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In 2019 zijn er twee nieuwe voorstellingen gemaakt. In het begin van het jaar is op
initiatief van Bureau Vanaf 2 de bibliotheek voorstelling Een Huis voor Harry gemaakt
en gespeeld door Nina van Koppen. De voorstelling ging in première op 25 januari in
de OBA Molenwijk in Amsterdam-Noord. Daarna is Doornroosje gemaakt die in
première ging op 12 mei in CC Amstel.

Voorstellingen

Een verslag van Nina van Koppen 

Begin 2019 mocht ik een kleine
reisbare solovoorstelling maken
voor Het Kleine Theater (HKT),
gebaseerd op het boek Een Huis
voor Harry van schrijver Leo
Timmers. Het prentenboek was
geselecteerd door de Nationale
Voorleesdagen als Het Prenten-
boek van het jaar 2019 en door
verschillende theatermakers is
hiervan een vertaalslag gemaakt
om een kleine tour te spelen langs
bibliotheken in Nederland voor het
kleine publiek vanaf 2 jaar.

In onze HKT-voorstelling Een Huis
voor Harry ontmoeten we Harriëtte
Babette Kadette Pluisoortje van
Langgestaarte, oftewel Harry. 

Een Huis voor Harry

Een tevreden huiskat die graag melk drinkt voor de open haard en dat allemaal wel
best vindt.  Maar op een dag wordt ze door Vera de vlinder naar buiten gelokt en
belandt ze in een spannend avontuur door de stad. Even is het fantastisch, maar al
gauw raakt ze hopeloos verdwaald. Wat nu? Even jammeren zoals alleen een kat dat
kan en dan op zoek naar een nieuw huis!

Het is een kleine, vrolijke en muzikale voorstelling geworden over het grote
(on)bekende. Over het uitslaan van je vleugels. Over zien wat je eerder niet zag. En
over terechtkomen op je pootjes.
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Een hele leuke kans voor mij om een eigen solovoorstelling te maken onder de HKT-
vleugels. De artistieke vrijheid die ik kreeg, een al uitgestippeld tourtje langs
bibliotheken en het vertrouwen van Anke en Vimala gaven me een goeie drive om
aan de slag te gaan. Het prentenboek was een helder uitgangspunt: een lief en
luchtig verhaal, dat tegelijk ook diepe universele thema’s raakt. Wat mij hierin
bijvoorbeeld prikkelde: je veilige en vertrouwde nest verlaten om op avontuur te
gaan. Nieuwsgierigheid die het ratio volledig overneemt. En het moment van
verdwalen, de plotse omslag naar paniek en eenzaamheid. Maar dan ook het
moment waarop er weer een nieuw lichtpunt aan de horizon komt. Dat laatste vind
ik het allermooiste en heel herkenbaar. Soms moet je het oude loslaten, terwijl je nog
niet weet wat voor nieuws je te wachten staat. Maar áls je dan door de angst heen
bent en in de stilte een nieuw wonder opdoemt, dat is zo ontroerend.

Dit heb ik geprobeerd naar voren te brengen in de voorstelling: de waarde en het
comfort van een veilige thuisplek, én daar tegenover de opwinding om nieuwe
werelden te verkennen. Het één is niet beter dan het ander, maar het is wel een
keuze. En als je open durft te staan voor het onbekende, loop je de kans schoonheid
te ervaren die je nooit eerder zag. Hiervoor moet je soms wel eerst door het donker,
maar uiteindelijk zal je rijker en sterker uit de strijd komen.

