburg De Harmonie
de voorstelling No Guts No Glory gespeeld. Na afloop
hebben we enquêtes afgenomen onder ons publiek.
In dit overzicht lichten we de belangrijkste uitkomsten toe. Er is niet door iedereen op elke vraag
antwoord gegeven en op een aantal vragen konden
meerdere antwoorden ingevuld worden.

Heb je al eerder een voorstelling van
Meeuw gezien?
98 antwoorden

38,8%
Bij de voorstellingen waren er verdeeld over
6 voorstellingen in totaal 467 bezoekers. Van deze
bezoekers hebben 99 respondenten de enquête
ingevuld. Dit vormt 21%. Van deze respondenten is
de grootste groep tussen de 15 en 17 jaar, namelijk
ruim 46%. Dit heeft ermee te maken dat er op de
donderdagmiddag een schoolvoorstelling was, waar
naar verhouding meer enquêtes zijn ingevuld.

61,2%

Bijna 40% heeft al eerder een voorstelling van
Meeuw gezien. Ruim 60% niet. In verhouding hebben
we dus veel nieuw publiek binnen weten te halen. Bij
de respondenten die al eens eerder een voorstelling
van Meeuw bezocht hebben, wordt Olympia Palace
het vaakst genoemd, namelijk door bijna 53%.

Hoe wist je van deze voorstelling?

Wat vond je van No Guts No Glory?

98 antwoorden

98 antwoorden

De meeste respondenten wisten of via vrienden/
familie (37,8%) of via school (48%) van No Guts No
Glory. Dat de meerderheid via school van de voorstelling wist, is te verklaren door het grote aantal
respondenten bij de schoolvoorstelling.

37 / 37,8%

vrienden/familie

internet
seizoensbrochure/
website

3 / 3,1%
9 / 9,2%
5 / 5,1%

iemand van Meeuw
jonge theatermakers
anders

68,4%

31,6%

l geweldig
l goed
l niet zo goed

47 / 48%

school

krant

l ja
l nee

28 / 28,6%
7 / 7,1%

Iedereen vond de voorstelling geweldig of goed:
niemand heeft aangegeven dat zij/hij de voorstelling
niet zo goed vond. Vooral het onderwerp en het aanzetten tot een gesprek/discussie werden als reden
genoemd bij waarom men de voorstelling goed vond.
Ruim 90% van de respondenten vond dan ook dat het
onderwerp van de voorstelling hem/haar aansprak.

Vond je de vormgeving mooi?
95 antwoorden

5,3%

94,7%

l ja
l nee
l gaat wel

Bijna 95% vond de vormgeving mooi. Dit was ook
terug te lezen in de reacties: energiek, goede
muziek, fijne setting.

Opmerking publiek

Lekker verfrissend van Meeuw
Opmerking publiek

Opmerking publiek

Wat een talent! Ga door met
Shoutout naar licht en geluid.
waar jullie zo goed in zijn
Helemaal top. Interactief en
heel vet. Veel voorstellingen
kunnen hier een voorbeeld aan
nemen
Opmerking publiek

Jullie speelden fantastisch
en er zat een betekenis achter
het verhaal

Uitslag enquête Jeugdtheaterschool junior

Hieronder zijn de resultaten weergegeven van de
enquête die afgenomen is op de Jeugdtheaterschool
Junior in juni 2021. In de periode januari t/m juni
zaten er 32 leerlingen op de Jeugdtheaterschool
Junior. Bij aanvang waren dit er 34. In totaal hebben
16 leerlingen samen met hun ouders de enquête
ingevuld. Dit komt neer op 47,1%.
In oktober 2020 hebben we voor het laatst een
enquête afgenomen onder de junioren. Toen hebben
24 van de 34 leerlingen die op dat moment les
volgden, de enquête ingevuld. Dit komt neer op
70,5%. Waardoor de enquête in 2021 door minder
leerlingen ingevuld is, weten we niet.
Zowel in 2020 als in 2021 woont het merendeel van
de leerlingen in Leeuwarden. In 2020 was dit 66,8%
en in 2021 was dit 68,75%. De andere leerlingen
wonen elders in Friesland. In 2021 is 44% van de
leerlingen jongen en 56% is meisje.

Ik ben
16 antwoorden

50%

50%

l meisje
l jongen

De verdeling jongen/meisje is onder de respondenten van deze enquête gelijk. Ook bij het totale aantal
leerlingen ligt deze verhouding dichtbij elkaar: 44%
van de leerlingen is jongen en 56% is meisje. Dit
is opvallend omdat er doorgaans meer meisjes les
volgen op de Jeugdtheaterschool dan jongens. Deze
verdeling is gunstig voor de Jeugdtheaterschool,
omdat de doorstroom van de junior naar de Jeugdtheaterschool steeds groter wordt.

