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ook wel de inhoudsopgave

HIER GAAN WE 
HET ALLEMAAL 
OVER HEBBEN



Wij zijn Illustere Figuren, een makerscollectief dat sinds 2013 montagetheater maakt. We staan voor 

experimenteel én toegankelijk theater over maatschappelijke thema’s die we aanvliegen op een 

geëngageerde en autobiografische wijze. Kenmerkend voor ons werk is dat we als onszelf op het toneel 

staan, met alle humor, mededogen en zelfspot die daar bij komt kijken. Onze missie: het tonen van de 

huidige mens. In al onze projecten gaan we uit van hoop en positiviteit. 

De afgelopen jaren hebben we met hulp van incidentele subsidies en met bijdragen van vele 

samenwerkingspartners zoals Tryater, Grand Theatre en Noorderzon voorstellingen kunnen maken. We 

staan in het Noorden bekend als een humoristisch, experimenteel en artistiek onderscheidend collectief. 

In de komende jaren groeien we artistiek en organisatorisch verder. Daar is een financiële basis voor nodig, 

zodat we onze projecten en organisatie voldoende (Fair Practice) kunnen ondersteunen. We zetten de 

komende jaren in op vijf grote ontwikkelingen: artistieke signatuur, een nieuw repetitieproces, het inzetten 

van onze klankbordgroep Illustere Aanhang, het creëren van een stabiele organisatie en het vergroten van 

onze speellijsten.

Wij zijn hét makerscollectief van Fryslân, dat in de provincie maakt en speelt en daarnaast meedraait in 

het nationale circuit. Door onze maak- en voorstellingstijl zijn we uniek in het Noorden, een must voor 

de theatrale diversiteit in de regio. We zijn een perfect voorbeeld van talentbehoud en ontwikkeling in 

Fryslân. Daarnaast halen we makers uit de rest van Nederland naar Fryslân om samen mee te werken, 

waarmee we onze signatuur voortdurend onderzoeken en versterken. 

Middels deze aanvraag vragen we een jaarlijkse bijdrage aan van €80.000,- bij de Provincie Fryslân, binnen 

de Kunstinfrastructuur in Ambitie 6. 

Met hartelijke groet, en veel leesplezier, 

Joachim, Joeso, Joran, Raymond, Tim en Zen

ook wel de inleiding

AANVANG!
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“De humor van dit mannengezelschap is subtiel, lichtelijk absurd en bijna altijd 
onverwacht.”

- Leeuwarder Courant



Illustere Figuren is ontstaan na de opleiding Theaterdocent in Leeuwarden en bestaat uit de makers 

Joachim Rümke, Joeso Peters, Raymond Muller, Tim Verbeek en Zen Roorda. Met zijn vijven maken we onze 

voorstellingen en in wisselende samenstelling staan we op toneel. We worden structureel ondersteund 

door creatief producent Joran de Boer. 

Joachim Rümke richtte tijdens zijn studententijd het videocollectief WERC op waarmee hij experimentele 

video-, licht- en installatiekunst maakt. Daarnaast werkte Joachim als kunstenaar mee aan verschillende 

grote voorstellingen van Het Zuidelijk Toneel en Het Noord Nederlands Toneel. Als maker en speler 

ontwikkelde hij zich de afgelopen jaren bij Illustere Figuren. 

 

Joeso Peters ontwikkelde zich als maker, speler en schrijver van muzikaal jeugdtheater. Hij speelde o.a. 

bij PeerGrouP en Valentijn Productiehuis en maakt en speelt jeugdtheatervoorstellingen bij PNTheater en 

Puppet International. Joeso wordt sinds 2019 structureel ondersteund door impresariaat STT Produkties.

Raymond Muller werkt sinds zijn afstuderen als theaterdocent, trainingsacteur en als acteur bij 

gezelschappen als Tryater en PeerGrouP. Als maker ontwikkelde hij zich bij Garage TDI. Hij volgde een 

interne schrijvers- en acteursopleiding bij Tryater.
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De afgelopen jaren konden we voorstellingen maken met toezegging van incidentele subsidies, kleine 

projectbudgetten en onze eigen tomeloze energie en vrijwillige tijdsinvestering. De noodzaak om met 

elkaar voorstellingen te maken en te spelen is altijd groter geweest dan de wens voor een (reële) financiële 

vergoeding. Naast het maken van theater had elke maker zijn specifieke taak binnen het collectief, zoals 

publiciteit, planningen of productie. Deze verdeling heeft grote zelfredzaamheid en inzicht opgeleverd, 

maar zorgde ook voor minder focus en meer stress tijdens het maakproces. 

Na ons afstuderen zijn we, naast ons werk voor Illustere Figuren, afzonderlijk in het professionele circuit 

aan het werk gegaan. We vinden het belangrijk om dit deels te blijven doen: het vakmanschap, onze kennis 

en de inspiratie die we elders opdoen nemen we mee en zetten we in bij Illustere Figuren. We moeten nu 

echter een groot deel van het jaar projecten buiten Illustere Figuren aannemen om rond te kunnen komen, 

wat onze artistieke ontwikkeling remt.

In de komende jaren willen we als organisatie doorgroeien. Wij moeten ons gaan focussen op dat wat we het 

beste kunnen: collectief theater maken. We maken meer voorstellingen, we doen gedegen vooronderzoek 

en het contact met ons publiek wordt persoonlijker en opener. We willen dat iedereen die voor ons werkt 

Fair Practice wordt uitbetaald. We gaan Joran de Boer structureel inhuren, waardoor de zichtbaarheid van 

het collectief wordt vergroot en de professionalisering wordt gecontinueerd. Joran krijgt dan ruimte om 

meer speelplekken te werven, om een grotere bron van eigen inkomsten te genereren en inhoudelijke 

samenwerkingspartners te vinden. Dit zet ons collectief zowel in het noorden als landelijk beter op de 

kaart. Een plek in de Kunstinfrastructuur is, om dat te bewerkstelligen, noodzakelijk. 
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Tim Verbeek werkt als regieassistent bij grote theatergezelschappen als Het Zuidelijk Toneel, Tryater, Het 

Noord Nederlands Toneel, PeerGrouP en Theater Artemis. Als speler en maker ontwikkelde hij zich bij 

Garage TDI, in het makerstraject Up North en bij Theatercollectief De Mooie Meisjes.

Zen Roorda was jarenlang regieassistent bij het Noord Nederlands Toneel en ontwikkelde zich de afgelopen 

jaren als theatermaker en regisseur bij de Toneelschuur Haarlem, de Tekstsmederij en het internationale 

project Borderline Offensive. Als schrijver werkt hij voor Explore The North, Garage TDI en Under de Toer.

Joran de Boer studeerde Theaterwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, liep stage bij Adelheid 

Roosen en werkt sinds 2014 als creatief producent, productieleider en dramaturg bij o.a. PeerGrouP, 

Toneelgroep Jan Vos en Het Houten Huis. Ze is onderdeel van de creatief producenten groep The Mad Hatters 

van Station Noord. Sinds 2018 is ze creatief producent van Illustere Figuren. Vanaf 2020 is ze zakelijk leider 

van Theaterschool en Productiehuis Loods13 in Emmen en maakt ze podcasts bij Audiocollectief VLAK. 

Professionalisering en toekomstbeeld
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Onze organisatie zal moeten groeien om de projecten uit dit plan te laten slagen. Om de makers te laten 

focussen op het maken van artistiek werk worden drie personen op structurele basis ingehuurd die een 

aantal taken van de makers overnemen. Omdat we met onderstaande mensen een lange en duurzame 

relatie opbouwen, zijn zij van net zulk belang als de makers binnen onze organisatie. Loes Nuijten zet 

als publiciteitsmedewerker een continue lijn in onze publiciteit uit, zowel in onze projecten als alle 

randactiviteiten. Zij wordt gedurende het jaar een dag in de week ingehuurd. Suzanne Verhagen wordt per 

project als productieleider aangesteld: we geloven dat productiemedewerkers niet zomaar inwisselbaar zijn 

en vinden Suzanne’s werkethos aansluiten bij onze collectieve werkwijze. Janine de Weerd is onze vaste 

technicus, en wordt ook per project ingehuurd. We zien daarnaast veel potentie in Janine als lichtontwerper, 

daarom wordt binnen elk project een budget opzij gezet voor advies van gevestigde lichtontwerpers. 

Een grotere organisatie vraagt ook om een vaste ruimte: we zijn in gesprek met broedplaats De Doas 

(de Oude Ambachtsschool) in Leeuwarden voor een eigen plek die zal fungeren als repetitieruimte, 

ontmoetingsplek, opslag en kantoor. 

