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BESTUURSVERKLARING

Met het inhoudelijk jaarverslag over het
kalenderjaar 2020 legt het bestuur van
Stichting DOX zijn verantwoordelijkheid af
over het in 2020 gevoerde inhoudelijke beleid
en de daaruit voortvloeiende activiteiten. Dit
verslag vormt aldus de inhoudelijke verantwoording naast de Jaarrekening 2020 als
financiële verantwoording.
Utrecht, april 2021
Namens Raad van Toezicht DOX
Gilbert Isabella, voorzitter

IF THIS THAN THAT
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WOORD VOORAF

DOX kijkt met ontzettend veel trots terug
op 2020. Dat klinkt misschien gek, maar we
zijn er, ondanks de nieuwe werkelijkheid, in
geslaagd een groot deel van onze positie
en rol in het Nederlandse theaterlandschap
te behouden. We zijn bijzonder gelukkig met
erkenning van het Ministerie van OCW voor
onze nieuwe positie als Ontwikkelinstelling in
de Basis Infrastructuur, naast de continuering
van de ondersteuning door het Fonds Cultuur
Participatie en de steun van de Gemeente
Utrecht. Met deze structurele financiering
kunnen we in continuïteit verder bouwen
aan ons ambitieus beleidsplan “Around the
corner, around the world!” voor de komende
Kunstenplanperiode. Dit gaf ons allemaal
extra motivatie en energie in deze uitzonderlijke omstandigheden.
Op 12 maart moesten we samen met de
rest van Nederland de deuren sluiten en
stapten we in een andere wereld. De wereld
veranderde, maar ons DNA niet. Collega’s
ondernamen vrijwel direct actie om de
makers en performers te blijven voorzien van
goede ondersteuning en passende trajecten. We hebben in recordtijd online acties
uit de grond gestampt, stelden steeds weer
protocollen op wanneer er wijzigingen in
de maatregelen kwamen, en er was extra
aandacht voor de mentale en sociale kant,
voor makers, performers en medewerkers.
Helaas hebben we ons publiek in grote
aantallen moeten missen.
Dankzij de aanvullende Covid-19 subsidie
die we van OCW ontvingen, hebben we de
tegenvallende inkomsten kunnen compenseren. Ook konden we alle medewerkers die
voor de verschillende activiteiten waren
ingepland doorbetalen, en zijn er extra
aanvullende/ vervangende werkzaamheden
aangeboden. In het activiteitenverslag
worden deze toegelicht.
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In 2020 is alles op alles gezet om performers,
makers, docenten en staf een veilige en
gezonde leer- en werkomgeving te bieden.
Dat ging met vallen en opstaan want, een
pandemie was voor iedereen een nieuw
fenomeen. Hoewel we sinds september weer
meer in onze kantoren en studio’s zijn gaan
werken, is het aantal besmettingen zeer
beperkt gebleven. We hebben zo veel voorbeelden in huis waarmee we laten zien dat
we dit alleen samen hebben kunnen doen.
Voorop staat de blijdschap van de performers en makers als ze kunnen werken op de
eigen locatie, of op een van de vele externe
locaties waar we repeteren en spelen.
Ondertussen liepen ook de vele ‘normale’
zaken door. Eind augustus nam Eric Japenga
afscheid van DOX als zakelijk directeur.
Jacques van Veen (voormalig algemeen
directeur van Theater Utrecht) was bereid op
tijdelijke basis deze functie waarnemend over
te nemen. Los van de lopende zaken heeft
het bestuur hem gevraagd DOX te begeleiden in een verandering van het bestuur en
organisatiemodel, dat meer passend is bij
toekomst van DOX als BIS-Ontwikkelinstelling.
De bestaande samenwerking met Theater
Utrecht werd, zoals benoemd in het beleidsplan verder, geïntensiveerd. Er werden
bijzondere (co)producties gerealiseerd, een
duidelijke educatievisie werd ontwikkeld en
werd er verder gewerkt aan het beleid voor
talentontwikkeling en productie. Nieuwe
verbindingen zorgen voor kennisdeling,
nieuwe kansen en een sterke profilering.
We werkten aan een doorontwikkeling van de
huisstijl, gingen nieuwe samenwerkingen aan
met videografen, fotografen en animators,
hielden een vinger-aan-de-pols-enquête,
het archief werd onder handen genomen,
kantoren heringericht en medewerkers
vertrokken vanwege nieuwe banen of kozen
4

voor een ander traject elders. Natuurlijk
waren er ook hilarische momenten, zoals
repeteren met dansers op afstand. Niets
menselijks is ons vreemd. Gelukkig maar!
We kunnen de toekomst niet voorspellen,
maar een ding weten we zeker: rond de
zomer van 2021 gloort er licht aan de horizon.
We zijn en blijven een kunstsector met creatieve denkers, vernieuwers, fantastische
makers en getalenteerde performers. Met
ups en downs, met emoties die soms hoog op
kunnen lopen, met verdriet, zorg en wanhoop.
Maar bovenal met passie voor het vak, voor
de mensen, de omgeving. We blijven in 2021
ook onze successen vieren, want we leveren
de talenten van de toekomst. Zo ontvingen
de vrouwelijke queer rapformatie LIONSTORM
de Nieuwe Makers Regeling van het Fonds
Podiumkunsten.
Ondanks de crisis, ondanks tegenslagen.
Dat hoort er allemaal bij. Maar de basis
is de saamhorigheid, de inspiratie en al

die ongelofelijke talenten. Vooruitkijken
is nu belangrijker dan ooit. In 2021 mag
DOX zich officieel ‘ontwikkelinstelling in de
Basis Infra Structuur’ noemen. Iets waar wij
ongelooflijk trots op zijn. We kijken uit naar
onze toekomstige trajecten en projecten.
Dus, alhoewel boven de stip op de horizon
nog een vraagteken hangt, de stip staat! We
blijven in ontwikkeling en doen waar we goed
in zijn: een fullcolour huis voor innovatieve
podiumkunsten. We gaan vol vertrouwen
deze komende kunstenplan periode in. We
gaan vol vertrouwen de komende kunstenplanperiode in. Een jaar waarbij hopelijk onze
getalenteerde makers en performers te zien
zullen zijn in diverse producties voor theaterzalen, festivals, scholen en speciale locaties
voor een live publiek.
Utrecht, 22 april 2021
Hildegard Draaijer (artistiek directeur) en
Jacques van Veen (zakelijk directeur a.i.)

Quake – DOX – Theater Utrecht – Foto: © Julian Maiwald
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Bestuursverslag
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PROFIEL

DOX is, zoals geformuleerd in ons beleidsplan
voor de periode 2017-2020, hét talentontwikkelings- en productieplatform voor de
grootstedelijke podiumkunst in Utrecht en
ver daarbuiten. De samenhangende combinatie van talentontwikkeling in DOX Club,
productie en educatie & publiekswerking is
kenmerkend voor onze aanpak. In al deze
bedrijfstakken staat het maken centraal. Al
ruim twintig jaar brengt DOX nieuwe generaties podiumkunsttalent voor het voetlicht door
het produceren van voorstellingen, events en
sociaalmaatschappelijke projecten in binnenen buitenland. Wij begeleiden zowel de nieuwe
makers als de jonge performers met wie zij
werken. DOX is een rijkgeschakeerde keten van
kennis, overdracht en wederzijdse inspiratie.
Nieuwe makers stromen door van residenties
naar DOX Club, naar voorstellingen in de klas
en (co)producties van DOX. Jonge performers
stromen van DOX Club door naar Club
producties en (co)-producties of stromen uit
naar het werkveld of het kunstvakonderwijs.
DOX gelooft in diversiteit als basis voor artistieke innovatie en sociale ontwikkeling. De
kunstenaars die wij voor kortere of langere
tijd ondersteunen, komen uit verschillende
(sub)culturen en disciplines. DOX beweegt
zich binnen de urban arts, in de breedte
van het grootstedelijke idioom, en creëert
continu verbindingen: tussen traditionele
en urban vormen, tussen opgeleide en
selfmade performers, tussen nieuwe en
ervaren makers, tussen de domeinen van
het Fonds Podiumkunsten (FPK) en van het
Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP). Ons
doel: de doorstroom van cultureel divers
podiumkunsttalent naar de professionele
podiumkunsten in Nederland. DOX helpt
om de podiumkunstwereld in Nederland
te verkleuren. Dat lukt goed, met een doorstroompercentage van 94 procent uit ons
talentontwikkelingsprogramma DOX Club.
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Inclusiviteit
Inclusiviteit is een kernwaarde van DOX, het
behoort tot ons DNA. Wij denken al jaren niet
‘of-of’, maar ‘en-en’. Want kunst, cultuur en
creativiteit moeten voor iedereen beschikbaar zijn. Wij zien de representatie van de
Nederlandse multiculturele samenleving in
programma, producties, publiek, partners
en personeel als vanzelfsprekend. Culturele
diversiteit hoeft niet benoemd, zij is. Zowel
performers als publiek lopen warm voor de mix
van disciplines, lifestyle en (sub)culturen. Wij
hebben oog voor deze actuele ontwikkeling
en daarmee een voorsprong op het monoculturele kunstenveld. DOX haalt de schotten
weg tussen culturen en subculturen, tussen
de verschillende podiumkunstdisciplines,
tussen urban en eigentijds, tussen selfmade en
academisch opgeleid, en is daarmee inclusief.
Net als de nieuwe generatie, die niet in hokjes
denkt.
DOX is in alles een afspiegeling van de samenleving. Anders kunnen we niet geloofwaardig
zijn voor de jongerendoelgroep waarvoor wij
spelen: die is van zichzelf namelijk heel divers.
Diversiteit zit in de verhalen en de onderwerpen
die we brengen en de manieren om deze vorm
te geven. Maar ze zit ook in de gezichten die
je bij ons op het podium ziet: de performersgroep is jong en divers samengesteld. Om dat
te bereiken, is het van belang dat de organi
satie diversiteit van nature begrijpt. Daarom is
diversiteit ook een criterium bij het werven van
personeel en bestuursleden. De Code Culturele
Diversiteit helpt ons daarbij om ons bewust te
worden van onze ‘unconscious bias’. Binnen het
bestuur heeft de helft van de leden een andere
culturele achtergrond dan de Nederlandse. Bij
de kantoorbezetting blijkt het vormen van een
mooi evenwicht lastiger en geldt dat voor vijf
van de dertien vaste Utrecht, waarbij Utrechtse
cultuurmakers met elkaar en binnen de eigen
organisatie zoeken naar strategieën en acties
om inclusiever te worden.
7

Maatschappelijk bewustzijn
Maatschappelijk bewustzijn is een andere
kernwaarde van DOX. Ons jonge talent en
jonge publiek zijn maatschappelijk bewust.
Ze hebben een mening over de onderwerpen
die vandaag de dag in de samenleving
spelen, zoals diversiteit, (on)gelijkheid, (voor)
oordelen, saamhorigheid en expressie van
de eigen identiteit. Dat soort vraagstukken,
onder jongeren actueel, wil DOX aankaarten
en samen met hen vormgeven. Dat doen
we in producties, maar ook in educatie
programma’s waarvoor we sinds 2016
intensief samenwerken met Theater Utrecht.
Eigenschappen en vaardigheden die de
groei van bewustzijn, creatief denkvermogen,
empathie en saamhorigheid bevorderen,
willen we laten groeien. Deze vaardigheden
zijn belangrijk bij het vormgeven van een
persoonlijke en maatschappelijke identiteit.
Duurzaamheid
DOX presenteert makers die gedreven
worden door actuele en maatschappelijke
ontwikkelingen die daarop reflecteren met
artistiek werk. Hier past een organisatie bij
die zich bewust is van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om duurzaam
te opereren. DOX deelt dan ook de ambitie
van de gemeente Utrecht om in 2030
CO2-neutraal te zijn.
Om de bedrijfsvoering verder te
verduurzamen hanteren wij de
volgende richtlijnen:
We maken zoveel mogelijk gebruik van
lokale leveranciers en distributeurs voor
de inkoop en inhuur van materialen.
Voor de aankleding van locaties worden
zoveel mogelijk digitale middelen ingezet
en in uitzonderlijke gevallen worden
printbanners aangeschaft die meerdere
malen gebruikt kunnen worden.

flyers worden in een zo klein mogelijke
oplage gedrukt.
Gebruikte materialen geven we na de
laatste voorstelling een tweede leven.
Inhuren of lenen van derden geniet de
voorkeur.
Hergebruik van decor, rekwisieten en
kostuums wordt gestimuleerd.
Personeel, makers en performers wordt
gevraagd met de trein te reizen. Er zijn
fietsen beschikbaar voor vervoer binnen
Utrecht.
Makers en performers in residentie
slapen in een accommodatie met een
Green Key.
Makers en performers krijgen in digitale
vorm het productieboekje. Voor de
crew-catering wordt zo veel mogelijk
lokaal, biologisch en minimaal 50%
vegetarisch ingekocht.
We maken geen gebruik van plastic
of papieren bekers en hebben
een schoonmaakbedrijf dat let op
duurzaamheid.
Op kantoor wordt het papier, glas
en plastic van het overige afval
gescheiden. Printpapier is gerecycled.
Oud briefpapier wordt gebruikt als
notitiepapier.
Het meubilair op kantoor is tweedehands, bureaustoelen zijn recentelijk
opnieuw gestoffeerd.

Marketing heeft sinds 2020 een nog
grotere focus op online vs. offline advertenties. Offline media zoals posters en
DOX hét makersplatform voor theater, jongeren en alle (sub)culturen van nu
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LANDELIJKE EN LOKALE POSITIE

DOX beschouwt zichzelf als een unieke
instelling, die zich van alle andere talentontwikkelaars en (jeugd)gezelschappen binnen
Nederland onderscheidt. Alleen DOX kent de
specifieke verbinding tussen talentontwikkeling,
produceren en educatie & publiekswerking,
bedient zich van grootstedelijke mengvormen
van podiumkunstdisciplines, en is gespecialiseerd in het bereiken van een jonge,
veelkleurige doelgroep. DOX wordt om zijn
eigenheid ook herkend én gevraagd door
collega-producenten en de speelmarkt.
Het unieke karakter en de landelijke rol van
DOX sluiten uitstekend aan bij de positie van
Utrecht als tweede culturele metropool van
het land. Daarbij kent Utrecht een jonge en
groeiende bevolking van jongeren en jongvolwassenen, het domein van DOX. Met DOX
heeft Utrecht een sterke podiumkunstinstelling in huis die zich specifiek richt op jongeren
in de urban cultuur en een unieke positie
inneemt in het landelijke podiumkunstenbestel.
Vanzelfsprekend straalt die positie ook af op
de stad. Met zijn jonge doelgroep is DOX binnen

het lokale aanbod een onmisbare schakel
tussen kinderen en volwassenen. Bovendien
vervullen wij een belangrijke rol in de keten van
Utrechtse culturele instellingen en verbinden
we actief de lokale partners om ons heen.
In 2020 werkten we samen met gezelschappen Theater Utrecht en andere collega’s in de
Berenkuil, podia Stadsschouwburg Utrecht en
Theater Kikker/Podium Hoge Woerd, theater de
Paardenkathedraal, en TivoliVredenburg als
huistheaters, festivals Tweetakt en de Utrechtse
versie van Afro_vibes, partnerscholen voor
voorstellingsbezoek en educatieprojecten,
kunstvakopleidingen HKU en Creative College
en het productiehuis Standplaats Utrecht.
Daarnaast voedt DOX de stad Utrecht middels
internationale residenties en uitwisselingsprojecten, in 2020 met Oost Afrika, Oeganda.
De danscultuur en de grootstedelijke cultuur
zijn internationaal georiënteerd. Daarom vindt
DOX het belangrijk om zich doorlopend te
laten inspireren door ontwikkelingen in andere
landen en culturen en zich daarmee actief te
verbinden.
Ikikata – a way of life

DOX hét makersplatform voor theater, jongeren en alle (sub)culturen van nu
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ARTISTIEKE KWALITEIT

DOX zet in op een hoog niveau jonge èn
ervaren makers en collectieven, en op de
nieuwste lichting jonge performers. We
zijn in staat om te vernieuwen, kaders aan
te passen en te actualiseren, met name
binnen DOX Club: de clubtrajecten, waar de
nieuwe generatie theatermakers samen
met jonge performers wordt ondersteund
bij het creëren, ontwikkelen en presenteren
van nieuw werk. We laten daarin disciplines
samenwerken en komen tot een nieuwe
theatertaal. Dit levert voor DOX grensverleggend, interdisciplinair theater op dat verschil,
diversiteit en veelvormigheid laat zien. De
eigen signatuur wordt gefinetuned: DOX is
onderscheidend door zijn rol als initiator
van co-creaties met een cross-disciplinaire
aanpak, en een bont makers- en performers
team dat bereid is over grenzen te gaan.