Anke & Vimala gaven mij als regisseuses een mooie afwisseling van ruimte om zelf
te onderzoeken en ondersteuning bij het maken. Het verrast me steeds weer hoe snel
zij kunnen schakelen en met nieuwe ideeën komen én dat zij van ongeveer drie
latten en een doek een multi-uitklapbaardecor kunnen verzinnen. Het samenwerken
op deze nieuwe manier was soms ook uitdagend. Enerzijds kreeg ik alle ruimte om
zelf te maken en ik vond het ook erg leuk om het verhaal echt op een heel eigen
wijze te vertellen. Anderzijds moest de voorstelling natuurlijk wel een HKT-signatuur
behouden. Tijdens de repetitiedagen samen met A&V merkte ik dat zij soms veel
sneller gingen dan ik en ook wel bepaalde controle wilden houden over het
eindresultaat. Dat begreep ik goed, maar af en toe wrong dat ook met mijn dagen
solo aan het werk, als we dan allebei iets hadden bedacht. Al met al was het super
leerzaam en ben ik blij met de lieve, grappige en muzikale voorstelling die het is
geworden.

Maakproces
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Ondanks de logistieke uitdagingen en dat het decor niet in alle bibliotheken even
goed tot z’n recht kwam (ietwat gebrek aan focus; locaties met theaterlicht en
enigszins afgesloten ruimte werkten duidelijk beter) - waren er ook zeker gouden
momenten waarop het verhaal van Harry helemaal tot haar recht kwam. Dan zag ik
al die kleine grote ogen, de openhangende mondjes, de trillende lipjes… Ja, dan voel
ik me intens dankbaar om dit te mogen spelen.

Miauw!

Naar het boek van Leo Timmers
Concept/spel - Nina van Koppen
Regie - Anke Engels en Vimala Nijenhuis 
Geluidsontwerp - Richard Hakkenes 
Zakelijke leiding – Karin van den Berg
Verkoop – Bureau Vanaf 2

Tot slot

Het plan om een voorstelling uit één koffer te maken, kwam voort uit het idee dat de
voorstelling reisbaar moest zijn met het openbaar vervoer. Dat leek een goed plan,
maar bleek niet echt te werken. Het decor werd toch groter, moest daardoor op een
karretje gereden worden en dat zakte al op dag 1 door de wielen en zorgde voor vele
andere ongemakken. Hier ging al zoveel energie naartoe nog voordat de voorstelling
was opgebouwd en gespeeld op locaties. Gelukkig schoot mijn partner te hulp bij het
repareren van de constructie én reisde mee naar een aantal locaties voor opbouw
en techniek. Dat bleek geen overbodige luxe. 

Als we deze voorstelling nog eens nieuw leven in zouden blazen (of een soortgelijke
kleine soloproductie), zou ik zeggen: of een simpeler decor in echt één draagbare
koffer, of eigen vervoer of extra assistentie.

Logistiek
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Uit het persbericht

Amsterdams jeugdtheatergezelschap Het Kleine Theater speelt op zondag 12 mei om
15:00 uur de première van de familievoorstelling Doornroosje in de theaterzaal van
het recent geopende Podiumland van Zuid: CC Amstel. 

Doornroosje

Lang, lang geleden, in een land hier ver vandaan, leefde er eens een lief, vrolijk en
vooral nieuwsgierig meisje, met de bijzondere naam Doornroosje. Op haar
geboortefeest had een boze fee een vloek over haar uitgesproken: ze zou zich op
haar 15e verjaardag prikken aan een spinnewiel en sterven. 

Maar.... door haar ongeëvenaarde nieuwsgierigheid komt Doornroosje per ongeluk
achter het geheim van deze vloek, waardoor ze zelf op onderzoek uitgaat en haar
verhaal net even anders loopt dan hoe Grimm het bedacht had. Uiteraard leeft ze
nog lang en gelukkig. 

Doornroosje van Het Kleine Theater, geschreven en geregisseerd door Anke Engels en
Vimala Nijenhuis, is een vrolijke, verrassende voorstelling, met de nodige dosis
ontroering en humor, leuk voor zowel kinderen als volwassenen.
Het Kleine Theater geeft een eigen draai aan welbekende sprookjes zonder afbreuk
te doen aan de oorspronkelijke lijn en de inhoudelijke boodschap. Een ode aan oude
verhalen. 