Illustere Figuren weekend presentatie 2018

Een grotere organisatie

Foto: Raymond Muller
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“Illustere Figuren is een collectief met aanstekelijk bravoure in hun praten, schrijven en 
hun voorstellingen. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid pakken ze onderwerpen 
op en eigenen zich die toe. Dat levert voorstellingen op die persoonlijk, filosofisch, 
soms verwarrend en altijd ook komisch zijn. Ik zie met hun voortgaande artistieke 
ontwikkeling en zakelijk doorzettingsvermogen zeker mogelijkheden in de rest van het 
land.”

- Niek vom Bruch, zakelijk directeur Grand Theatre Groningen



De media lijkt zich over het algemeen te focussen op uitzonderlijke situaties waarin vooral de slechte, 

incapabele en falende mens getoond wordt. Berichtgeving over oorlogen, aanslagen, en jongeren die elkaar 

neersteken is dagelijkse kost in kranten en op nieuws-apps. Hierdoor zien we een pessimistisch mens- en 

maatschappijbeeld ontstaan: we gaan in eerste instantie uit van het slechte in elkaar. Fictie draagt hieraan 

bij door in verhalen conflict op te zoeken en de kunsten gebruiken vaak een negatieve urgentie om iets 

aan te kaarten.

Wij herkennen ons niet in dat zwartgallige beeld van de mens en maatschappij. Want ondanks de uitdagingen 

die ons nog te wachten staan, gaat het steeds beter. Er is minder armoede, er gaan meer meisjes naar 

school, er is minder oorlog en we leven langer. Kijk alleen al naar de duizenden mensen die tijdens de 

huidige COVID-19 crisis opstaan om vrijwillig anderen te helpen. Daarom starten we in de komende vier 

jaar via onze projecten een contrabeweging door een realistische (en vaak positieve) kant te belichten van 

de huidige mens en maatschappij. We zien het belang in van de positieve waarheid en stralen dat in onze 

projecten uit. We stellen onszelf het doel om de komende vier jaar ons publiek niet enkel te wijzen op 

tekortkomingen, maar juist laten zien dat de mens en de maatschappij barst van de veerkracht, solidariteit 

en creativiteit. We bevragen het wij-zij denken in een zoektocht naar eenheid. We gebruiken het utopische 

en idealistische denken in onze projecten niet als streven naar het onmogelijke, maar juist als het tonen 

van een mogelijk betere wereld.
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ook wel de artistiek inhoudelijke visie en 
toekomstbeeld 

WAAROM?
H I E R O M !

Visie



“Met jongensachtige branie probeert Illustere Figuren onderwerpen te bespreken die 
ze zelf ook niet helemaal snappen. Die eerlijkheid gecombineerd met speelsheid en 
humor werkt aanstekelijk. Elke voorstelling is in die zin een denkoefening aan de hand 
van gekkigheden. Ze zijn op hun best als ze hun toeschouwers direct betrekken en 
aanspreken.”

- Judith Blankenberg, programmeur Grand Theatre Groningen



11

We staan altijd als (een versie van) onszelf op het toneel en het is duidelijk dat we dat met ons hele hebben 

en houwen doen, we hebben geen personage om ons achter te verschuilen. We verbinden ons persoonlijk 

aan de thema’s die we voor onze voorstellingen kiezen. Op het toneel tonen we de zoektocht van onszelf als 

individu en bovenal onze collectieve zoektocht. We maken oprecht en persoonlijk materiaal waardoor ons 

publiek mee kan in de onderzochte thematiek en geraakt kan worden, omdat onze thema’s en benadering 

toegankelijk en herkenbaar zijn. Deze vorm is, voor ons als makende spelers, de meest oprechte speelstijl 

en we gaan deze vorm in de komende jaren uitdiepen en verder ontwikkelen. 

Onze dynamiek op de vloer is naast oprecht ook humoristisch: we gebruiken humor om ons publiek 

ontvankelijk te maken. Door humor spelen we met de verwachtingen, we sturen ons publiek een bepaalde 

kant op en zorgen ervoor dat de uitkomst een perspectief is dat men niet zag aankomen. We nemen geen 

stelling die we overbrengen, maar onderzoeken juist samen met ons publiek nieuwe perspectieven. 

We weten inmiddels dat ons werk beter wordt als we vanaf het begin samen met publiek kunnen 

reflecteren. Daarom richten we in 2020 de Illustere Aanhang op, waarvoor we persoonlijk niet-reguliere 

theaterbezoekers uit onze omgeving benaderen om zich aan deze groep te binden. De Illustere Aanhang 

fungeert als ons inhoudelijke klankbord en onze ambassadeurs. We betrekken deze groep op meerdere 

manieren bij ons creatieve proces, omdat we niet geloven dat we geëngageerd werk kunnen maken als we 

onszelf opsluiten in een repetitieruimte zonder te communiceren met de buitenwereld. Met deze groep van 

(in eerste instantie) vijf-en-twintig mensen organiseren we per theaterseizoen twee Café Avonden bij ons 

in huis, om te contempleren over de vorm en de benadering van het onderwerp. Tijdens deze Café Avonden 

gaan we met de Illustere Aanhang ‘op café’ om thematieken voor komende voorstellingen te bespreken en 

om zienswijzen, filosofieën en inspiratie te krijgen van deze groep. Vervolgens nodigen we de groep uit 

voor de presentatie momenten waarbij we nadien ook gericht met hen nabespreken. We willen weten of 

ze terug zien wat we ze gegeven hebben en of ze interesse hebben en houden. Per seizoen vragen we de 

leden zelf ook mensen mee te brengen waardoor de groep in de komende jaren groeit.  

In elk project werken we met een eindregisseur die ons materiaal aan elkaar lijmt. De inhoudelijke 

benadering van een eindregisseur biedt een eigen kleur aan het eindresultaat die dienend is: ons eigen 

materiaal is altijd leidend. Eindregisseurs worden gevraagd op basis van hun kwaliteiten, op hun ervaring 

met het werken met collectieven en hun persoonlijke binding met het door ons gekozen thema. 

In tegenstelling tot de makers komen de regisseurs die we vragen niet per se uit Fryslân. Op deze wijze halen 

we de kennis en kwaliteit van deze mensen naar Fryslân en dragen we bij aan een interessant en waardevol 

cultureel vestigingsklimaat. De afgelopen jaren hebben we met een keur aan eind-regisseurs gewerkt: 

Inhoudelijke werkwijze

Een nieuw klankbord: de Illustere Aanhang

Regisseurs
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We kiezen universele thema’s die bij een groot publiek spelen, waardoor mensen een verbinding hebben 

met het thema en vanuit persoonlijke beleving makkelijk kunnen meepraten. Onze projecten bieden ons 

publiek een positief perspectief op de mens en maatschappij; we zien dat dan ook als onze toegevoegde 

waarde aan de samenleving. Dat gebeurt niet alleen bij het reguliere theaterpubliek in de grotere theaters, 

maar juist ook bij ons publiek in de regio in de dorpshuizen en kleinere (landelijke) theaters. Het is ons doel 

dat ons publiek onze positieve kijk op de mens en maatschappij meeneemt naar huis. 

Sociale duurzaamheid

Klemens Patijn, Guy Weizman, Ira Judkovskaja, Annelinde Bruijs, Eelco Venema, Peter Vandemeulebroecke, 

Hendrik Aerts, Hanna van Mourik Broekman en Tamara Schoppert. Omdat we altijd verdieping zoeken in 

onze samenwerkingen, werken we de komende jaren opnieuw met een aantal van hen samen. Daarnaast 

zijn voor de komende jaren twee nieuwe eindregisseurs gevraagd. 

Illustere Figuren weekend presentatie 2017

Foto: Joran de Boer
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In de komende vier jaar kiezen we voor een nieuwe werkwijze. We knippen het zeven-weken-repetitieproces 

op en verspreiden deze over negen maanden. We werken in twee blokken van twee repetitieweken en een 

laatste repetitie-blok dat bestaat uit twee repetitieweken en één week montage. Na de laatste repetitie- en 

montageperiode gaat de voorstelling in première en vervolgens op tour. 

Zodra we een repetitieproces in gaan bereiden we performances, scènes, acts en teksten voor die we elkaar 

tonen. Goed materiaal wordt collectief uitgewerkt, en wordt aan het eind van het repetitie-blok gerepeteerd 

met de eindregisseur. Elk repetitie-blok wordt vervolgens afgesloten met een presentatiemoment voor 

geïnteresseerd publiek en voor de Illustere Aanhang. In de periode tussen repetitieperiodes kunnen 

we de opgedane ervaringen laten bezinken, vervolgens plannen en ideeën die goed werken verder 

uitwerken, eventueel aanvullende plannen smeden en meer onderzoek doen naar het thema. De volgende 

repetitieperiode komen we fris en met nieuwe input terug in de repetitieruimte. 