In 2020 zijn alle in het beleidsplan beschreven
wensen uitgevoerd, zoals:
De eerste gezamenlijke productie
Quake met Theater Utrecht, Symphony
of Now met Batalo East & Artbeat, twee
Powered by DOX producties, namelijk
1001 met hiphoptheatercollectief
DIEHELEDING en Reaspora met Onyx
& Ivory. De coproductie De Zijlijn met
BonteHond hebben we na de intensieve
voorbereidingsperiode helaas moeten
stoppen door coronamaatregelen.
Daarnaast produceerde DIEHELEDING de
livestream DIEHELEDING KOMT onder de
vleugels van DOX en ontwikkelde Harun
Balci de voorstelling From Turkey with
Love. Sinem Kavus maakte onder de
vleugels van DOX en PMP de voorstelling
Nobody told me there’d be days like
these. De queer rapformatie LIONSTORM
werkte verder aan hun album en werd
o.a. de track WTJMDZ gereleased.
DOX hét makersplatform voor theater, jongeren en alle (sub)culturen van nu

Ook vond een herneming plaats van
Bloedlink met HNTjong. In 2018 werd
deze voorstelling genomineerd voor
de Gouden Krekel en won de Zilveren
Krekel voor de meest indrukwekkende
jeugdtheatervoorstelling.
Continuering van het jaarlijkse HKU/
ROC-project (het multidisciplinaire filmproject getiteld IF THIS THEN THAT) met
telkens nieuwe makers, en uitvoering
van twee blokken van respectievelijk
drie en twee clubtrajecten, inclusief
output in de stad tijdens Festival
Tweetakt.
De doorgroei van het succesvolle urban
dance event The Kulture of Hype&Hope.
Waarbij danser en duizendpoot Giovani
Vreede samen met videograaf en
regisseur Gijs Mortier in Japan de film
‘Ikikata – a way of live’ produceerde over
de huidige Hiphop community en het
ontstaan daarvan.
De samenwerking met Theater Utrecht,
zowel m.b.t. gezamenlijke educatie, als
met de gezamenlijke voorstelling in de
klas Fokking Awkward en het jaarlijkse
project Theater na de Dam.
Internationaliseringsprogramma met
het Oegandese danshuis Batalo East
uit Oost-Afrika met als eindproduct
Symphony of 2020.
Het ondersteunen van vijf nieuwe makers:
1.		DIEHELEDING
livestream DIEHELEDING KOMT,
theatervoorstelling 1001, onderzoek
in de DOX Club en het spelen van
de voorstelling in de klas Fokking
Awkward.
2.		LIONSTORM
Nieuwe releases en merchandise,
10

het opbouwen van een netwerk voor
LIONSTORM on tour.
3.		Onyx & Ivory
Nieuwe releases, en de muziektour
Reaspora.
4.		
Giovani Vreede
Het ontwikkelen als danser, docent
en producer, en de bijdrage aan de
ontwikkeling van de Nederlandse
urban scene.
5.		Dalton Jansen
Studiereis naar Engeland en dansresearch in de studio voor de
voorstelling Birds en Black Birds.
De continuering van Standplaats
Utrecht, het ontwikkelingsplatform dat
talentvolle theatermakers met een
tweejarig traject begeleid met thuisbasis Fort Blauwkapel in Utrecht. Het
platform zet in op artistieke ontwikkeling,
ontmoeting met andere makers en
verbinding met de stad. Een gezamenlijk
initiatief van Het Huis Utrecht, Theater

Utrecht, Spring Performing Arts Festival,
DOX en Het Filiaal in samenwerking met
SWK030. DOX is mentorinstelling van
DIEHELEDING.
Succesvolle producties
Over de productionele resultaten zijn we
tevreden. De voorstelling Quake en Reaspora
ontvingen lovende kritieken van pers en
publiek. De Zijlijn stond geprogrammeerd op
festival Tweetakt en Ruimtekoers. En was de
film ‘Ikikata – a way of live’ te zien tijdens een
stream tijdens Summerdance en Cinedans
en trok 904 kijkers. Hiphoptheatercollectief
DIEHELEDING en theatermaker en acteur Harun
Balci beleefden hun eerste tournee langs de
theaters in Nederland.
De eigen identiteit van al deze DOX-projecten,
waarbij de co-regie en/of coaching in handen
was van Hildegard Draaijer, wordt door de
landelijke speelmarkt voor jongerenaanbod
herkend en gewaardeerd. Vanuit het veld is
Reaspora – Foto: © Wouter Romeijnders
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er behoefte aan samenwerking met DOX; de
kwaliteit en het specifieke karakter van onze
talenten zijn kennelijk aantrekkelijk.
Talentontwikkeling
Bij DOX loopt talentontwikkeling langs twee
programmalijnen: voor nieuwe makers en
voor jonge performers in het grootstedelijke (urban) domein. Deze komen veelal
samen in de DOX Club, maar ook in losse
DOX-producties. Naast vijf DOX Clubs vonden
er in 2020 ook een editie van het urban dance
event The Kulture of Hype&Hope plaats,
evenals een wekelijkse DOJO. Hier krijgen
jonge dansers de kans om in een driejarig
traject in Utrecht te trainen onder persoonlijke
begeleiding van Giovani Vreede ‘Dimension’
en internationale professionals die zijn gelinkt
aan The Kulture of Hype&Hope. Helaas hebben
we het afgelopen alleen de eerste editie van
de wedstrijd kunnen organiseren (t.o.v. vijf
edities pre-coronatijd).
Nieuwe makers
DOX is een ontwikkelplatform waar makers
daadwerkelijke steun ervaren. De nieuwe
generatie krijgt tijd en ruimte om tot de eigen
essentie te komen, een uitgesproken artistieke
signatuur te ontwikkelen en werk te presenteren. Ook helpen wij bij het opbouwen van een
professionele praktijk. Gevestigde makers die
soms al eerder bij DOX te gast zijn geweest,
kunnen ook bij ons terecht om zich door te
ontwikkelen. Sommige makers zijn gestart als
performer in de DOX Club en de eigen producties van DOX. We vinden het belangrijk om een
diverse groep makers aan ons te verbinden; de
onderlinge uitwisseling blijkt vaak zeer verrijkend. In de programma lijn Talentontwikkeling
kunnen nieuwe makers werken in de DOX Club,
in residentie, in het tweejarige Nieuwe Makerstraject gesteund door Fonds Podiumkunsten
of in het Urban talent-traject van Fonds voor
Cultuurparticipatie.
Makers in residentie
Het gehele jaar door heeft DOX-makers in
residentie. Makers werken in de studio’s en
worden ondersteund op artistiek, zakelijk,
productioneel en/of technisch gebied.
DOX hét makersplatform voor theater, jongeren en alle (sub)culturen van nu

Tijdens hun onderzoekstraject organiseren
de makers presentatiemomenten bij DOX of
in de publieke ruimte. Het jonge makerstalent
Harun Balci was bezig met onderzoek voor
zijn nieuwe voorstelling From Turkey with Love.
Een autobiografisch geïnspireerde voorstelling over identiteit, aanpassing, cultuur en
seksualiteit. In 2021 zal hij deze solo verder
spelen op diverse locaties in de wijk en op
scholen.
Makers in het Nieuwe Makers-traject
Met een aantal makers gaat DOX langer in
zee. In 2019 werd door het FPK het tweejarige
Nieuwe Makers-traject toegekend met het
hiphoptheatercollectief DIEHELEDING (vanuit
Standplaats Utrecht), het duo Onyx & Ivory
(samen met ParadisoMelkwegProductiehuis)
en met choreograaf Dalton Jansen (samen
met Productiehuis Theater Rotterdam &
Conny Janssen Danst), en in 2020 werd
deze toegekend met de vrouwelijke queer
rapformatie LIONSTORM (samen met
ParadisoMelkwegProductiehuis). Met deze
opkomende makers en collectieven zijn we
intensieve ontwikkeltrajecten aangegaan.
Daarnaast hebben we de ontwikkel trajecten
van jonge talenten met danser en docent
Giovani Vreede en muzikaal multitalent
Michelle Chai Blaq afgerond. Deze trajecten
zijn binnen de Urban arts regeling van het
Fonds voor Cultuurparticipatie gehonoreerd.
Jonge performers & DOX Club
De programmalijn Talentontwikkeling jonge
performers wordt structureel ondersteund
door het Fonds voor Cultuurparticipatie. De
werkvorm is de DOX Club, het parttime leer
traject voor uitvoerend podiumkunsttalent
tussen 16 en 25 jaar.
Van september t/m juni volgden de DOX
performers een clubtraject met zowel
opkomende als gevestigde makers uit
verschillende disciplines. Beide groepen
kunnen zo hun artistieke signatuur (verder)
ontwikkelen, de makers kunnen bovendien
(meer) ervaring opdoen in het werken
met jongeren. Het werkproces draait om
12

wederzijdse inspiratie, het ontwikkelen van
vaardigheden en eigen mogelijkheden en
het verwerven van inzichten. Inzichten in wat
theater en kunst kan zijn en in wat zich afspeelt
in de wereld. Door wisselende invalshoeken,
kunstvormen, groepssamenstelling en het
diverse makersteam gedurende het seizoen,
ontstaat een bruisende dynamiek. Om de
doorstroom nog steviger te maken, wordt er
ieder jaar voor performers die auditie willen
doen binnen het kunstvakonderwijs een
AuditieClub aangeboden. In 2020 namen in
de DOX Club 72 uitvoerende talenten deel,
waarvan 24 mannen en 48 vrouwen.
In 2020 mag DOX zich weer beroepen op
een hoge mate van succes bij zijn talent
ontwikkeling. Van de DOX-talenten stroomde
96 procent door naar de praktijk, naar
kunstvakopleidingen of naar DOX zelf.

The Kulture of Hype&Hope
Giovani Vreede en Marsha Webster
organiseerden voor het zevende jaar in
samenwerking met DOX een hiphop event van
regio Utrecht. Er stonden 4 voorrondes gepland,
verspreid over het jaar. Van de vier edities vond
er slechts een plaats en werd bezocht door 264
dansers, afkomstig uit 28 landen. The Kulture
of Hype&Hope wordt mede mogelijk gemaakt
door Fonds voor Cultuurparticipatie. Ook
vonden er online masterclasses en lectures
plaats waarbij de deelnemers intensief kunnen
werken aan hun skillvorming. Daarnaast gingen
de Hype&Hope DOJO online door. Hier krijgen
jonge dansers de kans om een in een driejarig
traject in Utrecht te trainen onder persoonlijke begeleiding van Giovani Dimension en
internationale professionals die zijn gelinkt
aan The Kulture of Hype&Hope. Meer over The
Kulture of Hype&Hope format is te vinden in het
activiteitenverslag. The Kulture of Hype&Hope is
‘powered by’ DOX en mede mogelijk gemaakt
door Fonds voor Cultuurparticipatie.

The Kulture of Hype&Hope
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ZAKELIJK

DOX wordt structureel ondersteund door
de Gemeente Utrecht, het Fonds voor
Cultuurparticipatie (FCP) en het Fonds
Podiumkunsten (FPK). FCP geeft een specifieke ondersteuning aan de talentontwikkeling
van jonge performers. Hieronder vallen de
zes DOX Clubs, het hiphoptraject The Kulture
of Hype&Hope, het HKU/ROC -project IF THIS
THEN THAT, LIONSTORM en Giovani Vreede’s
onderzoeks-en filmreis door Japan.
De co-productie Quake met Theater Utrecht,
het Nieuwe Makers traject van DIEHELEDING
met DIEHELEDING KOMT en 1001, Onyx&Ivory
met Reaspora en het onderzoek en de reis
van Dalton Jansen, de geplande nieuwe
coproductie met BonteHond genaamd De
Zijlijn, reprises van de productie Bloedlink, de
internationale uitwisseling met Batalo East,
Symphony of Now 2020 en de educatie-
projecten Theater na de Dam, Maakweken en
Fokking Awkward zijn gerealiseerd met behulp
van dekking vanuit het FPK.
Voor de realisatie van het grote aantal
activiteiten is in de loop der jaren gewerkt
met een soms complexe en soms risicovolle financieringsmix. We zijn blij met deze
verschillende structurele subsidiënten die al
deze activiteiten mogelijk hebben gemaakt.
Daarnaast werden een drietal FPK-aanvragen
voor de Nieuwe Makers regeling toegekend
en ontvingen we van zowel het FPK als het FCP
bijdragen voor internationaliseringsprojecten.
Voor afzonderlijke projecten en voorstellingen
ontvingen we bijdragen van verschillende
private fondsen en bovendien zijn projecten
mede mogelijk gemaakt door coproducenten. Niet in de laatste plaats hebben onze
deelnemers en ons publiek ons door de jaren
in groten getale ondersteund. Met de erkenning van DOX als Ontwikkelinstelling in de BIS
kunnen we op basis van continuïteit verder
bouwen aan inhoud en kwaliteit van zowel de
organisatie en de activiteiten.
DOX hét makersplatform voor theater, jongeren en alle (sub)culturen van nu

Exploitatie en financiële positie
DOX sluit 2020 af met een positief exploitatie
resultaat van €307.093,00. Dit resultaat is
grotendeels ontstaan door het niet volledig
besteden van de aanvullende Covid-19
subsidie van OCW. Deze subsidie is ingezet om
de inkomstenderving op te vangen. Omdat we
hierbij ook rekening hebben gehouden met
lagere materiële uitvoeringslasten door annulering van veel voorstellingen moeten we een
groot deel van deze subsidie reserveren voor
de gevolgen van de pandemie in 2021.
Het totale eigen vermogen op 31 december
2020 bedraagt €421.531,00. Dit bestaat
uit een algemene reserve van €97.616,00
en een aantal bestemmingsreserves ter
hoogte van €323.915,00. We vormen een
bestemmingsreserve Covid-19 van €182.740
voor toekomstige effecten van de pandemie.
We verwachten dat er bij heropening van de
theaters en festivals in de loop van 2021 nog
lang sprake is van een beperkte capaciteit.
Ook voor de daaropvolgende jaren blijven de
publieksinkomsten een onzekere factor.
We verhogen de bestaande bestemmingsreserve DOX-fonds met een bedrag van
€50.000,- naar €91.175,-. Het fonds is ooit
opgericht met een schenking van de SNS
Bank. Met als doel een financiële impuls, in
de vorm van een prijs voor een bijzonder
talent, maar ook ten behoeve van individuele
ondersteuning van deelnemers aan de DOX
Clubs die zelf onvoldoende middelen hebben
eigen onkosten te betalen. Door de effecten
van Covid-19 op de economie zal het inkomen
van jongeren nog lange tijd onder druk staan.
Jaarlijks wordt de DOX-Award uitgereikt,
waarmee een deelnemer een eigen project
ontwikkelt. De prijs wordt verhoogd van €5.000
naar €7.500. We vormen een bestemmingsreserve van €50.000,- op t.b.v. investeringen
in onze digitale aanwezigheid op verschillende platforms. Hiervoor zijn zaken als
aanpassing van onze website, de aanschaf
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en implementatie van een CRM en verkoop
systeem noodzakelijk. Voor kwalitatieve
digitalisering, registratie en vertoning op de
verschillende platforms van onze voorstellingen en projecten zullen we investeren in
hiervoor benodigde apparatuur. In de bovenstaande cijfers is een latente terugvordering
van de Gemeente Utrecht van €18.223,00 nog
niet verwerkt.