Wat is je leeftijd?

Hoe lang zit je al op de Jeugdtheaterschool junior?

16 antwoorden

16 antwoorden

12,5%

12,5%

75%

68,8%

l 10 jaar
l 11 jaar
l 12 jaar

De JTS junior is voor leerlingen tussen de 10 en
12 jaar. Een overgrote meerderheid van de respondenten zegt 11 jaar oud te zijn, namelijk 75%. Twee
leerlingen die de vragenlijst ingevuld hebben zijn
10 jaar oud en twee leerlingen zijn 12 jaar oud.

25%
6,2%

l 1 jaar
l 2 jaar
l 3 jaar

Net als vorig jaar zitten de meeste respondenten één
jaar op de JTS Junior: vorig jaar was dit 79,9% en
dit jaar is het 68,8%. Opvallend is dat een iets groter
percentage dit jaar twee jaar op de JTS Junior zegt
te zitten, namelijk 25%. Vorig jaar was dit 16,7%.
Dit zou kunnen betekenen dat leerlingen het naar
hun zin hebben op de JTS Junior en hierdoor vaker
besluiten om nog een jaar langer les te volgen.

Hoe lang is de reis van huis naar de JTS?
16 antwoorden

Waardoor heb je er voor gekozen om je
bij ons op te geven?
16 antwoorden

12,5%
81,3%

6,2%

l < 20 minuten
l 20-30 minuten
l 30-40 minuten

De school is dichtbij

4 / 25%

Ik heb goede verhalen gehoord

6 / 37,5%
4 / 25%

Ik ken iemand op deze school

5 / 31,3%

Mijn ouders hebben mij opgegeven

Verreweg de meeste leerlingen (11 van de 16
leerlingen) die de enquête ingevuld hebben, komen
uit Leeuwarden. Dit is ook terug te vinden in de
gemiddelde reistijd van huis naar de JTS: 81,3%
stelt namelijk binnen 20 minuten bij de Jeugdtheaterschool te zijn. Geen enkele leerling is
langer dan 40 minuten onderweg.

Ik ken geen andere theaterschool

1 / 6,3%

N.a.v. telefonisch contact

1 / 6,3%

Het leek mij leuk

1 / 6,3%

Professionele setting

1 / 6,3%

Waar vorig jaar ‘mijn ouders hebben mij opgegeven’ het meest gekozen antwoord was (39,1%), is dit
jaar ‘ik heb goede verhalen gehoord over de school’
(37,5%) het vaakst ingevuld. Dit percentage is 11,4%
hoger dan vorig jaar. Het is fijn om te horen dat er
goede verhalen over de school rondgaan.
Andere antwoorden die dit jaar vaak gekozen zijn,
zijn: ‘mijn ouders hebben mij opgegeven’ (31,3%),
‘de school is dichtbij’ (25%) en ‘ik ken iemand die op
de Jeugdtheaterschool zit’ (25%). ‘De school is
dichtbij’ is dit jaar opvallend vaak gekozen in vergelijking met vorig jaar. Toen werd dit antwoord door
8,7% van de respondenten ingevuld.

Je leert nieuwe dingen in de lessen
16 antwoorden

Wat vond je van de lessen en andere dingen die
we in coronatijd hebben georganiseerd?
16 antwoorden

6,2%

l ja
l nee
l gaat wel

93,8%

De docenten maken je enhousiast voor theater
16 antwoorden
6,2%
93,8%

l ja
l nee
l gaat wel

Uit de bovenstaande diagrammen is af te leiden dat
de meeste leerlingen die de vragenlijst ingevuld
hebben, positief zijn over de lessen en docenten.
We kunnen dus concluderen dat de lessen leerzaam
zijn en dat onze docenten de leerlingen enthousiast
maken voor theater. Slechts één leerling vulde bij
beide vragen ‘gaat wel’ in en geen enkele leerling
zei ‘nee’.

37,5%

62,5%

l goed
l niet goed
l gaat wel

Door covid konden de lessen in de winter en het
voorjaar niet doorgaan. In deze tijd zijn er online
theaterchallenges bedacht door de docenten, die de
leerlingen konden uitvoeren. Zodra het geven van
buitenlessen toegestaan was, hebben we het lesrooster in aangepaste vorm hervat. Het is fijn om te
lezen dat de meerderheid van de leerlingen positief
is over de activiteiten die in coronatijd georganiseerd
zijn. Geen enkele leerling vond deze activiteiten niet
goed, al is er wel een groot deel 37,5% dat ‘gaat wel’
ingevuld hebben.