Doornroosje wordt mede mogelijk gemaakt met subsidies van het Amsterdams
Fonds voor de Kunst, Janivo Stichting en particuliere giften. 

Over de voorstelling Doornroosje 
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Concept en regie – Anke Engels en Vimala Nijenhuis

Spel – Nina van Koppen, Bengt Kropmans en Anke Engels/Vimala Nijenhuis/Lotte Vogel 

Beschildering decordoeken – April Bergvik

Muzikale leiding – Richard Hakkenes

Illustratie publiciteitsbeeld – Mariëtte Ciggaar

Fotografie – Greetje Mulder

Videoregistratie, teaser en trailer – Saskia Habermann

Grafische vormgeving en pr – Marjan van Oostrum en Anke Engels

Zakelijke leiding – Karin van den Berg

Verkoop voorstellingen buiten Amsterdam – Theater Bureau Vanaf 2

Team

Aanvankelijk was het plan dat deze voorstelling gemaakt zou worden door Anke
Engels, Vimala Nijenhuis, Bengt Kropmans en Nina van Koppen.
Anke en Vimala zouden hem maken, het stuk grofweg en in grote lijnen op papier
zetten, waarna de acteurs Bengt en Nina er bij zouden komen en de voorstelling
uiteindelijk door hen gespeeld zou gaan worden. Dit pakte anders uit.

Wij (Vimala en Anke) zijn maanden voor de première met zijn tweeën aan de slag
gegaan, zoals we bij elk project doen. Een paar keer per week bij elkaar komen,
brainstormen, verschillende versies van het sprookje verzamelen en lezen, alle
mogelijke films kijken en veel, heel veel muziek luisteren.
In deze voorbereidende weken ontstond het verhaal voor onze huidige voorstelling.
We hadden bedacht dat het leuk zou zijn om het onszelf onmogelijk te maken,
namelijk; met twee personen alle personages spelen inclusief de 13 feeën. Dat was
een behoorlijk uitdaging die inhoudelijk bepalend werd voor het verloop van ons
verhaal: doordat het onmogelijk is om in je eentje 13 feeën te spelen raken de feeën
in de war en wensen per ongeluk 2x dezelfde wens (nieuwsgierigheid) waardoor
Doornroosje veel te nieuwsgierig wordt, waardoor ze te vroeg achter het geheim van
haar vloek komt en alles in de soep dreigt te lopen.

Verslag van Anke en Vimala
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Aanvankelijk was het plan dat deze voorstelling gemaakt zou worden door Anke
Engels, Vimala Nijenhuis, Bengt Kropmans en Nina van Koppen.
Anke en Vimala zouden hem maken, het stuk grofweg en in grote lijnen op papier
zetten, waarna de acteurs Bengt en Nina er bij zouden komen en de voorstelling
uiteindelijk door hen gespeeld zou gaan worden. Dit pakte anders uit.

Wij (Vimala en Anke) zijn maanden voor de première met zijn tweeën aan de slag
gegaan, zoals we bij elk project doen. Een paar keer per week bij elkaar komen,
brainstormen, verschillende versies van het sprookje verzamelen en lezen, alle
mogelijke films kijken en veel, heel veel muziek luisteren.
In deze voorbereidende weken ontstond het verhaal voor onze huidige voorstelling.
We hadden bedacht dat het leuk zou zijn om het onszelf onmogelijk te maken,
namelijk; met twee personen alle personages spelen inclusief de 13 feeën. Dat was
een behoorlijk uitdaging die inhoudelijk bepalend werd voor het verloop van ons
verhaal: doordat het onmogelijk is om in je eentje 13 feeën te spelen raken de feeën
in de war en wensen per ongeluk 2x dezelfde wens (nieuwsgierigheid) waardoor
Doornroosje veel te nieuwsgierig wordt, waardoor ze te vroeg achter het geheim van
haar vloek komt en alles in de soep dreigt te lopen.