We doen uitgebreid vooronderzoek voor een voorstelling. Omdat we onze repetitieprocessen opknippen 

loopt het vooronderzoek van project A tegelijkertijd met de repetities van project B van dat jaar. Zo kan 

gevonden kennis uit het vooronderzoek de repetities van het andere project verrijken. Aangezien elke 

voorstelling vertrekt vanuit het creëren van een realistischer, positiever mensbeeld, hebben ze altijd 

inhoudelijk overlappende elementen. Voor een aantal projecten wordt aan de hand van het vooronderzoek 

een podcast ontwikkelt met journalist en antropoloog Kirsten van Santen als inhoudelijke sparringpartner. 

Meer hierover in de projecten en bij hoofdstuk 6 over publiciteit. 

Voorheen organiseerden we vier keer per jaar een Illustere Figuren weekend ter voorbereiding op een 

voorstelling: we sloten onszelf samen met een regisseur een weekend lang op in een theater om materiaal 

te maken wat we op zondag presenteerden. In de komende vier jaar krijgen deze weekenden een andere 

vorm: vanuit nieuwsgierigheid van de makers kan er nood zijn aan een experiment, spel of vormonderzoek. 

Dit hoeft niet per se aan een voorstelling te zijn gekoppeld. Afhankelijk van het experiment kan er gekozen 

worden voor een presentatie aan het einde van het weekend. Doel van deze weekenden is om, vrij van 

prestatiedruk, inhoudelijk en vormelijk onderzoek te kunnen doen. We werken jaarlijks samen met het 

Simmerdeis Festival in Drachten om één van deze onderzoeksweekenden te doen tijdens het festival. 

Een nieuwe praktijk

Een vernieuwende werkwijze

Vooronderzoek

Vormonderzoek in Illustere Figuren weekenden



“Ik zou de stijl van Illustere Figuren als “nonchalant absurdisme” omschrijven.
Ze schuwen clichés niet, vertrekken vanuit de vragen die ze echt bezighouden en 
nemen zowel zichzelf als hun generatie graag op de hak.
Ze creëren ruimte voor verschillen in hun persoonlijkheden. Het is geen uniforme 
(gelikte) speelstijl. Hoe eigener en uiteenlopender, hoe spannender de energie op de 
vloer.”

- Ira Judkovskaja, artistiek leider Tryater



ook wel de plaats in het veld

K I J K  O N S 
STAAN DAN

We zien onze positie in het veld als een unieke. Ten eerste zijn we het enige collectief in Noord-Nederland 

dat bestaat uit 30-ers die als zichzelf op de vloer staan en montagetheater maken. Onze voorstellingen 

gaan over serieuze, soms grote thematieken maar onze insteek is altijd onze eigen achtergrond, positiviteit 

en humor. 

Ten tweede nemen we ons publiek mee in ons vooronderzoek door podcasts te maken, door publiek en de 

Illustere Aanhang uit te nodigen bij tussentijdse toonmomenten en hierover te publiceren via onze website 

en sociale media. 

Ten derde is Illustere Figuren één van de weinige Friese theatercollectieven dat op nationaal niveau tourt. 

In de komende periode wordt onze speellijst zoveel mogelijk uitgebreidt in de rest van Nederland. Dit 

vergroot onze zichtbaarheid en we delen hierdoor onze positieve en hoopgevende voorstellingen met de 

rest van Nederland. 

Ten vierde is het opdelen van de repetities en speelperiodes over het jaar een nieuwe werkwijze die in 

het Noorden niet voorkomt. We willen dat alles wat we doen met elkaar kan resoneren en tijdens het 

werkproces inspiratie kan opleveren. 

Vanaf de oprichting in 2013 zijn we ingebed geraakt in het netwerk van Fryslân en Noord Nederland. 

We zijn een unieke toevoeging op het cultuuraanbod en één van de weinige nieuwe generatie makers in 

Binding met Fryslân 
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Onze voorstellingen gaan in première in schouwburgen als de Harmonie en de Lawei, op locatie of festivals 

zoals Simmerdeis. Onze kleine zaal voorstellingen spelen we in de eerste plaats in de grotere theaters in 

Fryslân. Daarnaast zetten we in op het meer spelen in dorpshuizen: de afgelopen jaren hebben we weinig 

in de kleinere dorpen kunnen spelen omdat dat financieel niet genoeg kon bijdragen aan het rondmaken 

van de projectbegrotingen, en omdat ons werk soms als ‘te vernieuwend voor ons dorp’ werd gezien. 

Met een plek in de Kunstinfrastructuur en een basisbudget kunnen we, naast onze landelijke tours, meer 

inzetten op speelplekken in de dorpshuizen. Want de ervaring die we hebben gehad met het spelen in 

dorpshuizen was zeer positief: de reacties en nagesprekken met het publiek waren inhoudelijk en juist 

daarom interessant. Door ook de kleinschalige speelplekken op te zoeken kunnen we onze thematieken 

op een intieme manier met ons publiek delen. De contacten met deze plekken gaan we in de komende 

jaren intensiveren door programmeurs en culturele commissies uit te nodigen bij tussenpresentaties en 

door persoonlijk contact op te bouwen. We willen laten zien dat ook vernieuwende voorstellingen goede 

aansluiting kunnen vinden bij het publiek uit de kleinere gemeenschappen. 

Naast de geografische spreiding in Fryslân spelen we ook in de rest van Nederland. Eerder speelden we in 

theaters en op locaties in de Randstad, Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe. We kiezen daarbij 

zowel voor de vlakke vloer- of kleine zalen in de grotere steden als in de regio’s. De contacten met deze 

theaters worden, met een basisfinanciering van de Kunstinfrastructuur, aangehaald en gecontinueerd. We 

hebben met het project ‘De weldoener’ een project-gerelateerde internationale ambitie. Dit project zal 

eind 2022 worden gespeeld in Dokkum, Exeter (Engeland) en Fulda (Duitsland).

Middels waardevolle samenwerkingen met verschillende organisaties hebben we kunnen werken aan 

de artistieke ontwikkeling van ons collectief. We hebben in ons netwerk verschillende theater, dans, 

film en muziek makers waar we mee samenwerken; we vragen om elkaars expertise bij het maken van 

voorstellingen en projecten en gebruiken elkaars netwerk in het maken van publiciteit. 

Sinds 2015 zijn we als jonge makers verbonden geweest aan Tryater, die ons onder hun vleugels veel 

middelen en mogelijkheden hebben geboden om voorstellingen te maken. Het Grand Theatre gaf en geeft 

ons ruimte om voorstellingen te maken en om Illustere Figuren weekenden te organiseren. Ook is het 

Geografische spreiding 

Samenhang en samenwerking

16

Fryslân. We willen daarmee ook als voorbeeld fungeren voor andere jonge makers die net van opleidingen 

afkomen: in Fryslân kun je blijven en werk maken.

Al onze projecten worden gemaakt en gaan in Fryslân in première. In sommige projecten wordt een Fries 

verhaal verteld. In andere projecten gaat Illustere Figuren een samenwerking aan met een Friese culturele 

partner. De leden van onze Illustere Aanhang worden voor het merendeel geworven in Fryslân. Met een 

aantal projecten doen we alleen Friese steden en dorpen aan. Met sommige projecten touren we door het 

land. 
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‘Intergalactische Hoorspelen’ 2017

Foto: Lucas Kemper



Grand Theatre een vaste programmeur van onze voorstellingen. Door Tryater en het Grand Theatre zijn 

we voorzien van inhoudelijk, zakelijk en artistiek advies. Bij PeerGrouP konden we terecht voor advies, 

materiaal en ruimte. De twee grote schouwburgen van Fryslân (De Harmonie in Leeuwarden en de Lawei in 

Drachten) hebben ons naast speelbeurten ook advies en begeleiding gegeven in de afgelopen jaren. Festival 

Noorderzon heeft ons in de afgelopen jaren financieel de ruimte gegeven om een aantal voorstellingen te 

maken voor het festival. Met ondersteuning van de Kunstinfrastructuur kunnen we de komende vier jaren 

een aantal samenwerkingsverbanden verstevigen en tevens een aantal nieuwe aangaan.