Denk je dat je na de Jeugdtheaterschool junior,
als je 12 bent, auditie gaat doen voor de
Jeugdtheaterschool?
16 antwoorden

37,5%

62,5%

l ja
l nee
l weet ik nog niet

Door de JTS Junior zijn er meer kinderen die een
gedegen vooropleiding krijgen voor de Jeugdtheaterschool. Hierdoor weten ze al een beetje wat de
Jeugdtheaterschool inhoudt en zijn ze zekerder voor
de audities. Ruim 62,5% geeft dit jaar aan auditie te
willen doen voor de Jeugdtheaterschool als ze oud
genoeg zijn. Dit is een stijging van 4,2 procent ten
opzichte van vorig jaar. Net als vorig jaar heeft geen
enkele leerling ‘nee’ ingevuld.

Uitslag enquête Jeugdtheaterschool 2020/2021

In dit verslag zijn de resultaten weergegeven van
de enquête, die in juni 2021 is afgenomen onder de
leerlingen van de Jeugdtheaterschool. De vorige
enquête werd afgenomen in februari 2020. Het aantal
respondenten uit 2020 en 2021 ligt dichtbij elkaar
(2020: 49, 2021: 42). Hierdoor zijn de resultaten goed
te vergelijken.
Het aantal leerlingen dat op de JTS zit blijft nagenoeg constant. Ook blijft het deel van de leerlingen
dat van buiten Leeuwarden naar de JTS komt
bijna hetzelfde.

2019-2020
Aantal leerlingen: 67
Aantal respondenten: 49
(73% van alle leerlingen van de JTS)
Jongens/meisjes:
25% van de respondenten zijn jongens
75% van de respondenten zijn meisjes
Woonplaats:
41% komt uit Leeuwarden
59% elders uit Friesland
Van alle leerlingen op de jeugdtheaterschool
bestaat 22% uit jongens en 78% uit meisjes.
Van alle leerlingen komt 33% uit Leeuwarden en
67% elders uit Friesland.

2020-2021
Aantal leerlingen: 65
Aantal respondenten: 42
(64,6% van alle leerlingen van de JTS)
Jongens/meisjes:
23,8% van de respondenten is jongen
73,8% van de respondenten is meisje
2,3% van de respondenten is genderneutraal
Woonplaats:
64,3 % komt uit Leeuwarden
35,7 % elders uit Friesland
Van alle leerlingen op de Jeugdtheaterschool is
36,9% jongen en 63,1% meisje.
Van alle leerlingen komt 46,1% uit Leeuwarden en
53,9 % elders uit Friesland.

Wat is je leeftijd?

Hoe lang is de reistijd van huis naar de
Jeugdtheaterschool?

42 antwoorden

42 antwoorden
12 jaar

11,9%

13 jaar

< 20 min

7,2%

20-30 min

14 jaar

26,2%

30-40 min

15 jaar

26,2%

40-50 min

9,5%

16 jaar
17 jaar
18 jaar of ouder

59,5%

50-60 min

21,4%
9,5%

9,5%

> 60 min

19%
0%

Hoe lang zit je al op de Jeugdtheaterschool?
42 antwoorden
35,7%

1 jaar

31%

2 jaar
21,4%

3 jaar
4 jaar

7%

5 jaar of langer

4,9%

De enquête is ingevuld door leerlingen uit alle jaargroepen. De meeste leerlingen zitten drie jaar bij ons
op school. Daardoor komen de meeste leerlingen die
de enquête hebben ingevuld uit jaar 1, 2 en 3.
De uitslag van de enquête geeft een goed gemiddeld
beeld van hoe de leerlingen de JTS ervaren.

De reistijd van huis naar de JTS belemmert leerlingen niet om naar de JTS te komen. 25 respondenten
geven aan dat zij in minder dan 20 minuten bij de
JTS zijn. Slechts 8 respondenten zeggen langer dan
een half uur onderweg te zijn en niemand heeft
aangegeven dat de reistijd meer dan een uur is.

DE AUDITIES

Welke opleiding volg je?