Symphony of 2020 – Foto: © Les Adu
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PRESTATIES

Ruimte voor performerstalent
Ter verantwoording aan het FCP is het
aantal gerealiseerde activiteiten en begeleide talenten gerelateerd aan de gestelde
prestatieafspraken:
Er werden in 2020 twee DOX Club gerea
liseerd met vijf clubtrajecten en met
een uitloop naar Festival Tweetakt. Dit
festival is in 2020 door coronamaat
regelen geannuleerd. Aan dit parttime
talentontwikkelingstraject deden 72
talenten mee (tegenover de norm 60).
Ook vond, zoals altijd, doorstroming
plaats van geselecteerde DOX-talenten
naar de diverse grotere en kleinere
producties. In 2020 werden 103 talenten
geselecteerd om als fulltimer deel te
nemen aan vijf projecten (i.p.v. acht
full-timers in twee projecten), namelijk
de coproducties Bloedlink, de Zijlijn,
Quake, Symphony of now 2020 (de
internationale coproductie met Batalo
East uit Oeganda en dans collectief
Artbeat), Thuis Theater na de Dam
(voorstelling Theater Na de Dam) en het
HKU/ROC-project IF THIS THEN THAT. Er
vonden in totaal 5 voorstellingen met
DOX-talenten plaats, met 1.431 bezoekers.
Daarnaast kende DOX nog vier verschillende online openbare projecten
(manifestaties) waar tientallen jonge
talenten en scholieren aan deelnamen
(niet gecalculeerd in het kader van de
prestatieverantwoording). We organiseerden vier online tutorials: How to
battle, create a song, spin, role model
challenge. Waar in totaal 7946 views op
waren. Oud-DOX’er en micro influencer
Alexa Hakenbrak (@alexsahbk met 6k+
volgers) gaf in opdracht van DOX een
DOX hét makersplatform voor theater, jongeren en alle (sub)culturen van nu

online masterclass voor performers
over profilering op Instagram. We
maakten deel uit van de nationale
digitale UITmarkt en vertoonden
meerdere registraties van onze voorstellingen online.
Het nieuwe urban event The Kulture of
Hype&Hope, alsmede de samenwerking
met HKU en ROC Midden-Nederland
werden gecontinueerd. Ten slotte trok
de open trainingsavond gemiddeld tien
urban dansers. Deze werd in 2020 totaal
één keer georganiseerd.
Ruimte voor makerstalent
DOX is altijd op zoek naar jong maaktalent
en meer ervaren maken die passen bij
DOX en zich verder willen ontwikkelen. We
trachten met hen langere lijnen te maken
over de loop van meerdere seizoenen. Zo
hebben choreografen als Anne Suurendonk,
Melvin Fraenk, Çağdas Gülum en componist
en dj Tom van Wee van het danscollectief
Artbeat, hiphoptheatercollectief DIEHELEDING,
choreograaf Jasper van Luijk en rapper,
theatermaker, danser en beatboxer
Abdelhadi Baadi, maar ook de in Oeganda
gevestigde, choreografen Abdul Kinyenya,
Lilian Nabaggala Maxmillian en componist
en dj Faizal Ddamba van het danshuis Batalo
East uit Oeganda meerdere DOX-projecten
gerealiseerd. Te gast in de DOX Club waren
stemkunstenaar, muzikant, producer en
performance artiest Joost Maaskant, speler en
componist Jimi Zoet en performer en theatermaker Nastaran Razawi Khorasan.
Tevens keerden regisseur Timothy de Gilde,
Casper Vandeputte en choreograaf Dalton
Jansen in 2020 terug voor de jaarlijkse
DOX-productie en coproductie met Theater
Utrecht en heeft DIEHELEDING een DOX
Club geleid als onderzoek voor de nieuwe
16

Theater Utrecht / DOX-productie DASHBOARD
(première 2021). Ook constateren we dat
performers die zich onder de vleugels van DOX
hebben ontwikkeld nu geleidelijk uitstromen
en op eigen benen verdergaan.
In 2020 heeft DOX wederom veel nieuw
makers talent aan boord gehaald. Met
DIEHELEDING werd de samenwerking gecontinueerd, choreograaf Dalton Jansen en
performer Harun Balci zijn aan de slag
gegaan, maar ook meer urban georiënteerde jonge makers als queer rapformatie
LIONSTORM, danser en organisator Giovani
Vreede en Onyx & Ivory, het collectief van
broer en zus Felix en Anne-Fay Kops. Meerdere
van deze mensen begeleidt DOX bij het
aanvragen van de regeling Nieuwe Makers
van het FPK of een urban ontwikkelingstraject
van het FCP. Ten slotte participeert DOX ook in
2020 actief in Standplaats Utrecht. DOX heeft
hierin een specifieke rol omdat wij met nieuwe
makers werken die ‘anders’ zijn wat betreft
culturele achtergrond, hun selfmade karakter
en een nieuwe vorm van autonomie werken.
DOX fungeert hier als mentorinstelling voor
het collectief DIEHELEDING. Verder werkt DOX
samen met Theater Utrecht voor de Theater
Na de Dam en voor de voorstelling in de klas
(Fokking Awkward) met Theater Utrecht, de
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) en
het ROC Midden-Nederland, onder andere aan
het jaarlijks talentontwikkelingsproject.
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PUBLIEKSBEREIK

DOX is al jaar en dag een flexibele organisatie. Zo sloeg ook de coronacrisis de
marketingafdeling niet uit het veld. In 2019
werd al de vertaalslag naar een grotere
online zichtbaarheid gemaakt door een
professionaliseringslag in de onlinecampagnes. In 2020 ging DOX nog een stap verder.
Nog geen twee weken na de lockdown had
DOX vier online tutorials geplaatst om de
DOX-fans te vermaken en nieuwe dingen
te leren. Geheel in stijl van DOX, waar Each
one, teach one centraal staat. De ‘seizoensbrochure’ werd een interactieve long read
vol video’s, foto’s, inspirerende teksten en
een overzicht van makers die de bezoeker
zelf kan rangschikken. Waar in 2019 de
huisstijl en website een rebranding ondergingen, hebben we in 2020 deze rebranding
voorgezet. Nieuwe samenwerkingen met
fotografen, videomakers, animators en online
adds specialisten zorgden voor kwalitatief
hoogwaardige producten speciaal gericht
op de jonge doelgroep (vanaf 14 jaar).
Voorstellingen die live konden spelen waren

continu uitverkocht, schaarste van speelbeurten door coronamaatregelen droegen
hier ook aan bij. Voorstellingen die niet
live konden spelen werden, waar mogelijk,
omgezet naar een onlinestreamervaring.
De verschillende vormen (live)streams en
samenwerkingspartners zorgden voor een
divers publiek bij de online voorstellingen
Theater Na de Dam, DIEHELEDING KOMT, Ikikata
- a way of Life, Fokking Awkward, IF THIS, THAN
THAT, DOX ZOOMT IN en Quake. Het aantal
views wisselde: hoe meer tijd er beschikbaar was om online aandacht te genereren
voor het evenement en hoe duidelijker de
inhoud was, des temeer meer kijkers er
waren. De online voorstellingen die speciaal
gemaakt waren voor een specifieke doelgroep, werkten beter.
Onzekerheden bij theaters, poppodia en
festivals door coronamaatregelen zorgden
voor een relatief late bekendmaking van live
speeldata. Het publiek werd voorzichtiger.
Waar bezoekers begin 2020 nog volop vooruit
Thuis Theater Na de Dam
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boekten, was een stijging in de kaartverkoop
twee weken voor aanvang gangbaar. Na de
eerste, en vooral de tweede lockdown werden
bezoekers steeds voorzichtiger. Bang om
überhaupt de theater- of popzalen in te gaan,
of om geld ‘kwijt’ te raken. Hierdoor kreeg de
kaartverkoop doorgaans twee dagen voor de
speeldag pas een boost. Op de dag van de
voorstelling zelf werden de meeste kaarten
verkocht. Dit en de lage capaciteit die de
hele sector het afgelopen jaar gemiddeld
mocht hanteren (30 stoelen) heeft ervoor
gezorgd dat de marketingstrategieën sterk
zijn aangepast. Persberichten worden nog
wel ruim op tijd verzonden, maar grote
campagnes starten pas 2 weken voor
aanvang met de zwaarte op 4 dagen voor
aanvang.
Wat betreft publieksbereik was DOX dit
jaar minder live te zien. Van de geplande
194 live speelbeurten, mochten slechts 129
plaatsvinden. Voor het eerst hebben wij
ons online kunnen profileren op scholen en
voor bezoekers. We maakten maar liefst
24 online events, die we werden bekeken op
27.956 apparaten. Hierbij is het mogelijk dat
meerdere mensen tegelijk naar een toestel
keken. Het daadwerkelijke aantal kijkers kan
dus beduidend hoger zijn.

DOX hét makersplatform voor theater, jongeren en alle (sub)culturen van nu
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ORGANISATIE

De stichting DOX hanteert het bestuursmodel
en kent een tweehoofdige directie, bestaande
uit een artistiek- en zakelijk directeur, ondersteund door een bureaumanager, en de
afdelingen productie, marketing & communicatie, DOX Clubs en educatie/outreach
die wordt gedeeld met Theater Utrecht. In
aanloop naar het komende kunstenplan
2021-2024, waarin DOX zal doorgroeien als
Ontwikkelinstelling in de landelijke Basis Infra
Structuur, breiden wij onze samenwerking met
Theater Utrecht verder uit. Zowel in organisatie als in de productie van onze activiteiten
zullen wij vaker met elkaar samenwerken
en onze krachten bundelen. Dat beide
instellingen daarbij hun eigen specifieke
identiteit behouden is vanzelfsprekend. In het
overleg tussen de RvT van Theater Utrecht en
het bestuur van DOX zijn hierover afspraken
gemaakt.
Team
In 2020 werd de directie gevormd door
artistiek directeur Hildegard Draaijer, zakelijk
directeur Eric Japenga (tot 1-9-2020) en
zakelijk directeur a.i. Jacques van Veen
(vanaf 1-09-2020). Onze collega Carole van
Ditzhuyzen als hoofd van de DOX Clubs, heeft
na 15 jaar ons verlaten. Wij zijn verheugd
Melvin Fraenk als coördinator van de DOX
Clubs te kunnen benoemen. In totaal bestaat
het vaste team nu uit 8,1 fte. Op de vier
afdelingen productie, DOX Club, educatie/
outreach en marketing & communicatie
wordt gewerkt in bezettingen van medewerkers voor minstens twee tot vier dagen per
week, met als beoogd resultaat meer continuïteit en flexibiliteit in de bezetting van de
organisatie. Bij de afdelingen productie en
educatie wordt jaarlijks voor gemiddeld twee
stagiair(e)s een plek gevonden. Daarnaast
hadden we ook in 2020 weer een docenten
team. In de afgelopen jaren was er een
redelijk verloop in het medewerkersbestand.
Hoewel het voor veel jongere werknemers niet
DOX hét makersplatform voor theater, jongeren en alle (sub)culturen van nu

ongewoon is geregeld van baan te wisselen,
is de aandacht voor meer continuïteit een
van aandachtspunten voor de directie.
Terecht hadden subsidiënten hierover hun
zorg uitgesproken. Structuur in de opbouw
en de aansturing van medewerkers wordt
onderdeel van een nieuw organisatiemodel,
op afzienbare termijn te realiseren. Het belang
van opbouw van kennis en ervaring in
continuïteit is daarbij evident. Een en ander
wordt onder leiding van een nieuw aan te
stellen algemeen directeur/bestuurder, die
zich verantwoord aan een deels nieuw te
formeren RvT, in gang gezet.
Fair Practice Code
DOX wil een gezondere, eerlijkere en
duurzame manier van werken mede mogelijk
maken in de culturele sector. Medewerkers
worden in lijn met de Fair Practice Code en
de aansluiting op de cao-toneel en dans
in dienst genomen. Zowel voor medewerkers in loondienst en daar waar van
toepassing in opdracht, is de cao-theater
bepalend voor inschaling en hoogte in
tredes. Voor de opdrachtnemers wordt de
vergoeding bepaald door het brutosalaris te
verhogen met vakantiegeld en het wettelijke
werkgeversaandeel (exclusief BTW). Specifiek
voor DOX Clubs is het werken met performers
die nog geen professioneel kunstenaar zijn,
maar deelnemen in een leertraject-setting.
Dit leertraject krijgen ze gratis. De makers en
trainers van de Clubs en de coaches worden
betaald conform de cao-richtlijnen. Bij DOX is
steeds meer sprake van selfmaders: makers
en performers die niet het klassieke pad via
de kunstvakopleiding volgen, maar als autodidact hun weg naar het podium vinden.
Ook voor hen werken we met de CAO en Fair
Practice Code in de hand naar een correcte
beloningswijze. In de totstandkoming van
sectorale afspraken, zoals de CAO, maakt
DOX, via haar actieve lidmaatschap van de
NAPK, zich sterk voor de aanpassingen ten
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behoeve van de hedendaagse ontwikkelingen
op het vlak van Fair Pay.
In juni 2020 kwam er dankzij de inspanningen
van minister van Engelshoven een steunpakket voor de cultuursector om het acuut
wegvallen van de publieksinkomsten door
de lockdown te compenseren. Bij de aankon
diging van het steunpakket heeft de minister
aangegeven dat ze verwacht dat de steunmiddelen waar mogelijk ingezet worden om
zzp’ers te compenseren voor geannuleerde
opdrachten en om nieuwe opdrachten te
geven aan makers en uitvoerenden, zodat de
sector draaiende blijft. Helaas kon er afgelopen jaar slechts beperkt live gespeeld worden,
omdat de podia maar beperkt open waren
in de periode van 1 juni tot half december.
Desondanks zijn er door de sector en door
DOX allerlei nieuwe initiatieven ontplooid
om publiek te bereiken en nieuw aanbod te
ontwikkelen.
Branchevereniging NAPK, waar wij bij
aangesloten zijn, heeft na overleg met
de Kunstenbond en het bestuur van ACT
(Acteursbelangen) een richtlijn opgesteld met
het dringende advies zzp’ers na annulering
door te betalen volgens een rekenmethode
die rekening houdt met de duur van de
opdracht en termijn waarop geannuleerd
wordt (de richtlijn is op te vragen bij NAPK).
Wij hebben deze richtlijn gehanteerd voor
al onze medewerkers, zowel in loondienst
(veelal de uitvoerende kunstenaars) als de
zelfstandigen. De DOX-clubs activiteiten
vonden volgens planning plaats, met het
verschil dat door de coronacapaciteit plaats
was voor minder deelnemers, en een deel
van de Clubs online werden voortgezet. Voor
betrokken makers mentoren en producenten
werden werkzaamheden volgens planning
uitgevoerd. De geplande werkzaamheden op
de scholen van de workshop-docenten zijn
vanaf de eerste lockdown tot aan de zomer
volledig uitbetaald. Na de zomer waren er
nog geen workshops gepland. De vaste kern
van 14 docenten hebben voor de periode
na de zomer een vergoeding ontvangen, op
basis van de hun gemiddelde inzet van een
regulier jaar. Nagenoeg alle producties die
DOX hét makersplatform voor theater, jongeren en alle (sub)culturen van nu