Voor een aantal van onze projecten (die beschreven staan in het volgende hoofdstuk) gaan we inhoudelijke 

en praktische samenwerkingen aan. Dit doen we in eerste instantie voor de duur van het project. Mocht een 

samenwerking waardevol blijken voor een langere periode, dan zullen we dat in het moment bespreken 

en uitwerken. De ontwikkelingen van deze samenwerkingen zijn in verschillende stadia. Sommige 

samenwerkingen zijn al gaande, met anderen zijn eerste gesprekken gevoerd en sommige moeten nog 

benaderd worden. Projectsamenwerkingen zijn onder andere met GetFriday, Museum Dokkum, Tûmba, de 

Correspondent, SC Cambuur, Rijksuniversiteit Groningen, University of Exeter, Bonifatiushaus (Haus der 

Weiterbildung der Diözese Fulda), De Historische Vereniging Noordoost Friesland.

We zijn mede-oprichters van het makersnetwerk STORMRAM, een netwerk van Friese collectieven die een 

aantal keer per jaar showcases met nieuw werk organiseren in De Lawei en in De Harmonie. Het STORMRAM-

netwerk wordt gerund door Illustere Figuren, Heksenhamer en HOMSK. Daarnaast heeft STORMRAM een 

groot aantal gelieerde makers en collectieven in het Noorden van Nederland zoals Teddy’s Last Ride, New 

Noardic Wave en WERC. STORMRAM gaat in de komende jaren evolueren naar een breder platform voor 

makers. Een platform waar makers informatie kunnen inwinnen over mogelijke samenwerkingspartners 

en speelplekken en die jaarlijks showcasedagen voor makers uit Noord-Nederland organiseert voor 

programmeurs.

De afgelopen jaren hebben we middels STORMRAM en door het spelen van onze voorstellingen aldaar 

een goede band opgebouwd met schouwburg De Lawei in Drachten. Met hen is afgesproken dat we er 

de komende jaren een aantal van onze voorstellingen kunnen monteren en in première kunnen laten 

gaan. Daarnaast gaan we een meerjarige samenwerking aan met het festival Simmerdeis in Drachten. Zij 

voorzien ons van een tent en een publiek, wij presenteren onze experimenten voor nieuwe voorstellingen. 

Vervolgens gaan we in gesprek met dat publiek. Wij zijn de afgelopen jaren te zien geweest op het 

internationale festival Noorderzon in Groningen. In de komende jaren continueren we onze aanwezigheid 

op het festival. Ook zijn wij in gesprek met Explore the North voor samenwerkingen in de toekomst. Met 

FestiValderAa onderzoeken we de mogelijkheid op een samenwerking. Met deze drie festivals bedienen 

we alle drie de noordelijke provincies. 

Samenwerkingen op basis van projecten

Samenwerkingen op basis van theatergerelateerde zaken
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“Er is bij Illustere Figuren altijd een collectieve noodzaak en onuitputtelijke drijfveer 
geweest om theater in het noorden te maken wat niet bedient, maar waar het 
onderzoek en het experiment centraal staan. Dit zie je terug in het theater wat ze 
maken. In de laatste jaren heb ik een groep theatermakers gezien, die naar elkaar toe 
zijn gegroeid, kwetsbaarder zijn geworden en nog steeds de urgentie en de liefde 
voelen om onderscheidend theater te maken. Iets om in het noorden te koesteren.”

- Karel Hermans, theatermaker



‘Mannen naar Mars’ 2018

Foto: Froukje de Jong



ook wel de projecten van 2021 - 2024

D I T  G A A N  W E 

ALLEMAAL DOEN
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Het romantische beeld van de kunstenaar die in alle vrijheid kan maken wat hij wil, is voor ons onbekend: 

tijdsdruk, weinig financiële middelen en een noodzakelijke efficiëntie zijn leidend geweest in ons werk. We 

hebben echter een onmogelijk lijkende oplossing gevonden: we gaan juist dát outsourcen wat niet zonder 

persoonlijke integriteit van de kunstenaar gemaakt kan worden. Tot nu toe. Voor ‘Outsourcing, of de kunst 

van het uitbesteden’ zijn we een internationale samenwerking aangegaan met het Indiase GetFriday, een 

outsourcing-bedrijf in Bangalore. De werknemers van dit bedrijf schrijven momenteel voor $15 per uur 

een script over outsourcing, maken het lichtplan en componeren de muziek voor de voorstelling. Waar 

wij dan wel weer zelf in gaan spelen, zodat we naast het spelen van dat uitbestede stuk, ook op de vloer 

kunnen reflecteren op het gegeven outsourcing an sich. 

Door juist de artistieke elementen te outsourcen hebben we de mogelijkheid om te onderzoeken in hoeverre 

de uitbesteding van kunst en het gros van onze activiteiten in het dagelijks leven kan gaan. Het wordt een 

voorstelling waarin we de mondiale verbondenheid blootleggen en de bijzonderheid en romantiek van 

deze vaak onzichtbare samenwerkingen tonen. 

‘Outsourcing, of de kunst van het uitbesteden’ wordt een voorstelling voor de vlakke vloer theaters. De 

eindregie is in handen van Hanna van Mourik Broekman, wiens werk zich laat kenmerken door de theatrale 

werkelijkheid af te wisselen met de realiteit die daaromheen hangt. De voorstelling gaat in première in De 

Lawei in Drachten. In 2020 wordt er al vooronderzoek gedaan, contact gelegd en een eerste repetitiefase 

georganiseerd.

Eindregie: Hanna van Mourik Broekman

Première: November 2021

Tour: Friese theaters, dorpshuizen en landelijke theaters.

Samenwerkingspartners: GetFriday, Schouwburg De Lawei  

2021

Outsourcing, 
of de kunst van het uitbesteden
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Eindregie: Hendrik Aerts

Première: Mei 2022

Tour: Friese theaters en dorpshuizen, landelijke theaters 

Gewenste samenwerkingspartners: Stadsschouwburg De Harmonie Leeuwarden, De Correspondent, Susan 

Neimann

Nescio schreef rond 1915 het boek ‘Titaantjes’. Als lezer volg je Koekebakker die terugblikt op de tijd dat hij 

en zijn vier vrienden idealen hadden. De moraal van dat verhaal is dat ieder mens zich uiteindelijk ten koste 

van zijn idealen aanpast aan de maatschappij, of hij wil of niet. Wij herkennen ons in die vijf titaantjes die 

Nescio beschrijft: vijf vrienden die elkaar al jaren kennen en idealen van vroeger (hebben) zien veranderen. 

Waar we vroeger radicaal streefden naar perfectie passen we ons nu steeds meer aan aan de veranderende 

maatschappij en zetten we onze idealen opzij. Hoe is dit gekomen en hoe gaan we daarmee om? Waren 

we naïef of zijn we schijnheilig geworden? In ‘De Titaantjes’ willen we het veranderen van idealen in een 

herkenbaar en begrijpelijk perspectief plaatsen. We leggen onze persoonlijke ervaringen en bevindingen 

uit het vooronderzoek langs die van de personages uit ‘Titaantjes’. In de voorstelling staat de vertelling 

van een van de makers centraal. Hij neemt ons mee door het onderzoek en de persoonlijke ervaringen 

die daaraan verbonden zijn. De persoonlijke anekdotes vormen het uitgangspunt voor een zoektocht naar 

onze oude idealen en hoe die bijdragen aan onze huidige idealen.

In het vooronderzoek ontwikkelen we een podcastreeks waarin we elkaar vragen naar onze idealen en 

interviews afnemen met onderzoekers en filosofen die in het onderwerp gespecialiseerd zijn. We gaan op 

zoek naar verhalen van de ‘Illustere Aanhang’, en bevragen een nader te bepalen ‘Nescio-expert’ die het 

boek ‘Titaantjes‘ en de impact ervan sinds het verschijnen verheldert. 

2022

De Titaantjes
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‘Illustere Figuren is een collectief dat vanuit heel verschillende perspectieven de 
noodzaak voelt om theater te maken. Ze zijn gewaagd aan elkaar en deinzen nergens 
terug om het onbekende te onderzoeken en vorm te geven. Het zijn vrienden die 
vanuit een ontzettende oprechtheid samenwerken en op zoek zijn naar dat wat er 
verteld moet worden. Het is een feest om met ze te werken.’