Het is goed dat er audities zijn voordat je naar
de Jeugdtheaterschool gaat

2019 / 2020 49 antwoorden
basisschool

42 antwoorden

0 / 0%
14 / 28,6%

VWO

20 / 40,8%

HAVO

Gymnasium

8 / 16,3%

MBO

1 / 2%

HBO

1 / 2%

Universiteit

1 / 2%

De audities helpen om een goed beeld te krijgen
van de Jeugdtheaterschool

2020 / 2021 42 antwoorden
basisschool

97,6%

5 / 10,2%

VMBO

l ja
l nee
l gaat wel

42 antwoorden

? 0%
21,4%

VWO

45,2%

HAVO
9,5%

VMBO
Gymnasium

97,6%

l ja
l nee
l gaat wel

14,3%

MBO

? 0%

HBO

? 0%

Universiteit

? 0%

Hierboven is een vergelijking weergegeven van het
opleidingsniveau van onze leerlingen in seizoen
19/20 en seizoen 20/21. Net als in seizoen 19/20,
geeft in seizoen 20/21 het grootste gedeelte van de
respondenten aan op de havo te zitten, namelijk
45,2%. Hierna volgen het vwo en gymnasium, waar
respectievelijk 21,4% en 14,3% van de respondenten
onderwijs in volgt. 9,5% van de respondenten gaf aan
op het vmbo te zitten. Net als vorig seizoen, is er dus
ook dit seizoen een brede spreiding van opleidingsniveau onder de respondenten waarneembaar.

Op één respondent na vindt iedereen dat het goed is
dat er voorafgaand aan de Jeugdtheaterschool
audities gehouden worden. Hetzelfde aantal respondenten vindt dat de audities helpen om een goed
beeld te krijgen van de Jeugdtheaterschool.
Bij beide vragen heeft slechts één respondent ‘gaat
wel’ ingevuld en de optie ‘nee’ is door niemand
aangeklikt.

DE LESSEN

Je leert steeds nieuwe dingen in de lessen
42 antwoorden

De evaluaties geven mij inzicht in welke nieuwe
stappen ik kan maken
42 antwoorden

11,9%

88,1%

l ja
l nee
l gaat wel

4,8%
7,1%

l ja
l nee
l gaat wel

88,1%

88,1% van de respondenten zegt steeds nieuwe
dingen te leren in de lessen. Vijf leerlingen hebben
op deze vraag ‘gaat wel’ ingevuld. Deze leerlingen
komen uit verschillende jaren: één respondent zit
één jaar op de Jeugdtheaterschool, twee respondenten twee jaar en twee respondenten drie jaar.

Tijdens het spelen wordt je door de docenten
uitgedaagd om andere dingen te doen dan je al
kon

Daarnaast vindt 88,1% van de respondenten ook dat
de evaluaties inzicht geven in de nieuwe stappen die
gemaakt kunnen worden. Eén leerling zegt dat de
evaluaties hier geen inzicht in geven.

De contacten met andere leerlingen in- en
buiten de lessen zijn belangrijk voor mij
42 antwoorden

42 antwoorden
7,1%

92,9%

l ja
l nee
l gaat wel

Vrijwel alle leerlingen hebben tijdens het invullen
van de enquête aangegeven dat ze tijdens het spelen
door de docenten uitgedaagd worden om andere
dingen te doen dan ze al konden, namelijk 92,9%.
Drie leerlingen hebben hier ‘gaat wel’ ingevuld.

98%

l ja
l nee
l gaat wel

98%

69% van de respondenten zegt de contacten met
andere leerlingen belangrijk te vinden. Dit percentage is aanzienlijk lager dan vorig seizoen, toen
98% van de respondenten op deze vraag ‘ja’ invulde.
Een mogelijke verklaring hiervoor zou covid kunnen
zijn en de lockdown die hier in de wintermaanden en
tijdens het voorjaar mee gepaard ging. Het percentage uit seizoen 2019-2020 was echter ook bijzonder
positief, in seizoen 2018-2019 lag het percentage
namelijk op 75%, wat vergelijkbaar is met dit jaar.

Wat vond je van de lessen en de andere dingen
die we in coronatijd hebben georganiseerd?
42 antwoorden

Wat bepaalt dat je aan andere dingen zoals
producties, zomerschool, schrijflessen meedoet
op de Jeudtheaterschool
42 antwoorden

16,3%

83,7%

l goed
l niet goed
l gaat wel

Toen in januari het tweede lesblok van de
Jeugdtheaterschool zou gaan starten, was dit door
de lockdown in Nederland niet mogelijk. We hebben
toen een aantal weken online workshops en
challenges georganiseerd en zodra de maatregelen
het in april weer toelieten werd het lesrooster in
aangepaste vorm hervat door middel van buitenlessen. Uit de bovenstaande grafiek blijkt dat 61,9%
van de respondenten deze activiteiten goed vonden.
33,3% heeft ‘gaat wel’ ingevuld en slechts twee
leerlingen vonden deze lessen niet goed. Het is fijn
om te horen dat het merendeel van de leerlingen
positief is over de lessen en activiteiten in coronatijd.