voor 2020 waren voorzien, zijn ook daadwerkelijk uitgevoerd met alle medewerkers. Alleen
de co-productie Zijlijn met de BonteHond is
in overleg met de coproducent geannuleerd.
De werkzaamheden in het kader van de
Nieuwe makers Regeling, deels in samenwerking met Productiehuis Melkweg/Paradiso en
Theater Rotterdam zijn volledig doorgegaan,
zodat betrokkenen hun verwachte inkomsten
hebben ontvangen. Voor de werkdagen die
door de lockdown naar een andere periode
moesten worden verschoven, ontvingen
projectmedewerkers zowel een vergoeding
voor de geannuleerde werkdagen als
volledige uitbetaling van de vervangende
werkdagen. Bij de ontwikkeling van nieuwe
vormen om ons aanbod ook digitaal zichtbaar te maken hebben niet alleen de makers
en uitvoerden meer opdrachten gekregen
maar ook technici, cameramensen en media
bedrijven kregen extra werk aangeboden. Zo
is van de schoolvoorstelling Fokking Awkward
van DIEHELEDING een filmversie gemaakt die
we hebben aangeboden aan scholen die
vanwege de situatie geen acteurs op school
konden ontvangen. Deze film kunnen we ook in
de komende jaren nog inzetten. Wellicht wordt
dit een standaardwerkwijze in de toekomst.
Op deze wijze heeft DOX in het afgelopen jaar
als werkgever de volgende inzet gepleegd:
6,76 aantal fte vast dienstverband
(436.027)
2,55 aantal fte tijdelijk dienstverband
(30.067)
1.752 aantal dagen inhuur/ zzp’ers
(437.653)
Code Diversiteit & Inclusie
Voor DOX is het belang van het werken
conform de principes van de Code Diversiteit
en Inclusie vanzelfsprekend. Wij werken met
én voor mensen met cultureel zeer diverse
achtergronden en brengen kleur en verhalen
uit allerlei groepen van de Nederlandse
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samenleving op het podium. Dat brengt
het maken van podiumkunst vanuit de
grootstedelijke jongerencultuur eigenlijk als
vanzelf met zich mee. Bij het aannemen van
nieuw personeel vormt culturele diversiteit
een criterium. DOX-makers kennen veelal
een bi-culturele achtergrond. Tegelijkertijd
erkennen we dat het ook bij DOX nog beter kan
en moet. DOX neemt als aanjager deel aan
Pact-Utrecht, die ons helpt inclusief te werken.
Ook landelijk, middels Theater Inclusief, worden
stappen gezet om deze Code concreet invulling te geven. Het bestuur van DOX bestaat al
voor 50% uit mensen met een niet Nederlandse
afkomst, met heel diverse functies in de maatschappij. Bij komende vacatures zal ook naar
diversiteit op andere vlakken worden gekeken.
De organisatie telt 40% mensen met een niet
Nederlandse afkomst. Bij vacatures zal actief
worden geworven op het vlak van diversiteit.
Het openstellen van vacatures op de culturele
vacaturesites blijkt niet voldoende. DOX heeft
wel toegang tot cultureel diverse netwerken
die we aanboren, voor netwerken die een
bijdrage kunnen leveren een verdergaande
diversiteit op andere vlakken, zullen we extern
ondersteuning zoeken.
Code Cultural Governance
Stichting DOX heeft het bestuursmodel met
een artistiek- en een zakelijk directeur en werkt
voor het grootste deel met publieke middelen.
Daar gaan we verantwoord mee om en we
leveren er veel artistieke en maatschappelijke
waarde voor terug. Directie en medewerkers
van DOX zien dit als hun taak, het bestuur ziet
erop toe dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.
Het bestuur kent vier leden, die gezamenlijk
een brede vertegenwoordiging vormen van
de samenleving. Zij kent diversiteit op vele
vlakken, zodat zij in staat is afwegingen te
maken die rechtdoen aan de maatschappelijke doelstellingen van DOX en aan haar
artistieke- en zakelijke beleid. Als vereiste geldt
dat bestuursleden direct of indirect geen eigen
belang hebben bij het functioneren van DOX.
Het bestuur van DOX ontvangt voor haar inzet
geen vergoeding. Leden kunnen hun reiskosten vergoed krijgen. Nevenfuncties worden
gemeld. De leden hebben zitting voor drie jaar
DOX hét makersplatform voor theater, jongeren en alle (sub)culturen van nu

met verlengingsmogelijkheid van een tweede
periode. Het bestuur kiest de accountant die
de financiële bedrijfsvoering controleert en
daarvan verslag doet. In 2020 is het omzetten
van het bestuursmodel naar een RvT model
voorbereid. In april 2021 zijn de nieuwe statuten
inclusief een rooster van aftreden vastgelegd.
Jaarlijks evalueert het bestuur zijn functioneren
en neemt daarbij de Code als uitgangspunt.
Het bestuur staat de directie gevraagd en
ongevraagd bij met advies om er zorg voor
te dragen dat DOX zo optimaal mogelijk
functioneert.
Bestuur
Stichting DOX werkte in 2020 met een
bestuurs-directiemodel. Het bestuur stelt
het beleid vast en delegeert de dagelijkse
uitvoering ervan aan de directie. Het bestuur
ontvangt geen vergoeding voor zijn werkzaamheden. Het bestuur kwam in 2020 zesmaal ter
vergadering bijeen.
Per 31/12/2019 is het bestuur als volgt
samengesteld:
Gilbert Isabella, voorzitter
Sinds 20-02-2017 (Burgemeester van
Houten, van 2014 tot 2018 rijks vertegenwoordiger voor Bonaire, Sint-Eustatius
en Saba, daarvoor wethouder in de
Gemeente Utrecht)
Benno van Marum, penningmeester
Sinds 27-11-2010 (hoofd bedrijfsvoering
en Control bij Bureau Financieel
Toezicht, daarvoor bij Onderzoeksraad
voor Veiligheid)
Willem van Berkel, bestuurslid
P&O en marketing
Sinds 24-09-2013 (psycholoog en
senior-adviseur)
Nada Mounzer, bestuurslid
artistieke inhoud
Sinds 01-06-2016 (editor-in-chief
Pop & Jazz & Festivals bij NTR TV)
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In de loop van 2021 wordt voor Stichting DOX
het bestuurs-directiemodel omgezet naar
een RvT model met één algemeen directeur/
bestuurder. Tevens verloopt de bestuurs
termijn voor twee leden, waarvoor ook
openbaar zal worden geworven. De Wet
Normering Topinkomens wordt door het
bestuur van DOX nageleefd. Bestuursleden
wordt de mogelijkheid geboden de onkosten
te declareren die zij moeten maken voor
het uitoefenen van hun functie. Zij genieten
geen vergoeding voor de door hen verrichte
werkzaamheden.

Nobody told me there’d be days like these – Sinem Kavus – Foto: Anna van Kooij
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AANDACHTSPUNTEN VOOR DE TOEKOMST

Samenwerkingen
In 2020 hebben DOX en Theater Utrecht (TU)
hun samenwerking geïntensiveerd en gezamenlijk vormgegeven aan de plannen voor
2021-2024. We gaan onze werking en onze
krachten koppelen en vormen een plek waar
nieuw, opkomend en midcareer talent zich kan
ontwikkelen en kan doorstromen in producties
in alle vormen en maten. Voor DOX betekent dit
concreet dat wij onze performers en makers
een nog rijkere werkplek kunnen bieden en dat
wij onze productiekracht versterken. Ook het
medegebruik van de Paardenkathedraal van
Theater Utrecht biedt ons mogelijkheden om
professioneler te werken en om andere makers,
performers en publiek te ontvangen. We
hebben niet gewacht tot 2021 en zijn al volop
aan de slag: Sinds 2019 delen we niet alleen een
hoofd educatie, de gehele afdeling, bestaande
uit drie medewerkers, en de docenten werken
voor zowel DOX als Theater Utrecht. We
coproduceren en maken in 2020 onze eerste
gezamenlijke grotezaal productie Quake.
We delen faciliteiten en software-pakketten.
In 2020 zijn ook de afdelingen productie en
marketing nauwer gaan samenwerken.
Kunstenplanperiode 2021-2024
In 2021 zet DOX een volgende grote stap
als Ontwikkelinstelling in de landelijke Basis
Infra Structuur. Onze werkzaamheden op
het vlak van talentontwikkeling en participatie, gesteund door het Fonds voor
Cultuurparticipatie zetten wij voort in DOX Club,
het dance en talentontwikkelevenement The
Kulture of Hype&Hope, co-producties en het
nieuwe onderdeel Translab. Met de Provincie
Utrecht zijn we samen met Theater Utrecht in
gesprek om onze educatiewerking in de regio
door hen gesteund te laten worden.
Huisvesting
De huisvesting van DOX-activiteiten is al
langere tijd een knelpunt. De beschikbare
ruimte voor met name het gebruik van de
DOX hét makersplatform voor theater, jongeren en alle (sub)culturen van nu

Studio’s in ons kantoorpand de Berenkuil heeft
de nodige beperkingen. In 2020 hebben we
Wat me niet breekt (maakt me niet noodzakelijk
sterker) moeten repeteren in de repetitieruimte
van De Dansers. Prettig dat dat mogelijk was,
maar de afstand tot ons kantoor was dermate
groot dat er te weinig binding mogelijk was
tussen kantoor- en productiemedewerkers.
Voor de montage van deze voorstelling
moesten we zelfs een week uitwijken naar
Amersfoort. Ook in 2021 zullen we pogingen
ondernemen om binnen afzienbare termijn
mede in overleg met de Gemeente Utrecht op
dit knelpunt tot een oplossing te komen.
Coronacrisis
Het schrijven van dit bestuursverslag vindt
plaats tijdens de tweede lockdown in de
Coronacrisis. De uiteindelijke consequenties
van deze crisis op langere zijn op dit moment
nog niet te overzien. Zeker is echter wel dat de
gevolgen zeer groot zullen zijn, voor de gehele
theater sector, en dus ook voor DOX. In of na
de zomer van 2021 komt er wellicht weer enige
ruimte voor de presentatie van voorstellingen
in de theaters. Met welke publiekscapaciteit
we dan rekening kunnen houden is nog
ongewis. Vervolgens is het nog de vraag in
hoeverre het publiek dan weer in de pre-
corona volumes zal terugkeren naar het
theater. De directies van de theaters zijn daar
helaas niet optimistisch over. Complicerende
factor daarbij is de beschikbaarheid van
de zalen. Vooralsnog is het zo dat een groot
aantal producties door zowel gesubsidieerde
als vrije producenten zijn doorgeschoven naar
het seizoen 21/22. Bij de verkoop van voorstellingen voor dat seizoen is dat nu al schrijnend
zichtbaar. Ook over de financiële condities
wordt nu nog in collectiviteit tussen theaters
en producenten onderhandeld.
De Coronacrisis heeft ons ook geleerd dat er
meer mogelijkheden zijn om onze talentvolle
deelnemers, performers en makers aan elkaar
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en het publiek in scholen, op podia en festivals
te presenteren. In het afgelopen jaar hebben
we met veel enthousiasme en improviserend,
vallen en opstaan, onze digitale aanwezigheid
op nagenoeg alle media platforms uitgebreid.
Vanaf 2021 gaan we hier op structurele basis
verder mee. We delen kennis en ervaring
in Translab en reserveren een substantieel
bedrag voor investeringen in de benodigde
soft en hardware.
Alle zeilen worden bijgezet om onze makers en
performers kansen te blijven bieden om zich te
uiten en hun vak te beoefenen. Nieuwe maak-,
repetitie-, workshop- en presentatie vormen
worden toegepast, de creativiteit blijft stromen.
De prestaties zoals wij die hebben afgesproken
in de diverse subsidie- overeenkomsten
zullen als gevolg van deze crisis niet allemaal
gehaald worden. Hierover is reeds coulance
toegezegd door de subsidiënten.
Voor de financiële gevolgen worden door
overheden en fondsen compensatiemogelijkheden opgesteld. Op dit moment is nog niet
duidelijk welke dat zullen zijn en of dat al onze
schade daarmee gedekt zal kunnen worden.
Vooralsnog gaan wij ervan uit dat er voor de

gevolgen van de crisis in goed overleg tussen
de subsidiënten en de sector afdoende oplossingen gevonden worden.
Ten slotte
2020 was een turbulent jaar waarin de wereld
er anders uitzag. Desondanks hebben we
zoveel als mogelijk de trajecten en projecten
doorlaten gaan. De voorstellingen zijn goed
ontvangen door pers en publiek. Ook op het
gebied van talentontwikkeling en educatie is
er continuïteit en heeft DOX haar positie in de
regio verstevigd. Wij danken de directie, de
vaste en freelance-medewerkers, de DOX’ers,
makers en andere betrokkenen bij DOX, voor
hun inspanningen in 2020 en wij wensen hen
voor 2021 veel succes waarin de wereld er
hopelijk weer een anders uit gaat zien. In de
ogen van directie en het bestuur van DOX
staan we er ondanks de enorme schokken die
de coronacrisis ook voor cultuur betekent, er
goed voor, zowel artistiek als financieel als qua
zichtbaarheid en culturele innovatie.
Utrecht, 25 april 2021
Namens de Raad van Toezicht
Gilbert Isabella, voorzitter
De Zijlijn
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Activiteitenverslag

1

TALENTONTWIKKELING

Bij DOX loopt talentontwikkeling langs twee
programmalijnen: nieuwe makers (1.1) en voor
jonge performers (1.2). Deze komen veelal
samen in de DOX Club (1.3), maar ook in losse
DOX producties. Naast twee DOX Clubs vond
er in 2020 ook een edities van het urban
dance event The Kulture of Hype&Hope (1.4)
plaats, evenals een wekelijkse open urban
danstraining (1.5).
Nieuwe makers
Nieuwe makers DOX is een ontwikkelplatform
waar makers daadwerkelijke steun ervaren.
De nieuwe generatie krijgt tijd en ruimte om
tot de eigen essentie te komen, een uitgesproken artistieke signatuur te ontwikkelen
en werk te presenteren. Ook helpen wij bij het
opbouwen van een professionele praktijk.
Gevestigde makers die al even bezig zijn en
soms al eerder bij DOX te gast zijn geweest,
kunnen ook bij ons terecht om zich verder
door te ontwikkelen. Sommige makers zijn
gestart als performer in de DOX Club en de
eigen producties van DOX. We vinden het
belangrijk om een diverse groep makers aan
ons te verbinden; de onderlinge uitwisseling
blijkt vaak zeer verrijkend. In de programmalijn
Talentontwikkeling nieuwe makers kunnen
makers werken in de DOX Club, in residentie,
in het tweejarige Nieuwe Makers-traject
gesteund door het Fonds Podiumkunsten (FPK)
of in het Urban talent-traject van het Fonds
voor Cultuurparticipatie (FCP).