Wij hadden het stuk in grote lijnen klaar toen de acteurs erbij kwamen. Het idee was
dus dat we het aan hen overdroegen en het zouden gaan ‘inkleuren’ met hun eigen
inbreng en kwaliteiten.
Al tijdens de allereerste repetitiedag kwamen we erachter dat ons plan veel te
ambitieus was en dat wat wij voor ogen hadden; alle rollen door twee personen te
laten spelen, absoluut niet zou gaan werken. Daarom hebben we al vrij snel besloten
dat Vimala en Anke om beurten zelf mee zouden gaan doen. Vanaf dat moment
werd het dus een voorstelling met drie acteurs i.p.v. twee.
Dit was een vrij taai, maar ook zeer leerzaam proces. We kwamen erachter dat wat
wij samen in ons hoofd hebben niet zomaar over te dragen is aan derden, zelfs niet
aan onze dierbare vaste acteurs. 

Foto: DBPHOTO (voor de Paradekrant)
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Als wij maken gaat dat zo snel, we begrijpen elkaar volledig en vullen elkaar
naadloos aan. Alle vorige stukken waren dan ook in een paar weken af. Bij dit proces
leek het of we helemaal opnieuw moesten beginnen, vanaf het moment dat de
acteurs erbij kwamen. Wat voor ons zo vanzelfsprekend was, was voor hen niet zo.
We belandden in oeverloze discussies en praat- en analyseersessies, waar wij zelf
op leegliepen.

Het was zeer, zeer leerzaam en aan niemand te verwijten. We hadden zelf de situatie
geschapen waarin het leek alsof we met zijn vieren gingen ‘maken’. Maar in de
praktijk kunnen wij dat dus eigenlijk niet. Wij willen zelf maken en dan in een later
stadium, als het echt bijna af is, de acteurs erbij halen en zeggen: zo gaan we het
doen. Dat was een enorm gewetensdilemma voor ons. Enerzijds wilden we ze de
ruimte geven, anderzijds wilden we dat ze deden wat wij allang in ons hoofd hadden
en waarvan wij dachten dat het de juiste keus was. Dit laatste is gebaseerd op
jarenlange (succesvolle) ervaringen en het weten wat ons te doen staat om een
echte Het Kleine Theaterproductie te maken.

Dit alles hebben we na een paar weken ploeteren met de acteurs besproken. Ze
hebben dit met ontzettend veel professionaliteit opgenomen en gelijk goede inzet
getoond. Toen ging het heel snel. Wij werden de ‘regisseurs’ en zij de acteurs. We
hebben alleen voor de première besloten het met zijn vieren te spelen, omdat het op
dat moment het meest organisch en kloppend was. Daarna is de voorstelling een 3-
persoons voorstelling geworden. En zo blijft het.
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Al met al een ontzettend geslaagd project! We zijn heel erg trots op het eindresultaat
en op onze spelers. Iedereen is uiteindelijk blij en gelukkig met Doornroosje, ook het
publiek, dus wat ons betreft is het zeer goed gelukt. De voorstelling zit vol humor, is
zoals altijd bij ons toegankelijk voor alle soorten en maten mensen en mensjes en
toch blijft de kern van dit prachtige sprookje overeind. 

Dat het proces wat taai was is niet erg, dat kan dus blijkbaar gebeuren en
nogmaals; het was ontzettend leerzaam voor ons. We hebben alles uitgesproken en
besproken met Bengt en Nina. Zij beamen dat het niet de meest handige opzet was
om met zijn vieren te willen maken, maar dat we daar goed uit zijn gekomen samen.
We hebben tijdens iedere voorstelling heel veel plezier en kijken uiteindelijk alleen
maar met goede gevoelens terug op het proces. We nemen al onze bevindingen
mee naar ons volgende project!