- Hendrik Aerts, regisseur



Eindregie: Ward Weemhoff (De Warme Winkel)

Première: November 2022

Tour: Op locatie als Museum Dokkum

Gewenste samenwerkingspartners: Museum Dokkum, Bonifatiushaus (Haus der Weiterbildung der Diözese 

Fulda), University of Exeter, De Historische Vereniging Noordoost Friesland

Bij Dokkum werd anno 754 Winfried Bonifatius (vrij vertaald: weldoener) vermoord. En die extreme viel 

te verwachten, want Bonifatius spendeerde zijn hele leven aan het reizen naar gebieden waar mensen 

agressief tegenover het geloof stonden om hen te bekeren tot het Christendom. Meermaals kreeg Bonifatius 

het aanbod van de Paus om als bisschop vanuit een grote stad een bisdom te besturen, met alle comfort die 

daarbij zou horen. Telkens wees hij dit aanbod af om vervolgens weer op reis te gaan, de Rijn over te steken 

en het volk in barre regio’s ten noorden en oosten van die rivier het woord van God te brengen. 

We vinden Bonifatius’ wils- en daadkracht bewonderenswaardig. Hij bezocht met gevaar voor eigen leven 

gebieden om daar mensen te overtuigen van datgene waar hij in geloofde en om de mensen aldaar ‘te 

redden’ van verdoemenis in de hel. Bezitten wij vandaag de dag een soortgelijke wils- en daadkracht? Van 

welke verdoemenis zouden wij de huidige mens willen redden? Want als we uitgaan van de gedachte dat 

Bonifatius mensen wilde bekeren om ze te redden, dan is dat een heel mooie en positieve motivatie.

Met het museum Dokkum hebben we contact over een mogelijke samenwerking. Daarnaast zijn we 

voornemens om inhoudelijk en praktisch samenwerkingen aan te gaan met de geschiedenisafdeling van 

de University of Exeter, De Historische Vereniging Noordoost Friesland en het Bonifatiushaus (Haus der 

Weiterbildung der Diözese Fulda). Met een plek in de Kunstinfrastructuur van Fryslân zouden we deze 

samenwerkingen kunnen ontwikkelen en uitwerken. 

‘De weldoener’ wordt in drie talen gemaakt (Duits, Engels en Nederlands) zodat het op voor Bonifatius 

historisch betekenisvolle locaties (Exeter, Utrecht, Rome, Dokkum en Fulda) gespeeld kan worden.

In de onderzoeksfase maken we een informatieve podcast over Bonifatius’ leven en zijn reizen. We reizen 

de bisschop achterna, van Exeter (Engeland) naar Rome (Italië) via Dokkum (Fryslân) naar Fulda (Duitsland). 

Aan elke stad die we bezoeken verbinden we een aflevering van de podcast. 

2022

De weldoener 
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Eindregie: Ira Judkovskaja

Première: Mei 2023

Geplande tour: Première en meerdere speelbeurten in het huidige Cambuurstadion

Gewenste samenwerkingspartners: Festival Simmerdeis Drachten, SC Cambuur

Elke vrijdagavond staat Illuster Figuur Raymond in het stadion van Cambuur Leeuwarden, op de fanatieke 

zijde welteverstaan. Die van het harde gezang en het vuurwerk. Alle andere dagen van de week is hij 

te vinden in de repetitieruimtes en op het toneel van theaters, die van de doordachte meningen en de 

kwetsbaarheid. Hoewel de twee plekken een onverenigbare combinatie lijken, voelt Raymond zich in beide 

werelden thuis en verenigd ze in deze autobiografische voorstelling.

We denken allemaal wel eens in de wij-zij verhouding, het lijkt bijna een natuurlijke behoefte. Door 

anderen in een hok te plaatsen, definiëren we automatisch onszelf. Iets wat in het voetbal soms tot in 

extremis wordt doorgetrokken. Maar ook zal theaterpubliek niet snel op de voetbaltribune te vinden zijn of 

heeft zelfs een uitgesproken mening over voetbalsupporters. Wanneer groepen steeds meer verhardend 

tegenover elkaar komen te staan, leidt dat vaak tot haat en polarisatie. Aan den lijve ondervindt Raymond 

de met argusogen naar elkaar loerende zijdes. Waar hij bij het voetbal de vraag krijgt of hij doordeweeks in 

tutu loopt, krijgt hij in het theater de vraag of hij ieder weekend stenen gooit naar de M.E. 

 

Raymond speelt zijn verhaal en zoektocht naar eenheid op de voetbaltribune, terwijl het publiek op de 

theatertribune tegenover hem zit. De onbegrepen eenling aan de ene kant, de argwanende menigte aan de 

andere kant. Een stuk van negentig minuten, de perfecte duur van een avondvullende voorstelling en het 

officieel aantal te spelen minuten bij een voetbalwedstrijd.

Het eerste onderzoeksweekend zal plaatsvinden op festival Simmerdeis in 2022. Hier zal een eerste proeve 

gemaakt worden met de publieksopstelling die we voor ogen hebben. In samenwerking met journalist 

Kirsten van Santen wordt vooronderzoek gedaan naar polarisatie, wat gedocumenteerd wordt in een 

podcast. 

2023

De thuistribune
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Eindregie: Nader te bepalen

Première: November 2023

Tour: Friese theaters en dorpshuizen, landelijke theaters

Gewenste samenwerkingspartners: festival Simmerdeis, Stadsschouwburg De Harmonie, de Correspondent, 

Tûmba (Kenniscentrum diversiteit en discriminatie)

William Golding schreef in 1954 het boek ‘Lord of the Flies’, wat verscheen in meer dan dertig talen en 

uitgroeide tot een van de grootste klassiekers van de twintigste eeuw. Golding liet als geen ander zien 

waar de mens toe in staat zou kunnen zijn. ‘Lord of the Flies’ is uitgegroeid tot veel meer dan een roman; 

een ultiem voorbeeld van de ware aard van onze soort.

Nu is het zo dat de fictieve situatie uit het boek een versie in de realiteit kent die totaal anders uitpakte 

dan de bekende roman. Dit verhaal begon in juni 1965. De hoofdpersonen waren zes jongens. De oudste 

was zestien, de jongste dertien. Ze hadden het wilde plan om naar Fiji te gaan, een eilandengroep duizend 

kilometer verderop. Tijdens hun reis in een kleine zeilboot brak het roer en scheurde het zeil. Ze dobberden 

acht dagen rond tot ze bij een klein eiland kwamen: een enorme, steile rots die 350 meter boven de oceaan 

uitstak. De jongens zetten een kleine commune op met een moestuin, uitgeholde boomstronken om water 

op te vangen en een sportschool met merkwaardige gewichten. Met nog steeds de nodige obstakels, maar 

in tegenstelling tot het boek vonden de jongens telkens weer een gezamenlijke oplossing, wat het eiland 

hen ook voorschotelde. 

Er is ooit een poging gedaan om hierover een documentaire te maken, maar het eiland was te onherbergzaam 

voor de filmcrew. Wij nemen de taak op ons om het daadwerkelijke verhaal op toneel te documenteren. We 

duiken de zwarte doos in en gebruiken onze verbeelding om het avontuur tot leven te brengen en ontdekken 

hoe we zelf in deze gestrande situatie zouden reageren: hoe dik of dun is onze eigen laag van beschaving? 

In dit project toetsen we ons eigen mensbeeld aan de hand van het fictieve verhaal van Golding en het 

echte verhaal van de jongens op het eiland Ata. Want verhalen zijn zelden zomaar verhalen. Ze vormen ons 

mensbeeld, ze beïnvloeden ons vertrouwen jegens anderen en de manier waarop wij handelen. 

2023

De echte Lord of the Flies
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‘Wie is toch die man die op zondag de vleesvervanger snijdt? (A.K.A. Vaders)’ 2019
Foto: Froukje de Jong



Eindregie: Klemens Patijn

Première: Mei 2024

Tekstbijdragen: Don Duyns 

Tour: Grotere Friese theaters, landelijke theaters

Gewenste samenwerkingspartners: De Harmonie Leeuwarden, Rijksuniversiteit Groningen, Erasmus+

In mei 2024 zijn er weer Europese verkiezingen. We kunnen niet in de toekomst kijken, maar volgens ons 

zal het een behoorlijk beladen strijd gaan worden. De Brexit en de huidige COVID-19 crisis in combinatie 

met een steeds hoorbaarder anti-Europa sentiment creëren een crashtest voor de Europese Unie. In een 

interactieve (en onze eerste) grote zaal voorstelling, grijpen we de verkiezingen aan om dieper te duiken in 

wat er van de Europese Unie (EU) is geworden en wat we ermee moeten.

Net als de EU zijn wij een groep mensen die probeert samen te werken en hebben we elkaars kwaliteiten 

nodig om tot een grotere hoogte te komen. We communiceren veel, zijn af en toe log in onze werking, 

willen heel graag mooie dingen doen, maar verzanden ook in discussie. Illustere Figuren als collectief is 

een soort mini EU. En als de EU in 2024 een crashtest ondergaat, waarom wij dan niet? En wat zou voor ons 

een crashtest zijn? De grote zaal. 