Makers in de DOX Club
In 2020 werkte DOX in de DOX Club met de
volgende makers en collectieven:
Joost Maaskant

muzikant, producer, en performance artiest

Jasper van Luijk
choreograaf

Victor Mentink
theatermaker

Judith Faas
regisseur

Hildegard Draaijer
theatermaker

Melvin Fraenk
choreograaf

Çağdas Gülum
choreograaf

Anne Suurendonk
choreograaf

Abdul Kinyenya
(Batalo East, Oeganda)
choreograaf

Tom van Wee
componist

Faizal Ddamba
(Batalo East, Oeganda)
componist

Mariana Hirschfeld
spoken word artist

DIEHELEDING

hiphoptheatercollectief Annebel Overbeeke,
Dalorim Wartes en Jip Vuik

Jimi Zoet

speler en componist

Nastaran Razawi Khorasan
performer en theatermaker
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Makers in residentie
Het gehele jaar door heeft DOX-makers in
residentie. Makers werken in de studio’s en
worden ondersteund op artistiek, zakelijk,
productioneel en/of technisch gebied. Tijdens
hun onderzoekstraject organiseren de makers
presentatiemomenten bij DOX of in de
publieke ruimte.
Het jonge makerstalent Harun Balci was bezig
met onderzoek voor zijn nieuwe voorstelling
From Turkey with Love. Een autobiografisch
geïnspireerde voorstelling over identiteit,
aanpassing, cultuur en seksualiteit. Hij werd
gecoached door Timothy de Gilde. In 2021 zal
hij deze solo verder ontwikkelen en spelen op
diverse scholen en wijkcenta.
Daarnaast was jonge actrice, maker en
schrijver Sinem Kavus voor een jaar in korte
residentie bij DOX en PMP. Ze maakte en
speelde de preview van haar tweede one-
woman show Nobody told me there’d be days
like these. Ze werd gecoached door Timothy
de Gilde en ging met haar productie op zoek
naar de zin van het bestaan. Ze maakte een
muzikale performance over eenzaamheid vol
rauwe emoties, chaos, verdoving, uitersten en
uiteindelijk berusting.
Makers in het Nieuwe Makers-traject
Met een aantal makers gaat DOX langer in
zee. In 2018 werd bij het FPK het tweejarige
Nieuwe Makers-traject aangevraagd met het
hiphoptheatercollectief DIEHELEDING (vanuit
Standplaats Utrecht), en het duo Onyx & Ivory
(samen met ParadisoMelkwegProductiehuis),
in 2019 met choreograaf Dalton Jansen
(samen met Productiehuis Theater Rotterdam
& Conny Janssen), en in 2020 met de queer
rapformatie LIONSTORM. Met deze opkomende
makers en collectieven zijn we intensieve
ontwikkeltrajecten gestart.
Hiphoptheatercollectief DIEHELEDING
De afgelopen twee jaar heeft DIEHELEDING de
livestream DIEHELEDING KOMT en festival- en
theatervoorstelling 1001 en de voorstelling in de
klas Fokking Awkward gemaakt en gespeeld.
Daarnaast hebben zij de schoolvoorstelling
DOX hét makersplatform voor theater, jongeren en alle (sub)culturen van nu

100% WAAR geregisseerd en gecreëerd met
spelers uit de DOX Club en HKU studenten. Ze
‘sampelen’ hun eigen werk om telkens weer
per publieksgroep de juiste insteek te vinden.
Daarnaast ontwikkelen ze educatie projecten
onder de vlag van DOX en Theater Utrecht, en
maken en spelen ze voorstellingen in de klas.
Hierbij laten ze zich inspireren door de jongeren
van DOX. Ook creëren ze feesten, videoclips en
geven ze workshops.
Onyx & Ivory
In het project Reaspora doen Anne-Fay
Kops en haar broer Felix onderzoek naar hun
biculturele achtergrond. De diaspora van
hun familie gaat terug van Nederland, via de
Antillen naar Suriname en van Suriname naar
China en Afrika. Gebaseerd op de reis die ze
maakten in 2019 maken ze het muziekalbum
Reaspora en een theatervoorstelling waarin
de muziek, verhalen en visuals tot een geheel
samen worden gebracht. In 2020 heeft de
muzikale liveshow op passende festivals en in
clubs gespeeld.
Dalton Jansen
Dalton krijgt begeleiding op maat in het
ontwikkelen van een nieuwe taal waarbij
spoken word en contemporary urban dans
wordt geblend voor een jongeren doelgroep.
De samenwerking met diverse maatschap
pelijke organisaties versterkt Dalton’s
thematiek. Daarnaast ligt de nadruk op het
versterken van het interdisciplinaire theatrale
element van zijn muzikale- en bewegingstaal
voor een diverse (jong)volwassen doelgroep.
In 2019 maakte hij hierin zijn eerste stappen.
Hij maakte samen met spoken word artist
Mariana Hirschfeld en DOX Club perfomers
een presentatie waarin dans en spoken
word samenkomen. In 2020 heeft Dalton een
studiereis naar Londen gemaakt en deed hij
dansresearch in de studio voor zijn nieuwe
productie Birds.
LIONSTORM
Queer hiphop-duo LIONSTORM en DOX hebben
samen met ParadisoMelkwegProductiehuis
(PMP) de Nieuwe Makersregeling van het
Fonds Podiumkunsten gehonoreerd gekregen.
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In 2021 kunnen we daardoor toffe dingen
verwachten! LIONSTORM onderzoekt het
thema ‘identiteit’ door o.a. met verschillende
coaches te werken, mee te lopen bij inspirerende kunstenaars en te gaan maken met
Gen Z jongeren. Uit deze zoektocht zal een
debuut EP komen, een tour, eigen merchandise lijn, een album en pop-up shows.
Makers in het Urban talent-traject
Het urban traject voor talentvolle makers, van
waaruit The Kulture of Hype&Hope is ontstaan,
heeft een succesvol event georganiseerd. The
Kulture of Hype&Hope plaatst de artisticiteit
van urban dans in het middelpunt. Het event
is een opstap voor het werven van talentvolle dansers en potentiële jonge makers
voor de DOX Club en producties van DOX. We
hebben de urban ontwikkeltrajecten van de
jonge talenten: danser en docent Giovani
Vreede en muzikaal multitalent Michelle Chai
Blaq afgerond. Deze trajecten vallen binnen
de Urban arts regeling van het Fonds voor
Cultuurparticipatie (FCP).
Giovani Vreede
Giovani maakte een research-reis naar de
meest relevante hiphopdansers en hiphop-
teachers van Japan. Hij volgde lessen, danste
mee, sprak met dansers en choreografen en
mocht alles filmen. Dat was een geweldige
kans, niet alleen voor zijn persoonlijke ontwikkeling als danser, docent en producer, maar
ook voor de ontwikkeling van de Nederlandse
urban scene; wat Giovani in Japan zag en
meemaakte, deelde hij ter plekke via vlogs en
legde hij samen met een videographer vast
in een documentaire. De kennis en ervaring
die hij heeft op gedaan in Nederland, geeft hij
door in zijn lessen en lectures.
Michelle Chai Blaq
Michelle werkt aan haar zelfstandig makerschap als muzikant. Michelle is multitalent en
houdt zich momenteel bezig met drummen,
zingen, produceren, componeren, schilderen,
schrijven, regisseren en wereldmuziek. Michelle
onderzocht hoe haar show eruit moest
zien, met drums, songs, choreo en visuals.
Geïnspireerd door Japanse en Afrikaanse
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(rituele) dans heeft ze nieuwe technieken
onderzocht en aangeleerd, zoals gospelchops,
taikoles en showdrummen. Het concrete
resultaat van het ontwikkeltraject was een
nieuw te creëren release (audio en visuals) en
een show.
Jonge performers
De programmalijn Talentontwikkeling jonge
performers wordt ondersteund door het
Fonds voor Cultuurparticipatie. De werkvorm
is de zogenoemde DOX Club (zie ook 1.3). In
2020 namen daar 72 uitvoerende talenten
aan deel. Er waren twee blokken van elk drie
en twee clubtrajecten, ieder talent nam per
blok deel aan één DOX Club. De clubtrajecten
verschilden dus per persoon.
Werving en selectie
De werving en begeleiding van de jonge
performers is een intensief onderdeel van het
werk van DOX. De instroom van de talenten
vindt plaats vanuit diverse landelijke kanalen,
zoals onze partnerscholen, mbo-opleidingen,
jeugdtheaterscholen, vooropleidingen, kunstvakopleidingen en alternatieve routes binnen
het netwerk van collectieven, huizen en
organisaties in het urban circuit. Dat laatste
genereert een grote groep jonge selfmade
artiesten die bij DOX doorgaans onderdak
vinden en doorstromen naar de beroepspraktijk. Het artistieke team werft actief door
middel van verschillende activiteiten. Via
onze producties, The Kulture of Hype&Hope,
de educatieprogramma’s (educatie) en onze
marketing worden jongeren gewezen op
onze landelijke selecties en werksessies, deze
vinden meerdere keren per jaar plaats. DOX
is er voor jongeren tussen de 16 en 25 jaar die
bovenmatig geïnteresseerd en gemotiveerd
zijn om zich te ontwikkelen als kunstenaar.
We selecteren op kwaliteit (wat niet altijd
‘ervaring’ betekent) en op inzet.
Het selectieproces bestaat uit drie rondes:
1. 		Landelijke auditie: voor 2020 melden
zich 288 deelnemers uit verschillende delen van het land. De online
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selecties vonden plaats in drie delen
in weekenden in juni 2020.
2. 	Tussentijdse zij-instroom en separate
werksessies voor (co)producties.
Hiervoor melden zich 69 deelnemers
aan. Hiertoe scant DOX zijn netwerk
en elke speelplek op aanwezig
potentieel talent.
3. 	Individueel gesprek met de jonge
talenten die mogelijk worden
aangenomen in de DOX Club en/
of producties. Op deze manier zijn
we veel beter op de hoogte van
elkaars verwachtingen en wordt de
persoonlijke benadering al ingezet.
Ook voor dit jaar is het gelukt om
een groep samen te stellen met een
grote culturele en sociale diversiteit.
DOX Club
DOX Club is een parttime leertraject voor
uitvoerend podiumkunsttalent tussen 16 en
25 jaar. Er wordt op wekelijkse basis gewerkt,
op woensdagavonden en zondagen. Van
september t/m juni volgen de DOX performers
een clubtraject met zowel opkomende als
gevestigde makers uit verschillende disciplines.
In de clubs werken uitvoerende talenten met
makers (meestal in duo’s) uit verschillende
disciplines binnen de podiumkunsten. Beide
groepen kunnen zo hun artistieke signatuur
(verder) ontwikkelen, de makers kunnen bovendien (meer) ervaring opdoen in het werken met
jongeren.
De Clubtrajecten zijn een broedplaats voor
talent, research, presentaties en producties.
Er wordt vaak vertrokken vanuit een thema
en de interesses van de makers en de jonge
talenten. Het werkproces draait om wederzijdse
inspiratie, het ontwikkelen van vaardigheden
en eigen mogelijkheden plus het verwerven
van inzichten. Inzichten in wat theater en kunst
kan zijn en wat zich afspeelt in de wereld.
Door wisselende invalshoeken, kunstvormen,
groepssamenstelling en makersteam gedurende het seizoen, ontstaat een bruisende
DOX hét makersplatform voor theater, jongeren en alle (sub)culturen van nu

dynamiek. Om de doorstroom nog steviger
te maken wordt er ieder jaar voor performers
die auditie willen doen binnen het kunstvak
onderwijs een AuditieClub aangeboden.
In de DOX Club wordt getracht om elk seizoen
minstens zes resultaatgerichte project en
(presentatie-momenten) op te zetten. De
presentaties zijn te zien tijdens de ClubSpecials
in ons eigen theater de Paardenkathedraal in
Utrecht. Daarnaast spelen de performers in
ProductieClubs tijdens de festivals Tweetakt,
Afrovibes en Theater Na de Dam. Deze presentaties worden gevolgd door een evaluatie met
de makers en coaches.
Instroom en doorstroom in 2020
In bijlage A staan de talenten vermeld die
in 2020 actief waren in de clubtrajecten van
DOX. Hun geografische afkomst is getoond
in bijlage B en hun doorstroom/uitstroom
in bijlage C. Uit deze overzichten en grafieken valt op te maken dat de in totaal 72
DOX-talenten in 2020 voornamelijk afkomstig
waren uit de provincies Noord-Holland (24),
Zuid-Holland (18) en Utrecht (11). De rest kwam
uit Drenthe, Flevoland, Gelderland, Groningen
en Limburg. Voor het eerst in jaren hadden we
geen landelijke spreiding. Hoogstwaarschijnlijk
hebben de coronamaatregelen, waarbij reizen
streng werd afgeraden, hieraan bijgedragen.
De man-vrouwverdeling was voorgaande
jaren gelijkmatig verdeeld tussen mannen
en vrouwen. In 2020 deden 24 mannen en
48 mee aan de DOX Clubs. Ook in 2020 mag
DOX zich weer beroepen op een hoge mate
van succes bij zijn talentontwikkeling. Van de
DOX-talenten stroomde 99% procent door
naar de praktijk, naar kunstvakopleidingen of
naar DOX zelf. Sinds 2020 ontstaan er onder
de DOX performers ook nieuwe collectieven.
Slechts 1% stopte tussentijds met de clubs.
Na het ontwikkeltraject kunnen
de performers:
Uitstromen naar de praktijk als
performer (gesubsidieerde instellingen,
commerciele partijen, TV en film).
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Uitstromen naar de kunstvakopleidingen
als student. Doorstromen naar de DOX
producties als performer/maker (vaak
in co- productie met Theater Utrecht en
overige gezelschappen).
Doorstromen naar de afdeling educatie
van Theater Utrecht en DOX als docent
educatie.
Doorstromen naar DOX en Theater
Utrecht voor een residentie waarbij ze
hun makerskwaliteiten onderzoeken.
Uitstromen door het vormen van collectieven, het creëren van eigen werk, of
naar commerciële partijen.
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DOX CLUB PRESENTATIES

AUDITIECLUB 2020
Van januari tot april 2020
Aantal performers 20
Vorm online en live trainingen

Makers / trainers
Dwayne Toemere, Carole van Ditzhuyzen,
Sinem Kavus, Khadija El Kharraz Alami, Timothy
de Gilde, Thibaud Delpeut, Jip Vuijk, George
Tobal, Naomi Velissariou, BOG
DOX Performers
Anne-Fleur Verkade, Clara van Bragt, Danilo
Nisi, Giari Knaapen, John-James Hansen,
Josephine Borst, Lotte Laurens, Maartje Strijk,
Manizja Kouhestani, Mirte Wijers, Naomé
Velazquez, Natasha Bambo, Oprah Diasawa,
Pien Herik, Rick van Werd, Sjoerd Eltink, Tosca
Sommerdijk, Yanna Notterman, Fraukje
Sieswerda, Noah van der Burgt

brengt hen tegelijkertijd dichterbij
hun eigen persoonlijke stijl van
maken en spelen.
Normaal gesproken bezoeken de performers
diverse voorstellingen van DOX of collega-
gezelschappen, dit jaar was dit niet mogelijk
door coronamaatregelen. De AuditieClub
wordt gegeven door acteurs, docenten en
makers die werkzaam zijn in het professionele
werkveld. Daarnaast werken we samen met
bekende castingbureaus.