De voorstelling wordt nu gespeeld door Bengt (koning en drie verschillende prinsen),
Nina (koningin en Doornroosje) en afwisselend Vimala of Anke (alle feeën). Lotte
Vogel, een van onze andere vaste actrices, heeft onze rollen inmiddels ook geleerd
en al een keer gespeeld, zij vervangt waar nodig Anke of Vimala. Lard Adriaan zal de
rol van Bengt overnemen in de periode dat Bengt op reis is, begin 2020. Daarmee is
ook deze voorstelling van Het Kleine Theater er eentje die door verschillende teams
nog lang doorgespeeld kan worden.

Voorzitter - Helen de Zwart
Penningmeester - Cornelie van Holthe
Secretaris – Arthur Pont (toegetreden 12-02-2019)

Het bestuur is in 2019 viermaal bij elkaar gekomen.

Het bestuur in 2019

In 2018 heeft Het Kleine Theater de beschikking gekregen over een grote ruimte in
een leegstaand kantoorgebouw aan de Haarlemmerweg in Amsterdam. Dit wordt
gehuurd van Bewaakt en Bewoond. In december 2019 moest de ruimte plotseling
vrijgemaakt worden en kon er gelukkig in hetzelfde gebouwencomplex een andere
fijne ruimte betrokken worden.

Huisvesting
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In 2019 zijn er in totaal 15.482 bezoekers naar de voorstellingen van HKT komen kijken,
waarvan meer dan de helft kinderen. In 2018 waren het 15.361 bezoekers en in 2017
waren het er 15.389. Het is opvallend dat het totaal aantal bezoekers al drie jaar
gelijk blijft. In 2019 zijn er 134 voorstellingen gespeeld verdeeld over 95 dagen. In 2018
waren dat er 126 verdeeld over 85 speeldagen.

Er zijn dus meer voorstellingen gespeeld, maar per voorstelling minder bezoekers
bereikt. Dat komt vooral door de bibliotheekvoorstelling waar maar weinig bezoekers
bij aanwezig konden zijn.

Bezoekers 2019
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Speellijst 2019
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Hieronder staat een overzicht van de bezoekers van Het Kleine Theater door de jaren
heen, waarin de ontwikkeling van ‘alleen in Amsterdam’ naar ‘door het hele land’
goed is te volgen. Het jaar, dus het theaterseizoen, is losgetrokken van de zomer,
waardoor te zien is wat het belang van de zomerbespeling is geweest. 
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In de jaarcijfers is te zien dat er 91.815 euro publieksinkomsten zijn, dit is 16.405 euro
meer dan het jaar ervoor. Daarnaast is er voor 2.622 euro aan Cd’s verkocht en 200
euro aan donaties binnengekomen. De Cd verkoop is iets teruggelopen, maar dat
valt wel te verklaren gezien het feit dat er al drie jaar dezelfde Cd wordt verkocht.
Verder zijn voor de voorstelling Doornroosje twee subsidies binnengekomen; 10.000
van het Amsterdams Fonds voor de Kunst en 3.000 euro van de Janivo Stichting.

Het totaal aan baten kwam hiermee uit op 107.637 euro.

Inkomsten 2019

Er is meer gespeeld en er zijn twee nieuwe voorstellingen gemaakt, dus de kosten
zijn ook gestegen ten opzichte van het vorige jaar. De kosten voor de inhuur van de
spelers en de technici zijn beduidend omhoog gegaan en zijn ook hoger dan was
begroot. Naast het feit dat er gewoon meer voorstellingen zijn gespeeld is dit ook het
gevolg van de keuze om Doornroosje met drie in plaats van twee spelers uit te
voeren en om steeds vaker een technicus mee te nemen. 

De lasten in 2019 zijn uitgekomen op 109.366 euro, waarmee een tekort is ontstaan
van 1.729 euro. Dit tekort komt ten laste van het eigen vermogen dat eind 2019
uitkwam op 28.748 euro.

Kosten in 2019

Bezoekers door de jaren heen