Op het toneel van de grote zaal van de schouwburg staan vijf tribunes die elk ongeveer honderd mensen 

kunnen zetelen. Ieder van ons neemt één tribune voor zijn rekening en vertegenwoordigt die tribune tijdens 

de vergadering die we voeren. Elke tribune krijgt gaandeweg de voorstelling te maken met verschillende 

ontberingen: de ene tribune krijgt te maken met stroomuitval, een andere heeft houten banken die voor 

geen meter zitten, weer een andere tribune staat naast een windmachine die te pas en te onpas aan gaat. 

Tegelijkertijd hebben de tribunes voorwerpen en elementen die de andere tribune zouden kunnen helpen, 

zoals zachte kussentjes om op te zitten, een noodaggregaat of een windscherm. De tribunes kunnen elkaar 

dus onderling helpen. Middels zulke en soortgelijke metaforen zal de complexiteit van Europa en het belang 

ervan getoont en voelbaar worden. Tussendoor wordt in theatrale intermezzo’s de ontstaansgeschiedenis 

van Europa (en de EU) gespeeld. 

‘De ontvoering van Europa’ wordt een grote voorstelling waarin we de complexiteit en het belang van 

Europa tonen. Een voorstelling die middels menselijke en begrijpelijke situaties en conflicten het grote 

Europa vatbaar maken.

2024

De ontvoering van Europa
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Eindregie: Annelinde Bruijs

Première: November 2024

Tour: Friese theaters en dorpshuizen, landelijke theaters

Met een geschiedenis van vooruitgang en een toekomst omgeven door mist, staan ergens op de tijdlijn vijf 

Illustere Figuren te fantaseren over de toekomst. Wat zou er gebeuren als wij dat niet meer zouden doen? 

Illustere Figuren gaat naar daar, naar de stip op de horizon met als onbereikbare halte: de utopie. 

‘Daar. Waar geen mens eerder ging’ is een hoopvolle voorstelling over utopisch durven denken. Een ode 

aan het streven, een lofzang op de fantasie. 

‘Daar. Waar geen mens eerder ging’ ging in 2018 in première. Sinds de laatste speelbeurt is deze voorstelling 

aan ons blijven knagen: was hij echt af? Kon hij überhaupt echt af zijn? In 2024 willen we deze voorstelling 

nogmaals op reis sturen en aanpassen aan de tand des tijds. Het biedt ons bovendien de mogelijkheid om 

aan het begin van 2024 voldoende tijd te besteden aan ‘De ontvoering van Europa’, en om te werken aan 

onze plannen voor de toekomst. 

2024

Daar. Waar geen mens eerder ging 
(herziening)
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‘Daar. Waar geen mens eerder ging’ 2018
Foto: Froukje de Jong
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“In een aandoenlijke vorm van houtje-touwtje theater heeft dat een sympathieke 
voorstelling opgeleverd waarin de spelers hun eigen onzekerheid volop inzetten.” 

- De Theaterkrant over ‘Daar. Waar geen mens eerder ging’
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ook wel de publiciteit en 
publiekswerking

KIJK HIER! 
KIJK HIER!

De afgelopen jaren hebben we een groep vaste en trouwe bezoekers opgebouwd die met regelmaat naar 

onze voorstellingen en presentaties komt. Ze weten ons makkelijk te vinden en zijn geïnteresseerd in ons 

maakproces. Daarnaast bereiken we met onze voorstellingen telkens weer nieuwe (en soms onverwachte) 

publieksgroepen. We geloven dat een realistisch en positief mensbeeld valt of staat bij de gratie van 

eerlijk, open en direct contact, wat onze publiciteitsuitingen te allen tijde uitstralen. Onze communicatie 

naar buiten toe laat zien dat we benaderbaar zijn en de input van iedereen waarderen. 

Over het algemeen richten we ons op mensen die oud genoeg zijn om een wereldbeeld te hebben gevormd, 

maar jong genoeg om dit wereldbeeld ter discussie te stellen en te hopen op een andere (betere) wereld. 

Daar zouden we het liefste geen leeftijdsticker op plakken, maar als we gedwongen worden dat wel te 

doen, komt dat neer op een sticker met de getallen 20 tot en met 65 jaar. Aangezien wij een collectief vol 

dertigers zijn, brengt dat, mede door onze connecties in het noorden en de uitstraling en bespeling van 

(social)media, automatisch een publiek in dezelfde leeftijdscategorie met zich mee.

In de komende jaren focussen we ons op de volgende publicitaire ambities:

Uitbreiding en verbreding van ons vaste publiek. 

Projectmatige publieksgroepen werven en behouden voor de toekomst.

We creëren op geregelde basis contactmomenten met ons publiek.

We kiezen voor een persoonlijke, luchtige en humoristische tone of voice. 

We bouwen door aan onze naamsbekendheid.
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Het oprichten en organiseren van de Illustere Aanhang is, naast inhoudelijk klankbord, ook een publicitair 

middel om ons vaste publiek uit te breiden en de samenstelling van ons publiek te verbreden. Omdat we 

hen persoonlijk benaderen hebben we direct invloed op de samenstelling en dus de diversiteit van de 

groep.

Ook fungeren de leden van de Illustere Aanhang als ambassadeurs: we vragen ze onze posts op social 

media te delen, onze posters voor hun ramen te hangen of om onze ansichtkaarten te verspreiden. We 

stimuleren ze om mensen in hun eigen omgeving mee te nemen naar voorstellingen door middel van 

vrij- of kortingskaartjes. Onze publiciteitsmedewerker schrijft hiervoor in samenspraak met de Illustere 

Aanhang een plan van aanpak. 

De makers gaan altijd zoveel mogelijk een persoonlijke verbinding met het publiek aan (hetzij in de 

voorstelling, hetzij na de voorstelling). Door deze persoonlijke connectie te verbinden aan nieuwsbrieven 

en social media poogt Illustere Figuren de projectmatige doelgroepen mee te nemen naar volgende 

projecten. We richten ons bij meerdere van onze projecten op specifieke doelgroepen. Deze worden 

geworven via en met onze samenwerkingspartners in het betreffende project. Zo zullen we ons voor ‘De 

thuistribune’ richten op Cambuursupporters en voetballiefhebbers en voor ‘De weldoener’ richten we ons 

deels op geschiedenisstudenten, liefhebbers van geschiedenis en inwoners van de regio Dokkum. ‘De 

ontvoering van Europa’ is dan weer een voorstelling waar we alle medewerkers van de Provincie Fryslân 

verwachten (maximaal vier vrijkaarten, dan weet u dat alvast). 

In onze plannen voor de komende vier jaar zitten veel ‘contactmomenten’. Door na elke twee weken 

repeteren onze deuren open te gooien en te presenteren maken we ons publiek deelgenoot van ons 

repetitieproces en stimuleren we een persoonlijk gesprek over de gekozen thematieken. We hebben 

hierdoor tevens al vroeg in het jaar beeldmateriaal van deze presentaties wat door het jaar heen gebruikt 

kan worden.

Instagram (475 volgers) en Facebook (750 volgers) zijn onze grote media voor communicatie met 

toeschouwers, zowel regionaal als landelijk. Hier delen we de voortgang van ons maakproces, geven we 

achtergrondinformatie over onze thematieken en delen we data van toonmomenten en voorstellingen. 

Tegelijkertijd biedt het ons ook een mogelijkheid tot (in)directe communicatie met onze achterban. 

Instagram is daarbij het snellere medium gericht op beeld en korte tekst. Het ‘quiz-model’ zetten we vooral 

Uitbreiding en verbreding van ons vaste publiek

Projectmatige publieksgroepen werven 

Contactmomenten met ons publiek

Publieksbinding 

Social Media

34



Vier keer per jaar versturen we een nieuwsbrief aan zo’n 220 mensen. De nieuwsbrief wordt geschreven 

door de makers en is daardoor persoonlijk.  Uit metingen blijkt dat het aantal afmeldingen daardoor nihil is.

De betrokkenheid van het publiek blijkt uit de hoge klikratio in de mailing en het terugkeren van vaste 

bezoekers. We maken een specifieke nieuwsbrief enkel gericht aan de Illustere Aanhang. We willen in het 

komende kunstenplan het aantal abonnees op de nieuwsbrief verdubbelen, door actief te werven op social 

media en rondom voorstellingen. 