Wie er nog meer meedoet

4 / 9,5%
31 / 73,8%

Of ik het leuk vind of niet

28 / 66,7%

Tijd
Ik probeer altijd mee te doen

1 / 2,4%

Alle 3

1 / 2,4%

Of ik denk dat ik het kan

1 / 2,4%

Docenten

1 / 2,4%

Of het mij helpt als speler

1 / 2,4%

School

1 / 2,4%

Naast de theaterlessen kunnen onze leerlingen zich
voor nog veel meer activiteiten opgeven, zoals onze
producties, zomerschool, jonge onderzoekers of
schrijfklassen. Of leerlingen hieraan meedoen, hangt
volgens de respondenten met name af van of ze het
leuk vinden of niet (73,8%) en of ze er tijd voor hebben (73,8%). Wie er nog meer meedoet, speelt hierbij
geen belangrijke factor: dit antwoord werd door
slechts 4 respondenten ingevuld. Andere redenen die
nog genoemd werden, zijn: school, de docenten en of
het je verder helpt als speler.

DE DOCENTEN

Ik krijg voldoende aandacht van mijn docenten
in de lessen
42 antwoorden

l ja
l nee
l gaat wel

100%

Je krijgt bruikbare aanwijzingen in de les om
nieuwe stappen te zetten
42 antwoorden
11,9%

l ja
l nee
l gaat wel

88,1%

De docenten van wie je les krijgt weten je te
inspireren
42 antwoorden
19%

81%

l ja
l nee
l gaat wel

Zoals uit de diagrammen af te lezen is, zijn onze
leerlingen positief over de docenten van wie ze les
krijgen. Zo zeggen alle respondenten dat zij voldoende aandacht krijgen van de docenten in de lessen.
Dit is een stijging van 10,2% ten opzichte van vorig
seizoen en een stijging van 24,4% ten opzichte van
2018-2019.
Ook vindt het merendeel van de respondenten
(88,1%) dat zij tijdens de lessen bruikbare aanwijzingen krijgen om nieuwe stappen te zetten. Van de vijf
leerlingen die ‘gaat wel’ ingevuld hebben, komen drie
leerlingen uit het eerste leerjaar.
81% van de respondenten vindt dat de docenten hun
inspireren. Van de acht respondenten die bij deze
vraag ‘gaat wel’ ingevuld hebben, volgen zes leerlingen al drie jaar les bij ons. De twee andere leerlingen
zitten in hun eerste leerjaar.

PERSPECTIEF

De Jeugdtheaterschool is van positieve invloed
op mijn leven buiten de JTS (school, sociale
contacten)

Door de Jeugdtheaterschool denk ik meer na
over hoe ikzelf, andere mensen, de wereld of
het leven in elkaar zit

42 antwoorden

42 antwoorden

2,4%
19%
78,6%

l ja
l nee
l gaat wel

78,6 % van de respondenten vindt dat de JTS van
positieve invloed is geweest op het leven buiten de
JTS. Acht personen hebben ´gaat wel’ ingevuld en
één persoon heeft ´nee´ ingevuld. Aan de respondenten die deze vraag met ´ja´ beantwoorden, is
ook om een voorbeeld gevraagd waar deze positieve
invloed uit blijkt. Leerlingen noemen hierbij bijvoorbeeld dat ze minder verlegen zijn geworden en juist
meer zelfverzekerd en open zijn, meer durf hebben
en vrolijker zijn. Ook benoemen de respondenten de
vrienden en contacten die ze opgedaan hebben op de
JTS en dat ze een beter beeld hebben gekregen van
wat ze later willen doen.

9,5%
31%

59,5%

l ja
l nee
l gaat wel

59,5% stelt door de JTS meer na te denken over hoe
zijzelf, andere mensen, het leven of de wereld in
elkaar zit. 31% heeft hierbij ´gaat wel´ ingevuld en
9,5% ´nee´. Deze vier respondenten komen uit uit
verschillende leerjaren.

Doordat ik op de Jeugdtheaterschool zit, kan ik
een betere overweging maken om een vervolgopleiding in de kunsten te gaan doen
42 antwoorden
4,8%

33,3%
61,9%

l ja
l nee
l gaat wel

Over het algemeen zijn de leerlingen positief over
of de JTS ze helpt om een betere overweging te
maken voor een vervolgopleiding in de kunsten.
Er zijn slechts twee leerlingen die aangeven dat dit
voor hun niet het geval is.