Deze Club staat in het teken van de
voorbereiding voor de audities van de
kunstvakopleidingen en het werkveld in
Nederland en daarbuiten. De DOX performers
krijgen inzicht in wat het inhoudt om auditie te
doen. Inhoudelijk focust deze club zich op twee
ontwikkellijnen:
1. 		De performers komen in aanraking
met verschillen stijlen, vormen en
manieren van werken binnen het
kunstenlandschap.
2. 	De performers ontwikkelen verschillende soorten skills. Denk hierbij aan
tekstbehandeling, hoe maak ik een
solo, eigen ideeën vervormen tot
theatraal materiaal, samenspelen in
het hier en nu, schrijven vanuit een
persoonlijke fascinatie, stemtraining,
mime etc. Deze skills kunnen ze
inzetten tijdens de audities en het
DOX hét makersplatform voor theater, jongeren en alle (sub)culturen van nu
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THUIS THEATER NA DE DAM
Repetitieperiode januari - april 2020
Livestream 04.05.20
Coronamaatregelen
1 gepland, 1 online livestream gespeeld
Views 297

Muzikant en sound producer
Joost Maaskant
Spoken word artiest
Margo van de Linde
Zang coach
Luca Warmer
Regisseur en choreograaf
Jasper van Luijk
Danser en repetitor
Lo Walther Boer
Met medewerking van makers
Anne-Fay Kops en Mariana Hirschfeld
Eindregie
Timothy de Gilde en Hildegard Draaijer
Coproductie
DOX, Theater Utrecht, Stadsschouwburg
Utrecht en Theater Na de Dam.
DOX Club performers
Elromeo Kidjo, Kelsey van Oers, Lodewijk
van Dijk, Melissa Nout, Maxime Abbenhues,
Romy Stark, Anthony Junior Senior, Nikki
Meijerink, Noah Pielenbosch, Lysanne van
Berlo, Aristos Iatrou, Fee Reynaert, Ousmane
Bangura, Matthijs Janssen, Ciro Goudsmit,
Julie Mughunda, Carlo Kip, Houda Bibouda,
Ino Mijland en Luna Huber
Op 4 mei spelen normaal gesproken in
heel Nederland tegelijkertijd meer dan
honderd voorstellingen om de herdenking
van meer betekenis te voorzien. Door
coronamaatregelen was het niet mogelijk
elkaar in theaters te ontmoeten. Daarom
ontwikkelden we de livestream Thuis Theater
Na de Dam.
Op de avond van 4 mei 2020 herdachten
we om 20.00 uur alle oorlogsslachtoffers. De
rest van de avond, stond in het teken van
beperkte vrijheid. Een intensief creatieproces
DOX hét makersplatform voor theater, jongeren en alle (sub)culturen van nu

voortkomend uit twee DOX Clubs met jonge
DOX-performers onder leiding van muzikant
en soundproducer Joost Maaskant en choreograaf Jasper van Luijk werd in maart abrupt
onderbroken. Dit weerhield de makers en
performers niet in hun creatieve proces. Thuis
Theater Na de Dam gaat de geschiedenisboeken in als een hap uit de tijd. Ook maker
en performer Anne-Fay Kops en spoken word
artist Mariana Hirschfeld ons voorzien van
aangrijpende live acts rechtstreeks vanuit hun
woonkamer.
De coronacrisis werkte direct ontwrichtend.
Joost Maaskant nam met zijn groep verschillende vragen onder de loep; Hoe gaan 9
jonge performers om met de crisis en semi-
quarantaine? Hoe kijken ze naar de (sociale)
media, politiek en de buitenwereld. Wat is er
over van fysiek contact en hoe kijken ze naar
de toekomst? Artistieke scenes verpakt in een
documentaire, waar je wordt meegenomen in
gevoelens, dagboekfragmenten, meningen en
het hebben van huidhonger. Door middel van
muziek, videokunst, conceptuele kunst, spoken
word en sketches namen de performers de
kijkers mee in hun belevingswereld.
In een leven vinden meerdere veranderingen
plaats. Soms klein, soms groot. Nu zijn we
onderdeel van een maatschappij waar een
grootste verandering plaatsvindt met beperkte
vrijheid. Plekken zijn anders dan vroeger.
Mensen verdwijnen uit het straatbeeld en
wij zijn ons meer bewust van de omgeving.
Jasper van Luijk en zijn performers lieten zich
inspireren door te bewegen op plekken die
eerst gevuld waren met mensen en nu zo
goed als leeg zijn. Videocreaties waar performers rennen, dansen, klimmen en vallen door
landschappen; van platteland tot de stad. Een
onderzoek hoe je je fysiek kan verhouden tot
een omgeving die bekend is, maar tegelijkertijd vreemd lijkt vanwege het ontbreken van
menselijke activiteit. Door dans, spoken word
en beeld wordt je meegenomen door ons land.
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Thuis Theater Na de Dam

Thuis Theater Na de Dam
Views 297

PLAY
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DOX CLUB SPECIAL:
JIMI & NASTARAN
Repetitieperiode september - december 2020

DOX CLUB SPECIAL:
DOX CLUB DIEHELEDING
& ANNE SUURENDONK

Speeldata 11.12.2020 & 12.12.2020

Repetitieperiode september - december 2020

Coronamaatregelen
2 gepland, 0 gespeeld

Speeldata 11.12.2020 & 12.12.2020

Aantal deelnemers 8

Coronamaatregelen
2 gepland, 0 gespeeld
Aantal deelnemers 8

Performers
Basak Layic, Nina Kunst, Flip Zonne Zuijderland,
Katja van de L’Isle, Natasha Bambo, Lodewijk van
Dijk, Anna Oirana van Dongen, Sofie Edelbroek
Jimi Zoet en Nastaran Razawi Khorasani onderzoeken de thema’s onderdrukking en bevrijding,
met als inspiratiebron: de punkbeweging uit
de jaren ’70. Wanneer voelen jongeren en
jongvolwassenen zich in Nederland nog onderdrukt? Hoe verzetten zij zich? En hoe bevrijden
zij zich van onderdrukking. Denk aan een mix
van scheurende gitaren, rake melodieën, punk,
spoken word en mierzoete teksten in de vorm
van een album-presentatie.
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Performers
Kañen Hamen, Raphaël Duchenne, Tarek Meri,
Lin Breteler, Jessica dos Reis, Nathalie Schmidt,
Elke Thelissen, Fabienne Strooband
Jip Vuik en Steven Ivo van DIEHELEDING werken
in deze Club samen met choreograaf Anne
Suurendonk. De makers maken met acht DOX
performers een korte film waar 8 solo’s het
vertrekpunt zijn. Vormgegeven toekomst
dromen van jonge mensen in een geïsoleerde
tijd. Huiskamerportretten over verlangens naar
het andere en onbereikbare. De solo’s starten
vanuit een eigen discipline, maar raken elkaar
in de montage.
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DOX CLUB SPECIAL:
ANOTHER DIMENSION
Presentatie 11.12.2020 & 12.12.2020
Coronamaatregelen
2 gepland, 0 gespeeld

Performer
Giovani Vreede
Videografie
CJ P. Roxas
Tijdens de DOX Club Specials stond de documentaire Another Dimension gepland. De
documentaire werpt een intieme blik op het
leven en de dansstijl van Giovani Vreede die
in de danswereld vooral bekend staat onder
de bijnaam Dimension.Deze ondernemende
hiphopper is initiatiefnemer van het succesvolle evenement The Kulture of Hype&Hope en
maker van de film Ikikata – A way of life. Deze
korte documentaire geeft een kijkje in zijn ‘way
of life’. Wie is de man achter de moves?

DOX hét makersplatform voor theater, jongeren en alle (sub)culturen van nu
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IKIKATA – A WAY OF LIFE
Speeldata 21.08.20
Stream tijdens Summer Dance Forever Festival
Coronamaatregelen
5 gepland, 1 gespeeld
Powered by DOX & Fonds Cultuur Participatie

Producer and concept
Giovani Vreede
Director
Gijs Mortier
Translation
Corey Turpin
Editor
Yasin Maddamin
Music artist
Klaus Veen
Graphic artist
Lars Bogaers, Koen Roetman
Speakers
Batalla, DJ Mar Ski, Haryki Horie, Jemel Unigue
Boatwright, Kyogo, MAiKA, Miho, Niko, o-Saam,
Sakuma, Takesaburo, TATSUKI, YASS, Yoshie,
Kelo, Mr. Barbee, BUUBEE, Konoka, Seiya, Kento
Sakurai
Coach
Gijs Kerbosch
Special thanks to
Gijs Kerbosch, E-Ville Media Group, Miku
Hiphop is in Japan a way of live. Danser en
duizendpoot Giovani Vreede maakte samen
met videograaf en regisseur Gijs Mortier in
Japan de film ‘Ikikata – a way of live’ over de
huidige Hiphop community en het ontstaan
daarvan.
Japan is al jaren ‘the place to be’ als het gaat
om pure, rauwe, originele hiphop dans. Het
is op dit moment het land met de grootste
Hiphop community ter wereld. Het cliché is
waar: Japanners kunnen perfect kopiëren
en méér! De hiphop subcultuur is extreem
levendig en extreem goed. Danser en duizendpoot Giovani Vreede organiseert al jaren
het grote internationale Hiphop event The
Kulture of Hype&Hope, powered by DOX. Aan
dit event doen Hiphopper, breakers, poppers,
DOX hét makersplatform voor theater, jongeren en alle (sub)culturen van nu

lockers, house dancers en KRUMPers van over
de hele wereld mee. Giovani Vreede is geïntrigeerd door de levendige Japanse Hiphop
community. In Japan is hiphop ‘a way of live’,
ofwel in Japans ‘Ikikata’. Voor zijn film reisde
hij samen met videograaf en regisseur Gijs
Mortier naar Japan. Hier ontmoette hij de
meest relevante Hiphopdansers en -docenten
van Japan. Ze filmden o.a. Hiro Alma tijdens het
internationale Street Dance Camp Japan. Hiro
is een van de eerste Japanners die een goede
connectie maakte met Amerikaanse dansers.
Door middel van interviews en de meest
inspirerende dansvideo’s neemt Giovani je
mee door de tijd; vanaf de start van de Hiphop
community in Japan tot nu.
Giovani Vreede (1988) is de producer van
IKIKATA en oprichter en artistiek producer van
The Kulture of Hype&Hope. Dit succesvolle
evenement, powered by DOX, is een battle
met vier voorrondes en een Gold Edition als
grote finale. Giovani Vreede a.k.a. ‘Dimension’
is een danser en artiest die zich de afgelopen
zeventien jaar op nationaal en internationaal
niveau heeft ontwikkeld tot professional in de
Hiphop scene. Hij is een vast gezicht binnen de
Hiphop community en is van alle markten thuis.
Hij wordt vaak geboekt voor workshops, battles,
lectures, personal coaching of het jureren van
evenementen. Hij geeft les op diverse urban
MBO en HBO dansopleidingen. Daarnaast is hij
de oprichter van Hype&Hope Dojo, een wekelijks les voor Hiphop dansers waarin Giovani ook
zijn filosofie en methodiek van hiphop deelt.
Gijs Mortier (1996) begon op zijn achtste met
breakdancen. Rond zijn tiende mocht hij
meetrainen met ‘de oudere jongens’, waaronder Giovani Vreede. Na een aantal jaren
samen dansen splitsten de wegen. Tijdens het
breakdancen begon Gijs zijn moves te filmen
zodat hij ze kon perfectioneren. Al snel merkte
hij dat hij de filmpjes ook kon editen en ging
daarmee aan de slag. Voor zijn bijbaantje bij
een hamburgerzaak maakte hij iedere maand
een video voor ‘de burger van de maand’. De
tent had wortels in de hiphopscene waardoor
Gijs zijn werk opviel. Hij werd al snel gevraagd
om korte films en promo’s te maken voor The
37

Ruggeds, Topnotch en World Bboy Classic.
Daarnaast maakte hij videoverslag van o.a.
Amsterdam Dance Event en Mysteryland. In
2020 kwamen Giovani en Gijs elkaar opeens
weer tegen op station Hilversum. Ze wilden
met elkaar samenwerken. Een half jaar later
stonden ze met beide benen op Japanse
bodem. Voor Gijs viel bij het maken van deze
film alles op zijn plek: ‘Dit is mijn eerste film die
inhoudelijke veel mensen kan inspireren.’

awayoflife
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Ikikata – a way of life

Ikikata
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38

THE KULTURE OF HYPE&HOPE
Speeldatum 04.04.2020 (Water edition)
Coronamaatregelen
5 gepland, 1 gespeeld

Concept
Giovani Vreede en Marsha Webster
DJ’s
Udo Sievering, Joseph Woldu, Christiaan
Steijken, Darren Faerber
Hosts
Rajiv Bhagwanbali, Rein Luuring
Media
Thomas van Kalmhout, Gijs Mortier, Jessy
Kemper
Jury
Omorogieva Idahosa, Philippe Almeida,
Alexandre Xavier Kinnen, Andre Grekhov, Daryl
Then
Productie
Stash Ferdinands, Marieke de Waal
Organisator
Marsha Webster, Giovani Vreede
Techniek
René van Hove

de jamsessies waar hiphop ooit mee begon.
In The Hypest Cypher draait het om skills en
improvisatie. Tijdens The Hypest Cypher zijn
normaalgespreken internationale dansscouts
aanwezig die op zoek zijn naar de beste
dansers voor het grootste hiphop evenement
in Europa: I Love This Dance dat jaarlijks in Parijs
plaatsvindt. The Kulture of Hype&Hope is mede
mogelijk gemaakt door Fonds voor

Giovani Vreede en Marsha Webster organiseren in samenwerking met DOX een van
de grootste hiphop events van Nederland. In
vier voorrondes, verspreid over een heel jaar
strijden dansers in verschillende categorieën
om de eerste plek. In juli is altijd de grote finale.
Het is geen wedstrijd in klassieke zin, maar
ook een manier om de liefde voor de dans
en de hiphopcultuur te vieren. In het hoofd
programma zijn er crew battles en de 7 to
smoke battles. In 7 to smoke strijden de acht
beste dansers in korte één tegen één battles.
In 2020 kon alleen de Water editie doorgaan
in januari. De rest van de events konden niet
doorgaan vanwege coronamaatregelen.
De juryleden maken na elke ronde een snelle
keuze. De danser die wint krijgt een punt, blijft
staan en krijgt een nieuwe tegenstander. De
danser die na 20 minuten de meeste punten
heeft wint. Naast de spannende battles kan het
publiek ook genieten van The Hypest Cypher,
DOX hét makersplatform voor theater, jongeren en alle (sub)culturen van nu
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Kulture of Hype&Hope
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DOX ZOOMT IN
Repetitieperiode januari - maart 2020
Coronamaatregelen
0 gepland, 9 online video’s gespeeld
Presentatie 16.03. 2020 - 02.05.2020
Aantal deelnemers 16

Artistieke begeleiding
Abdelhadi Baaddi, Carole van Ditzhuyzen en
Dwayne Toemere
Performers
Sjoerd Eltink, Anne-Fleur Verkade, Clara van
Bragt, Danilo Nisi, Fraukje Sieswerda, Giari,
Knaapen, John-James Hansen, Josephine Borst,
Lotte Laurens, Maartje Strijk, Manizja Kouhestani,
Mirte Weijers, Natasha Bambo, Naomé
Velazquez, Pien Herik, Tosca Sommerdijk en
Oprah Diasawa
In aanloop naar Thuis Theater Na de Dam
op 4 mei presenteert DOX van 16 april t/m 2
mei op Facebook en Instagram een nieuwe
DOX ZOOMT IN. Zoom in op alle video’s van
deze ‘online productie’ waar de DOX’ers
vertellen over hun werk en inspiratiebron.
Sinds de maatregelen van 12 maart 2020
veranderde ook voor 17 van onze DOX’ers het
theaterseizoen: hun lopende audities, school-,
werkend- en sociaal leven. DOX ZOOMT IN
is een creatief kijkje in de levens van deze
DOX’ers. Vanaf donderdag 16 april zoomen we
via onze socials meerdere keren per week in
op een nieuwe videoproductie van deze DOX
performers.
Geen theater of concerten, geen familie
bezoeken en geen terrasje pakken. We mogen
niet meer de vloer op, we mogen elkaar niet
meer zien en we mogen niet uitgaan met
vrienden. Weinig mag en weinig kan. Alles op
anderhalve meter afstand. Met deze video
creaties nemen de DOX’ers je mee in hun blik
op de Corona-crisis. Hoe heeft de Coronacrisis
hen geïnspireerd? DOX’ers krijgen op deze
plek een stem: wat hebben zij te zeggen over
deze bizarre periode? Het resultaat: de online
productie ‘DOX ZOOMT IN’. Deze online productie biedt een platform waar je als publiek
DOX hét makersplatform voor theater, jongeren en alle (sub)culturen van nu

deelgenoot kan worden van het proces van
deze eigenzinnige club DOX’ers. Een proces
waarbij delen en uitwisselen het uitgangspunt
was. Een platform dat ons een gevoel van
saamhorigheid en troost biedt en hopelijk jou
ook! Op 16 april zijn wij ingezoomd op DOX’er
Sjoerd Eltink.
Dox zoomt in video’s
Giari Knaapei
2 mei

Josephine Borst
30 april

Sjoerd Eltink en John-James Hansen

28 april

PLAY

Danilo Nisi en Manizja Koehestani
26 april

Natasha Bambo
24 april

PLAY

Fraukje Sieswerda
22 april

Pien Herik, Maartje Strijk en
Anne-Fleur Verkade
20 april

Mirte Weijers en Tosca Sommerdijk
18 april

Sjoerd Eltink
16 april
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DOX Zoomt in – Pien Herik, Maartje Strijk en Anne-Fleur Verkade

DOX zoomt in

PLAY

20 april
Pien Herik, Maartje Strijk en Anne-Fleur Verkade
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WHEN THIS IS OVER
Repetitieperiode mei 2020
Release date 17.05.2020
Coronamaatregelen
niet gepland, 1 online gespeeld
Aantal deelnemers 16

Tijdens de persconferentie van 19 mei richtte
premier Mark Rutte zich expliciet tot de
jongeren in Nederland. Hoe zien zij de toekomst
voor zich in de anderhalvemetersamenleving?
HNTdeMotor en The Pack – de jongerenafdelingen van HNT en ITA – namen, samen met 22
jongerenafdelingen van gezelschappen, in heel
Nederland, die oproep ter harte. Waaronder
DOX! In zeven korte videocollages en een overkoepelende compilatie voeren de Nederlandse
jongeren een vurig pleidooi voor de zonde.
Mark, kijk je mee?