We vinden dat theater de plek is waar je van mening zou moeten kunnen veranderen. Maar stel, een 

voorstelling bewerkstelligt dat, dan moet je er wel over kunnen praten. Onze educatie richt zich op ons 

gehele publiek, niet specifiek op jongeren of middelbare scholen, want iedereen leert continue. We 

concentreren ons op het aangaan van ‘het gesprek’ gedurende het gehele maakproces. Daarvoor zetten we 

een aantal middelen in. Zowel bij de toonmomenten als bij onze voorstellingen organiseren we inleidingen 

en nagesprekken. We gaan graag met publiek en onze Illustere Aanhang in gesprek om te horen wat ze 

hebben gezien en om ze de mogelijkheid te geven om ons vragen te stellen over het getoonde werk en de 

thematiek.

Bij de projecten ‘De weldoener, ‘De Titaantjes’ en ‘De thuistribune’ maken we, als documentatie van het 

vooronderzoek, podcasts die we online publiceren. Op deze manier maken we de inhoudelijke zoektocht 

voorafgaand aan een repetitieproces op een laagdrempelige manier inzichtelijk. Het publiek kan in 

een vroeg stadium al betrokken worden bij de thematiek en heeft de mogelijkheid te reageren op onze 

bevindingen via ons podcastkanaal in de gangbare podcastapps. Journalist en antropoloog Kirsten van 

Santen is onze sparringpartner bij het maken van de podcasts.

Nieuwsbrief

Educatie

in via Instagram-stories, waar we een poll of keuzeknop kunnen invoegen en onze volgers kunnen stemmen. 

Facebook is daarentegen een medium waar we iets langer van stof kunnen zijn: hier zetten we in op 

persoonlijke verbinding door bijvoorbeeld open vragen te stellen aan het publiek. Onze nieuwsgierigheid 

moet overslaan op onze bezoekers en wederzijds worden.

We maken de komende jaren actief gebruik van ons Youtube-kanaal door trailers en andere promotievideo’s 

te plaatsen. Door het uitbreiden van YouTube en ons podcast kanaal willen we een social-online-eenheid 

vormen waardoor publiek onze kanalen makkelijker kan vinden. 
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Humoristische tone of voice 

We bouwen door aan onze naamsbekendheid

Website

Partnerschappen

Beeld

Online media

Illustere Figuren Changement prijs

De website zien we als informatiekanaal en wordt dit jaar vernieuwd: de luchtige, humoristische tone of 

voice die nu al op social media en onze nieuwsbrief gebruikt wordt, zal zowel in taalgebruik als in vormgeving 

overheersen. We gaan meer inzetten op grote foto’s en video, wat zeker bij een jongere doelgroep meer tot 

de verbeelding spreekt dan tekst. 

De komende jaren gaan we samenwerkingen aan met verschillende partners en bouwen we naam op met 

hulp van ons netwerk. Per project kijken we met de samenwerkingspartners naar de mogelijkheden om de 

publiciteit en publiekswerking aan te pakken. Schouwburgen en festivals verkopen dikwijls de kaarten voor 

een voorstelling en hebben al een relatie met hun publiek. In die gevallen kunnen we inspelen en gebruik 

maken van de expertise van die bewuste samenwerkingspartner. Samenwerkingspartners als musea en 

universiteiten hebben vaak communicatielijnen met een achterban dat voor ons potentieel publiek is. 

Onze beelden vormen de herkenbaarheid van ons verhaal. Zowel het campagnebeeld als onze 

scènefoto’s zijn voor onze offline en online marketing belangrijk. We zetten in op kernachtige herkenbare 

campagnebeelden die worden ontworpen door Joachim Rümke. We verspreiden posters en ansichtkaarten 

(in plaats van flyers) met daarop het campagnebeeld en achterop korte informatie.

Enkele voorbeelden van reeds gemaakte connecties zijn de Moanne, Theaterkijkers Instagram (Drachten/

Fryslân) en Theater050.nl (Groningen). Zij posten of schrijven (recensies) over voorstellingen van Illustere 

Figuren, wat online free-publicity oplevert. Eerder benoemden we al de Correspondent, waar wij middels 

Onze Illustere Figuren Changement prijs is een opvallende ludieke actie die sinds 2019 bestaat. Elk 

theaterseizoen wordt door onszelf een aantal changementen uit andermans voorstellingen genomineerd 

voor deze prijs die in september wordt uitgereikt. We willen hiermee meer aandacht creëren voor het werk 

dat achter de schermen bij een voorstelling gebeurt, maar het is voor ons ook een publiciteitsstunt. Met 

het nomineren van changementen worden onze posts en de naam Illustere Figuren aan een aantal dingen 

gelinkt: de schouwburg waar de voorstelling werd gezien, het betreffende gezelschap en de technicus die 

het changement uitvoerde. 
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Offline media

Net als in het verleden zetten we in op free publicity. We benaderen actief de pers en relevante organisaties 

om publiek te werven. Dit is in het verleden zeer succesvol gebleken bij de klassieke media in het Noorden. 

We hebben warme banden met de Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad en Dagblad van het Noorden. 

Eerder al verschenen er in deze kranten meermaals paginagrote artikelen en zijn we herhaaldelijk te gast 

geweest op radio en tv zoals bij Omrop Fryslân. Daarnaast zorgen we steevast voor voorbeschouwingen in 

lokale kranten en gevulde uitagenda’s. Landelijk zal deze lijn uitgezet en doorgetrokken worden door onze 

publiciteitsmedewerker.

Rutger Bregman voor ‘De echte Lord of the Flies’ een samenwerking mee aan willen gaan. Verder blijven 

wij op zoek naar nieuwe vormen van publiciteit. Een onderzoek in het nieuwe beleidsplan zal zijn hoe wij 

gebruik kunnen maken van Influencers op Youtube en Instagram. 
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ook wel de toelichting op de begroting 
en bedrijfsvoering

G E L D  M A A K T 
NIET GELUKKIG 
M A A R  W I J 
V I N D E N  V A N 
WEL

Stichting Illustere Figuren is opgericht in 2013. De stichting heeft een bestuur. De organisatie bestaat 

verder uit een vaste kern van ZZP’ers die door het jaar heen actief zijn voor de stichting. 

Vaste makers: Joachim Rümke, Joeso Peters, Raymond Muller, Tim Verbeek en Zen Roorda

Creatief producent/zakelijke leiding/acquisitie: Joran de Boer

Publiciteit: Loes Nuijten

Productie: Suzanne Verhagen

Technicus: Janine de Weerd

Met bovenstaand team wordt voorafgaand aan projecten of het nieuwe jaar freelance overeenkomsten 

gesloten. 

Bedrijfsvoering
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Elk project heeft een basisfinanciering vanuit de structurele subsidie. In de komende jaren blijven we 

per project ook inzetten op inkomsten uit incidentele subsidies van fondsen, zo’n €60.000 op jaarbasis 

(in 2021 €34.000 omdat we dat jaar één project doen). Omdat we al veel eerder onderzoek doen naar 

de thematieken van volgende voorstellingen zijn we goed in staat om een gedegen aanvraag te kunnen 

schrijven, gebaseerd op de kennis over het project die in de onderzoeksfase wordt vergaard. Daarnaast 

vinden we het belangrijk om in de komende jaren in te zetten op meer eigen inkomsten dan voorheen, 

zoals donateurs en de uitbreiding van ons publieksbereik. De afgelopen jaren hebben we, door het werken 

met kleine budgetten, geleerd om zo efficiënt en duurzaam mogelijk te produceren. Bij tegenvallende 

inkomsten wordt de omvang van de projecten middels de werkbegrotingen dan ook aangepast. 

In deze begroting gaan we wat betreft structurele subsidie alleen uit van de Provincie Fryslân. Structurele 

subsidie aanvragen bij de gemeente Leeuwarden blijkt, na navraag, in het nieuwe gemeentelijke 

kunstenplan niet mogelijk. 

Meerjarenbegroting

Financieringsmix

Ten opzichte van voorgaande jaren laat de begroting een stijging zien van onze opbrengsten en kosten. 

Dit heeft in de eerste plaats te maken met de groeiende kosten van de overhead (organisatiekosten en 

huisvesting), en in de tweede plaats met het aantal projecten per jaar. We gaan toewerken naar een Fair 

Practice, wat ervoor zorgt dat de honorariumkosten stijgen.