Het project is onderdeel van The Coronavirus
Time Capsule, een door het Britse theater
gezelschap Company Three opgetuigd project
waarin jongeren over de hele wereld door
middel van wekelijkse opdrachten collectief
reflecteren op de wereld in coronacrisis. Eerder
onderzochten ze onder meer onderwerpen
als sociale distantie, de thuisschool en hoe je
stoom afblaast in een wereld die geleid lijkt te
zijn door beperkingen en restricties.
De Nederlandse jongeren grepen deze achtste
editie – getiteld: When this is over – aan om
Rutte alvast een schot voor de boeg te geven:
hoe geeft de jeugd hun toekomst vorm in tijden
van corona en anderhalve meter afstand als
norm? Hoe bewaar je eigenheid, autonomie
en levenslust ondanks allerlei inperkingen en
onzekerheid?

When this is over

When this is over

PLAY
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3

PRODUCTIES

QUAKE
Coproductie met Theater Utrecht
Quake – DOX & Theater Utrecht – Foto: © Julian Maiwald

Vorm live voorstelling in theaters
Speeldata 14.10.20 – 11.11.20
Coronamaatregelen
24 gepland, 15 gespeeld, 1 online livestream gespeeld

Regie
Casper Vandeputte
Choreografie
ArtBeat Amsterdam: Melvin Fraenk & Çağdas
Gülum
Spel en dans
Daniel Kolf, Ali Zanad, Isabelle Houdtzagers,
Isabelle Kafando, Juan Zyad, Giovanni Pisas,
Melisa Diktas, Noah van der Burgt

Quake is een energieke, ontwapende en
muzikale (dans)voorstelling van een groep
jonge multitalenten over hoe ons verleden
in ons doorleeft door middel van krachtige
trillingen en wat we daarmee moeten. De
voorstelling verklaart dat wij ons verleden zijn
en deze kennis roept vragen op. Quake is een
coproductie van DOX en Theater Utrecht en
geregisseerd door Casper Vandeputte.
Net als een aardbeving duizenden kilometers
verderop hier een vloedgolf kan veroorzaken,
zijn wij producten van onze geschiedenis.
Quake wordt gemaakt door acht hartstochtelijk eerlijke performers die hun persoonlijke
‘quakes’ op verschillende plekken in de
tijd en op de aarde hebben liggen. Deze
dansende, pratende, zingende, professionele
en selfmade talenten doen vol zelfbewustzijn
hun verhaal. Samen met regisseur Casper
Vandeputte, choreografen Melvin Fraenk en
Cagdas Gülum en muzikant Tom van Wee
onderzoeken de performers hoe hun verhaal
samenhangt met de levensverhalen van de
mensen om hen heen. Ook jij wordt aangespoord om (opnieuw) je eigen levensverhaal
DOX hét makersplatform voor theater, jongeren en alle (sub)culturen van nu

onder ogen te zien. Zodat we niet vergeten dat
we geschiedenis zijn.
Quake ging 14 oktober 2020 in première in
Stadsschouwburg Utrecht en stond geprogrammeerd tot en met februari 2021.
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Quake – DOX & Theater Utrecht – Foto: © Julian Maiwald

“Op meesterlijke
wijze weet regisseur
Casper Vandeputte in
Quakehistorische processen
in een persoonlijke
context te plaatsen. In een
opzwepende mix van dans
en teksttheater traceert hij
hoe generationele trauma’s
als slavernij, oorlog en
kolonisatie doorwerken
in het heden, en hoe we
alleen door het verleden
te confronteren kunnen
groeien.”

“Vurige performance die nog
wel even natrilt”
Theaterkrant

“Opzwepend theater over hoe
het verleden doorwerkt in het
heden”
NRC

“Quake: een meeslepende
dans tegen de draai in”
Leeuwarder courant

NRC

Nr. 1 beste jeugdvoorstelling van 2020

DOX hét makersplatform voor theater, jongeren en alle (sub)culturen van nu
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Quake – DOX & Theater Utrecht – Foto: © Julian Maiwald

Quake
TUDOXqua-2020ke

PLAY
“Een waanzinnige
voorstelling, voor ieder die
dit leest met de kans hier nog
heen te gaan: doe het.”
Milou van der Wende
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DIEHELEDING KOMT

DIEHELEDING KOMT
Speelperiode 13.08.20 - 15.08.20
Vorm voorstelling livestream
Speelbeurten 3
Coronamaatregelen
1 gepland, 3 online livestream gespeeld

Coproductie
DIEHELEDING & Theater Utrecht
Concept en uitvoering
DIEHELEDING
Spel
Steven Ivo, Annebel Overbeeke, Nick
Livramento Silva & Merel Pauw
Regisseur
Jip Vuik
Videodecor & beeldregie
Derk Stenvers
Vormgeving & techniek
Mike van de Lagemaat

Hiphop-theatercollectief DIEHELEDING doet
de ultieme poging om antwoord te geven
op allerlei vragen over seksuele verlangens
met DIEHELEDING KOMT. De westerse mens lijkt
geobsedeerd door de eindeloze gesprekken
over beminnen en het verklaren ervan. In
de vorm van een waanzinnige verzameling
muziek tracks reageert DIEHELEDING op deze
eeuwenoude verslaving.
Vanuit verschillende perspectieven word je
geconfronteerd met opwindende hiphop beats,
intense scenes en videoclips die allemaal op
hun eigen manier over het bedrijven van de
liefde gaan. Eén van de inspiratiebronnen van
het collectief is Filosoof Foucault: “We eisen dat
seks de waarheid spreekt en we eisen dat het
ons onze waarheid vertelt, of beter gezegd, de
diep begraven waarheid over onszelf waarvan
we denken dat we die onder in ons bewustzijn
bezitten.”. Geen enkele fantasie is te gek, of toch
wel? Waar ligt jouw grens?
Deze voorstelling was exclusief te zien in de
vorm van een livestream. De livestream stond
geprogrammeerd op meerdere festivals die
corona geen doorgang hebben gevonden.
DOX hét makersplatform voor theater, jongeren en alle (sub)culturen van nu
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DIEHELEDING KOMT

PLAY

DIEHELEDING KOMT
dhd2020
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LIONSTORM
Single & clip release WTJMDZ (21.08.20)
Single & clip release VIES, 19.06.20
Clubtour 05.01.20 - 27.04.20
Other eigen merchandise
Coronamaatregelen
15 gepland, 8 gespeeld, 1 livestream

Coproductie
Paradiso Melkweg Productiehuis i.s.m DOX
Makers
Skerrie Sterrie en Vuige Muis
Extra subsidie
Urban Arts Talent Fonds Cultuurparticipatie
WTJMDZ credits
Concept/Director - LIONSTORM DoP - Wesley
Mulder Producer - Brandi van de Mortel
Production Manager - Randy Duursma Art
Director - Zino Bakker 1st AD - Ayu Lourenburg
Styling - LIONSTORM Styling Assistant - Tara
Zandwijken MUAH - Chiara Sriram Focus Puller
- Abel Andel Gaffer - Wiegert de Vries Editor
- Lester Kamstra Grading - Wesley Mulder
Actors: Jip van den Dool, Thomas Höppener,
Jurriën Remkes, Felix Schellekens, Sjef van
Schie, Harm Duco Schut, Max Wind

aankomende zomerseizoen op op onder
andere Down The Rabbit Hole Festival, tijdens
Pride Amsterdam (meerdere locaties) en in
Club Church. Daarnaast exposeert het CBK
Zuidoost vanaf augustus foto’s gemaakt door
LIONSTORM.
DOX & Paradiso Melkweg Producties (PMP)
slaan de handen ineen om het tweekoppige
hiphop duo LIONSTORM naar een hoger plan
te tillen. LIONSTORM is onderdeel van Spotify’s
‘Unlike Any Other campaign’. Hiermee geeft
Spotify in 2020 het hele jaar door de LGBTQIAP+
community een podium met verschillende
LGBTQIAP+ playlists en podcasts. LIONSTORM’s
track No H8o is aan het shinen tussen klassiekers als ‘How will I know’ van Whitney
Houston en ‘I’m Coming Out’ van Diana Ross
in de Rainbow Mix playlist. Daarnaast bracht
LIONSTORM een muziekvideo uit met Zwart
Licht, de single VIES en laatste track: WTJMDZ.
LIONSTORM was tijdens de eerste lockdown
gast bij 3FM.

LIONSTORM is een rapformatie bestaande uit
Skerrie Sterrie en Vuige Muis. Ze misten queer
rolmodellen binnen de Nederlandstalige
hiphop scene. Vanuit een gedeelde liefde
voor dit genre is de droom geboren om een
rapduo te vormen. Een lange lijst speeldata
was gepland, maar kon geen doorgang geven
door coronamaatregelen. Maar LIONSTORM zat
niet stil; ze waren als eerste te gast bij 3voor12
live, waren te horen in diverse podcasts,
maakten hun eigen merchandise en hebben
drie videoclips en singels gereleased.
Het duo heeft een unieke en herkenbare
sexy agressieve stijl die terugkomt in lyrics,
concertperformances en kleding die onder
hetzelfde label wordt uitgebracht. LIONSTORM
werkte samen met o.a. Patta, Neenah
en Josephine Zwaan. Het duo treedt het
DOX hét makersplatform voor theater, jongeren en alle (sub)culturen van nu
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WTJMDZ

WTJMDZ

PLAY

Release 21.08.20
Views 9K+
“Dit nummer zou eigenlijk bij
elke hersenloze (vooral niet
originele) reactie op twee
vrouwen kei hard afgespeeld
moeten worden. Zo gebaseerd
op de waarheid dit! En een
heerlijk nummer! ”

we hadden geen sex met een
man voor onze kinderen, nee
ze hebben ook geen papa
nodig, wel 2 ouders en die
hebben ze. En nee we missen
niets. Zeeeeeeker niet jou
1ogige slang vriend. Dus.”

“Deze shit is real hoor. Ja we
zijn samen, nee de jouwe
hebben we niet gezien. Hoeft
ook niet, gaat niet onze
sexualtiteit veranderen. Je
kan net zo goed je elleboog
laten zien. Nee je mag niet
kijken, we zijn alle2 vrouwen
thats kinda the point. Nee

“LOVE IT LADIES, LET’S GET
IT!!!!
”

Shirley Hermans

DOX hét makersplatform voor theater, jongeren en alle (sub)culturen van nu
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Søren Westphal
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Release 24.01.20
Views 1,5K+

Gunshots En Kabaal Remix (prod. Hayzee) / Tokyo Tour Footage

Gunshots En Kabaal Remix (prod. Hayzee) /
Tokyo Four Footage

PLAY

Release 19.06.20
Views 10K+
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PLAY
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DO WE FEEL?
Speelperiode 17.09.20 - 26.11.20
Onderdeel DANSLOKAAL 8 (Conny Janssen Danst)
Coronamaatregelen
31 gepland, 31 gespeeld

Coproductie
Conny Jansen Danst, Korzo, Dansateliers
Subsidienten
Gemeente Rotterdam & Fonds Podiumkunsten
Choreografie
Do we feel?
Choreograaf
Dalton Jansen
Dansers
Hiro Murata, Liza Wallerbosch, Ricky
Nainggolan (stage)
Lichtontwerp
Marcel Slagter
Techniek
Remko van Wely

in Rotterdam of tijdens de tournee langs
verschillende theaters in Nederland!
Tom Helmer, dramaturg en programmamaker bij Theater Bellevue, stelt interviewde
Dalton Jansen over zijn het maakproces
tijdens de ontwikkeling DANSLOKAAL 8 en de
ontwikkeling van Dalton als choreograaf. Over
zijn bewegingstaal, zijn focus op het kunstenaarschap en Black Lives Matter. Luister de
podcast.
“Ik hoop dat de bezoekers van mijn voorstelling
zich kunnen identificeren met wat ze zien. Dat
zij de tijd waarin we leven – sinds de quarantaine – herkennen in het stuk. Het gaat over de
frictie, de spanning, die we met z’n allen voelen.
Over dat we hoop moeten zoeken in liefde en
in empathie. Dat is mijn gevoel bij deze tijd en
dat breng ik graag over op het publiek.” Dalton
Jansen over Do we feel?

Do we feel? – Foto: © Salih Kiliç

In het kader van de Nieuwe Makersregeling
wordt Dalton Jansen twee jaar lang intensief
begeleid door DOX, Productiehuis Theater
Rotterdam en Conny Janssen Danst. Dalton
maakte als onderdeel van dit traject het stuk
Do we feel? Voor DANSLOKAAL 8. Sinds 2012
zet Conny Janssen Danst met DANSLOKAAL
de deuren open voor jonge makers. Zij krijgen
de kans om nieuw werk te ontwikkelen in
samenwerking met de dansers van het
gezelschap. Voor iedere aflevering selecteert
Conny Janssen samen met Dansateliers
en Korzo nieuw choreografietalent met
diverse achtergronden. In DANSLOKAAL 8 zijn
dat Andreas Hannes (Dansateliers), Dalton
Jansen (Conny Janssen Danst*) en Antonin
Rioche (Korzo).
Wat deze samenwerking oplevert? Een
verrassende avond dans met drie nieuwe
werken, gedanst door de bekende gezichten
én de nieuwe jonge dansers van Conny
Janssen Danst. Ontdek de dansmakers
van de toekomst in de intieme omgeving
van de studio in Huis Conny Janssen Danst
DOX hét makersplatform voor theater, jongeren en alle (sub)culturen van nu
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Do we feel? – Foto: © Salih Kiliç

Do we feel?