De meerjarenbegroting gaat uit van een jaarlijkse bijdrage van de provincie Fryslân van € 80.000. Een deel 

hiervan fungeert als dekking van de overhead. Onze overheadkosten zijn laag: de creatief producent en 

PR-medewerker worden op regelmatige basis betaald en werken hiervoor gemiddeld één of twee dagen in 

de week. De huisvesting en overige kantoorkosten vormen de rest van de overhead. De huisvestingskosten 

zoals opgenomen in de begroting betreffen de huur voor een repetitieruimte met een klein kantoor en 

opslag. Hiervoor zijn we momenteel in gesprek met De Doas: een grote creatieve broedplaats in Leeuwarden. 

De overige kosten voor huisvesting zullen in de eerste jaren gaan naar de inrichting en het onderhoud van 

de ruimte. In de loop van de jaren zullen die kosten dalen. 

Het andere deel van de structurele bijdrage wordt gebruikt als basisfinanciering voor de projecten. Hierdoor 

stellen we de honoraria van de makers veilig. Daarnaast worden de makers voor de vooronderzoeksperiodes 

(in tegenstelling tot voorheen) betaalt.

39



ook wel de codes

P A S  T O E 
OF LEG UIT

We onderschrijven de Cultural Governance Code en passen deze toe. In de code is het uitgangspunt dat 

een organisatie een Raad van Toezicht heeft, maar omdat Illustere Figuren fungeert als een klein collectief 

zonder dagelijkse directie en zonder medewerkers in dienstverband is er gekozen voor een bestuursmodel. 

Het bestuur fungeert onbezoldigd en evalueert periodiek. Wij hebben een ANBI-status. 

Voorzitter Marianne Hoekstra

Sinds dit jaar is Marianne aangetreden als voorzitter van het collectief. Marianne was voorheen directeur 

van PeerGrouP en werkt als zakelijk adviseur voor theatergezelschappen in Noord Nederland. 

Penningmeester Johan van der Berg

Johan van der Berg is bedrijfseconoom bij SLN Bedrijfsadvies en Scheffer Administraties waar hij de 

administratie doet voor onder andere Oerol. Daarnaast is hij Administrateur bij Tryater.

Secretaris Marjan Houkes

Marjan Houkes werkt als casemanager van cliënten die uit de maatschappij dreigen te vallen. 

Voor het collectief is het van grote meerwaarde om iemand buiten de culturele sector in het bestuur 

hebben. Marjans achtergrond in het sociale domein is zeer relevant als het gaat om de maatschappelijke 

thema’s die Illustere Figuren aansnijdt. 

De Fair Practice Code is ontwikkeld om het gesprek over eerlijke vergoedingen te stimuleren. Onze 

begroting draait dan ook in de eerste plaats om Fair Pay van onze makers, publiciteitsmedewerker en 

creatief producent. In de afgelopen jaren trokken we zelf aan het kortste eind wanneer er bezuinigd moest 

Cultural Governance Code

Fair Practice Code
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Wij werken vanuit een provincie die niet per se bekend staat om haar diverse demografische samenstelling. 

We zijn ons daar bewust van maar geloven in het belang en de waarde van een divers programma en 

publiek. Met een plek in de Kunstinfrastructuur komt er ruimte en tijd om in de komende periode een 

gedegen plan te maken voor de verdere uitbreiding van diversiteit en inclusie in onze organisatie. 

We weten dat wij een homogeen collectief zijn: ons collectief bestaat uit vijf mannelijke makers. We zijn 

in 2013 met elkaar een gezelschap gestart en willen ons gezelschap in deze samenstelling voortzetten. 

De vaste ZZP’ers die we inhuren zijn jarenlange collega’s en enkel vrouwen. We zijn ons hyperbewust van 

hoe homogeen ons collectief is en hebben vaak uitgebreide discussies met elkaar, ons publiek en onze 

collega’s. Deze gesprekken blijven we voeren binnen het collectief, met externe collega’s en de Illustere 

Aanhang. 

We zien het belang in van diversiteit en inclusie en willen met de Illustere Aanhang een zo breed mogelijke 

groep vergaren: we hebben hier direct invloed op omdat we mensen uit onze eigen omgeving benaderen 

om deel te nemen. We gaan er in de komende periode op inzetten dat de Illustere Aanhang ook uit mensen 

bestaat met een cultureel diverse achtergrond en met verschillende opleidingsniveaus. Per project wordt 

er gekeken of we ook specifieke doelgroepen of instanties kunnen uitnodigen voor het bekijken van onze 

voorstellingen, in elke regio waar we spelen. 

Met onze projecten behandelen we universele thema’s die voor een breed en divers publiek interessant 

zijn. Onze voorstellingen zijn daardoor altijd inclusief, we maken toegankelijk en artistiek theater. 

In 2019 speelden we de voorstelling ‘100 jaar vrouwenkiesrecht, en nu dan?’ met een tolk Nederlandse 

Gebaren. Dit heeft onze ogen geopend: waarom gebeurd dit in het theater zo weinig en waarom doen wij 

er niks mee? Met een plek in de Kunstinfrastructuur onderzoeken we in de komende jaren hoe we onze 

voorstellingen toegankelijker kunnen maken voor blinden en doven. Onze vooronderzoeksperiode geeft 

ons ruimte om een thematiek uit te pluizen op diversiteit en inclusiviteitsniveau. Hierdoor kunnen we in 

een vroeg stadium al rekening houden met een brede, diverse doelgroep.

Code diversiteit en inclusie

De P van Personeel

De P van Publiek

De P van Programma

worden. Met een plek in de Kunstinfrastructuur kunnen we de honoraria voor het kernteam van Illustere 

Figuren veiligstellen. We gaan bij Fair Pay uit van de CAO theater en dans voor acteurs (makers), Hoofd 

Productie (creatief producent) en Publiciteitsmedewerker. Voor elke ZZP’er maken we een overeenkomst 

met daarin de afgesproken werkzaamheden en honorarium. 
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Illustere Figuren weekend presentatie 2017
Foto: Joran de Boer



ook wel de monitoring

H O E
GAAT
IE?

Elk project wordt inhoudelijk geëvalueerd, ook met onze klankbordgroep de Illustere Aanhang, over 

onze doelen, intenties en resultaten. Publieksreacties op ons vooronderzoek en onze voorstellingen 

worden bijgehouden via social media, in podcast-apps en tijdens toonmomenten of voorstellingen. In 

het STORMRAM-netwerk nemen we actief deel aan het creëren van ruimte voor nieuwe jonge makers, 

samenwerkingen en interactie met nieuwe makers. Jaarlijks evalueren we met de Illustere Aanhang over 

de wijze van betrokkenheid, inhoudelijke toegevoegde waarde en de eventuele uitbreiding van de groep. 

Daarnaast houden we graag contact met de beoordelingscommissie van deze aanvraag, eventueel met 

tussentijdse gesprekken over de voortgang van ons programma. 

We houden actief een liquiditeitsprognose bij, maken een start met het opbouwen van eigen vermogen 

en de projecten worden actief financieel geëvalueerd. Daarnaast evalueren we halfjaarlijks de organisatie: 

hoe functioneert iedereen binnen zijn of haar functie? Per project evalueren we hoe groot de speellijst is 

geweest, vervolgens of en hoe de acquisitie moet worden aangepast voor de komende projecten.

Artistieke monitoring

Monitoring professionaliteit en ondernemerschap
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Ons bestuur komt vier keer per jaar bij elkaar om te vergaderen, de notulen van deze vergaderingen worden 

zorgvuldig gedocumenteerd. Aan het eind van het jaar wordt door het bestuur geëvalueerd of zij gedegen 

functioneren en of er elementen beter kunnen het jaar erop. 

Per project wordt er op transparante wijze met elke opdrachtnemer geëvalueerd of de gedane 

werkzaamheden in verhouding stonden met de gekregen vergoeding. We kijken bij elk project opnieuw 

of we volledig Fair Practice kunnen betalen en zo niet, hoe we dat in een volgend project wel kunnen 

doen. Tevens publiceren we jaarlijks ons financieel jaaroverzicht op onze website. Op die manier kunnen 

subsidieverstrekkers en andere betrokken partijen makkelijk inzien hoe we omgaan met de Fair Practice 

Code. 

Omdat we in de komende jaren een veel beter format hebben voor het contact met ons publiek kunnen 

we ook veel beter monitoren uit welke mensen ons publiek bestaat. Op basis daarvan kunnen we ons 

diversiteitsplan ten opzichte van de samenstelling van ons publiek telkens bijstellen en verbeteren. 

Code Cultural Governance 

Fair Practice Code

Code diversiteit en inclusie 

Wij zijn Illustere Figuren, dank voor uw aandacht.
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‘Wie is toch die man die op zondag de vleesvervanger snijdt? (A.K.A. Vaders)’ 2019

Foto: Froukje de Jong