PLAY
“Dat geldt ook voor het
slotstuk Do We Feel?
van Dalton Jansen over
racisme en politiegeweld.
Daltons bewegingsstijl is
aantrekkelijk, met breed
uitgemeten worstelingen en
een constant gevoel dat de
dansers moeten vechten met
de zwaartekracht.” Parool
“Explicieter is Jansens
verwijzing in Do we feel? naar
het politiegeweld achter de
antiracismeprotesten. Hiro
Murata, Liza Wallerbosch en
Ricky Nainggolan wisselen
met leesbaar agressieve
DOX hét makersplatform voor theater, jongeren en alle (sub)culturen van nu

Do we feel? repetitie – Foto: © Salih Kiliç

gebaren telkens van rol:
het slachtoffer van nu is de
onderdrukker van straks. En
de omstander? Die zwijgt bij
een nekklem maar knalt later
met zijn vingerpistool.”
De Volkskrant
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ANNE-FAY
Single & clip release The Sun 11.09.20
Single & clip release White Woman (Akweley) 11.12.20
Clubtour 19.04.20 – 29.11.20 (cancelled due to covid)
Coronamaatregelen
29 gepland, 7  gespeeld

Coproductie
Paradiso Melkweg Productiehuis
Concept
Onyx & Iory (Anne-Fay Kops & Felix Kops)
Lyrics
Anne-Fay Kops
Beeld
Felix Kops
Bookings
Irfan Er
Drums & Bas
Gino Cochise
Toetsen
Anan den Boer
Licht
Gert van Elderen
Geluid
Edwin Mol
Zangeres Anne-Fay Kops en filmmaker Felix
Kops volgen de voetsporen van hun familie en
voorouders de hele wereld rond en maken een
voorstelling vol vraagtekens met songs, dans
en visuals. Verhalen over slavernij stromen
door je bloed, maar zijn nooit verteld door je
familie. Hoe ontdek je je familieverleden als de
Nederlandse geschiedenisboeken maar een
kant van het verhaal vertellen? Wat mag je
met gemixt bloed wel en niet als je profiteert
van wit privilege? Zangeres Anne-Fay Kops
en filmmaker Felix Kops volgen de voetsporen
van hun familie en voorouders de hele wereld
rond en maken een voorstelling vol vraag
tekens met songs, dans en visuals.

werelddelen overstaken in een zoektocht naar
een beter leven.
Anne-Fay en Felix reisden van Nederland via
Aruba & Curaçao naar Suriname en Ghana,
op zoek naar de verhalen over hun afkomst.
Ze maakten in al deze landen muziek met
lokale producers. Ook filmden ze beelden op
de voormalige plantages in Suriname, op de
Atlantische Oceaan en in een slavenfort in
Ghana.
De mensen, hun verhalen en de muziek van
deze reis stopten zij in dope tracks vol Hiphop,
soul, gospel, elektronica en traditionele stijlen
uit de landen van hun voorouders. Iedere
track heeft een bijzondere muziekvideo in de
stijl van Beyonce en met een maatschappij
kritische boodschap. De songs werden in
Nederland tot een album samengebracht
met producers Morgan Avenue (S10, Naaz) en
Jeremia Jones (Ed Sheeran, Nicki Minaj).
In 2020 maakten ze, in samenwerking met
Paradiso Melkweg Productiehuis, met dit
materiaal een muziekshow die in première
ging in de Melkweg. Met het muziektheater
concert Anne-Fay’s Reaspora in 2021 vol
muziek, dans en XL visuals sluiten zij hun
bijzondere reis in een theatersetting af.

Een wereldreis langs de routes van
de slavernij
In de voorstelling volgen we een witte vrouw
op zoek naar haar familiegeschiedenis via
haar ouders, grootouders, overgrootouders en
de vele generaties daarvoor. Bloedbanden die
DOX hét makersplatform voor theater, jongeren en alle (sub)culturen van nu
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Anne-Fay’s Reaspora Clubtour 2020 — Foto:

“Zangeres Anne-Fay volgt
haar eigen spoor terug.”
NRC

“Intiem en krachtig concert
over kolonialisme”
Theaterkrant

“Onwijs veel respect voor
jouw reis door je verleden,
en de muziek en beelden
die daaruit voortkomen.
Ben nieuwsgierig naar de
rest van je album, maar dit
beloofd al heel veel, prachtig
nummer Anne-Fay! X Ang”
Angelique de Boer

The Sun — Anne-Fay

The Sun
Release 11.09.20
Views 6,3K+

PLAY
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White Woman — Anne-Fay

Release 11.12.20
Views 28K+

PLAY
“What a vibe. beautiful,
impressive, humbling. ”
Sander der2

DOX hét makersplatform voor theater, jongeren en alle (sub)culturen van nu

56

1001
Powered by DOX
Speelperiode 17.09.20 - 16.12.20
Coronamaatregelen
27 gepland, 13 gespeeld

Concept en uitvoering
DIEHELEDING
Spel
Steven Ivo, Merel Pauw, Nick Liveramento Silva,
Annebel Overbeeke, Dalorim Wartes
Regisseur
Jip Vuik
Vormgeving en techniek
Mike van de Lagemaat

Radiomaker Dionne Verwey praat met
performer Merel Pauw en regisseur Jip Vuik
van DIEHELEDING over 1001 in de allereerste
Wij zijn DOX podcast. Ze praten over het
maakproces, de thema’s van de voorstelling
en de reden waarom ze deze voorstelling
hebben gemaakt.

Luister nu naar de podcast
vol zwoele beats en hete
verhalen.

1001 is een ode aan verhalen vertellen. Met
elementen uit Arabische hiphop, storytelling en
spoken word tot een soft-erotische oosterse
broeinacht. Welk verhaal moet je vertellen om
niet te sterven? Denk dikke beats en zachte
matrassen: DIEHELEDING creëert een hiphopfeest als ode aan een van de mooiste verhalen
uit de geschiedenis.
Hiphoptheatercollectief DIEHELEDING blaast een
nieuw leven in de oude Arabische verhalen van
duizend-en-één-nacht. Ze gebruiken hierbij het
oeroude verhaal van de koning Sjahriaar die,
na bedrogen te zijn door zijn vrouw, elke nacht
een andere vrouw huwt en haar daarna ter
dood veroordeeld. Totdat hij de huwelijksnacht
doorbrengt met de mooie Scheherazade: zij
vertelt de koning een verhaal dat nooit af is
en duizend-en-één nachten duurt, waardoor
hij haar steeds laat leven om het einde van
het verhaal te horen. In 1001 mixt DIEHELEDING
elementen uit Arabische hiphop, storytelling en
spoken word tot een soft-erotische oosterse
broeinacht. Ze mixen de oorspronkelijke
verhalen van prinses Scheherazade met onze
eigen verhalen, en stellen onszelf de vraag:
welk verhaal moet je vertellen om niet te
sterven? DIEHELEDING gaat zichzelf niet ontzien.
Ze gaan op zoek naar de verhalen in onszelf die
ons stil laten vallen, die ons hart doen stoppen
en die herwerken we tot hiphop en samplen we
door de Arabische nachten heen.
DOX hét makersplatform voor theater, jongeren en alle (sub)culturen van nu
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1001 – Powered by DOX – Foto: Derk Stenvers

1001

PLAY

“Trefzekere hiphophertaling
van de verhalen van
duizend-en-een-nacht”
Theaterkrant
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FROM TURKEY WITH LOVE
Shows 16.06.20 - 02.11.20 live in theaters
Coronamaatregelen
7 gepland, 7 live gespeeld

Coproductie
ArtEZ Toneelschool
Concept, scenografie, tekst en spel
Harun Balci
Begeleider en eindregie
Timothy de Gilde
Regieassistent
Sol Vinken
Schrijfcoach
Vera Morina
Scenografiecoach
Anouk van Kolfschoten
Fotografie
Danique Regterschot
Artistiek advies
Ilke Paddenburg

Turkey with Love – Foto: Bart Grietens

Hoe voelt het om je altijd aan te moeten
passen aan je omgeving? Kan je nog wel jezelf
zijn als je niet alles kan vertellen? Daar ga je,
als Turks-Nederlandse man, met je vriend
op bezoek bij je familie in Turkije. De laatste
ontmoeting is inmiddels tien jaar geleden.
Een moeilijke confrontatie, want je komt dan
wel vanuit Nederland naar Turkije, maar
homoseksualiteit? Laat dat maar thuis! Toch?
From Turkey with Love is een autobiografisch
geïnspireerde voorstelling over identiteit,
aanpassing, cultuur en seksualiteit.
Een zoektocht naar jezelf kunnen zijn.
Veiligheid willen voelen binnen je cultuur en je
familie. Een inwendige strijd om wel of niet te
voldoen aan de onbeschreven regels van een
cultuur. De onmacht, om je niet volledig thuis
te kunnen voelen bij je eigen familie. Wat is
dan nog thuis?

DOX hét makersplatform voor theater, jongeren en alle (sub)culturen van nu
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From Turkey with Love – Foto: Bart Grietens

From Turkey with Love
Harun20

PLAY
“In zijn eentje speelt Balci
alle rollen van dit verhaal,
dat steeds wranger wordt
en waarin de hoofdpersoon
zich afvraagt wat ‘thuis’ nog
betekent als je je nergens
thuis of veilig voelt. Leven
tussen twee werelden; Balci
geeft zijn publiek oprecht en
met overgave een kijkje in
die realiteit.” Theaterkrant
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Nobody tolke me there’d be days like these – Sinem Kavus – Foto: Anna van Kooij

NOBODY TOLD ME THERE’D BE
DAYS LIKE THESE
Speelperiode 19.01.20 - 31.01.20
Coronamaatregelen
2 gepland, 2 gespeeld

Coproductie
DOX & PMP
Concept & performance
Sinem Kavus
Schrijfcoach
Ko van den Bosch
Regie coach
Timothy de Gilde
Muzikale begeleiding en performance
Daniel Bellus
Muziek en advies
Jeremia Jones en Valentijn Bannier
Advies
Lisa van Woersem, PMP & Hildegard Draaijer,
DOX

Actrice, maker en schrijver Sinem Kavus (1991)
maakt en speelt de preview van haar tweede
one-woman show Nobody told me there’d be
days like these. Onder de vleugels van DOX &
Paradiso Melkweg Productiehuis (PMP) gaat
zij op zoek naar de zin van het bestaan. Een
muzikale performance over eenzaamheid vol
rauwe emoties, chaos, verdoving, uitersten en
uiteindelijk berusting.
In haar nieuwe en persoonlijke performance
laat Sinem zich van haar meest kwetsbare kant
zien. Ze heeft alles wat haar hartje begeert en
volgt haar eigen weg. Maar in deze maakbare
wereld vol perfecte social media plaatjes spookt
in haar hoofd steeds dezelfde zin: aan alles komt
een einde. In een periode van existentiële angst
en de zoektocht naar de zin van het bestaan
zocht Sinem houvast en troost in materiele
dingen, verdovende middelen en mensen om
zich heen. Hoe krampachtiger ze zich hieraan
vasthield, hoe verder ze afgleed van haarzelf
en de echte wereld. Ze vond herkenning in de
bluesmuziek, gedichten van Rumi en teksten van
Sylvia Plath. In deze muzikale theatertrip neemt
ze ons mee in haar zoektocht.
DOX hét makersplatform voor theater, jongeren en alle (sub)culturen van nu
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Nobody tolke me there’d be days like these – Sinem Kavus – Foto: Anna van Kooij

Nobody told me there’d be days like these
Nobody20

PLAY
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ROLE MODEL – SUCCESREPRISE
Coproductie met NBprojects
Festivalvoorstelling
Van 11.02.20 – 31.12.20, buitenland festivaltour
Première 22.02.18, Stadsschouwburg Utrecht

ontvouwt zich een energiek dansconcert dat je
aan het denken zet.
De voorstelling is mede mogelijk gemaakt
door Fonds Podiumkunsten, Amsterdams
Fonds voor de Kunst, Fonds voor Cultuur
participatie en Gemeente Utrecht.

Coronamaatregelen
9 gepland, 3 gespeeld

Regie
Nicole Beutler en Magne van den Berg
Kostuums
Jessica Helbach
Scenografie & lichtontwerp
Sascha van Riel Muziek Gary Shepherd
(DJ Streamer)
Coaching
Hildegard Draaijer, Victor Mentink, Djahan
Mazari (kalarippayat training), Amber
Vineyard (voguing masterclass)
Repetitor
Anne Suurendonk
Performers
Anne-Fay Kops / Sophia Manson, Debbie
Ruijter, Deschny Ira Rogers, Djinti Sullivan /
Nicole Geertruida, Lucinda Mae Wessels en
Tamara Robledo

In ROLE MODEL staat een groep jonge vrouwen
samen sterk. Mannelijk, vrouwelijk, onverschrokken, rauw, zacht. Door ook hun kwetsbaarheid
te tonen, delen ze een ongekende kracht. Zo
laten ze zien hoe mooi het is om trots te zijn
op jezelf. Zes heel verschillende performers
met een achtergrond in urban dansstijlen als
hiphop, housedance, waacking en voguing,
komen terecht in de gestileerde, beeldende
wereld van Nicole Beutler en compagnon
Magne van den Berg. Virtuoze dansmoves in
een zee van subtiele betekenis.
ROLE MODEL is een voorstelling die eigenheid
en diversiteit viert. Met dans, zang, spoken word
en een aantal rake karatekicks zetten deze
dames een krachtig beeld van empowerment neer. Voortgestuwd door de sfeervolle
en meeslepende soundtrack van Beutlers
vaste componist Gary Shepherd / DJ Streamer,
DOX hét makersplatform voor theater, jongeren en alle (sub)culturen van nu
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ROLE MODEL – DOX & NBprojects – Foto: Anja Beutler

“Een urban dansexplosie van
verscheidenheid.”
Trouw

“Een aangenaam beeld van
empowerment.”
Theaterkrant

“Je raakt meteen geïntrigeerd
door de toffe urban
dansmoves die ze laten zien,
en blijft dat tot het einde.”
Scènes
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BLOEDLINK – SUCCESREPRISE
Coproductie met HNTjong
Vlakke vloervoorstelling
Van 09.01.20 – 22.01.20
Première 24.02.18 Theater ‘t Spui, Den Haag
Coronamaatregelen
6 gepland, 6 gespeeld

Regie
Casper Vandeputte
Dramaturgie
Martine Manten
Regie-assistent
Loek de Bakker
Kostuums
Rebekka Wörmann
Toneelbeeld
Julian Maiwald
Coaching
Hildegard Draaijer en Noël Fischer
Performers
Carole van Ditzhuyzen, Gary Gravenbeek,
Jennifer Muntslag, Lavinia Aronson,
Dahiana Candelo, Sol Vinken en Juan Zyad

zware inhoudelijke thema’s. In Bloedlink duikt
hij met een groep multi-getalenteerde spelers,
dansers en performers in de wereld van de
middelbare school.  Bij HNTjong maakte hij
eerder de festivalhit The Summer of ’96 en de
ontroerende monoloog Titus.
Bloedlink won in Den Haag de Wijkjuryprijs
en ontving een Zilveren Krekel van de
Jeugdtheaterprijzen van de Vereniging van
Schouwburg- en Concertgebouwdirecties.
De voorstelling is mede mogelijk gemaakt
door Fonds Podiumkunsten, Fonds voor
Cultuurparticipatie, Gemeente Utrecht,
Ministerie van OCW en Gemeente Den Haag.

In een probleemklas heeft een lerares haar
leerlingen totaal niet in de hand. Dan vindt
ze een pistool in één van de schooltassen.
Er ontstaat een broeierige sfeer in de klas
waarbij de leerlingen en lerares tegenover
elkaar komen te staan. Heftige discussies
worden gevoerd over afkomst en gedrag,
over afwijzing en erkenning, over wat nou
eigenlijk belangrijk is in je leven.
Met Bloedlink onderzoekt Vandeputte de
vrijheid in denken en het krijgen en behouden
van je plek in een groep met botsende
culturen en waarheden. Hij laat zich inspireren
door research en inspiratiebronnen als de
Franse film Entre les Murs en de Berlijnse
theaterhit Verrücktes Blut. Een humoristische,
rauwe en muzikale voorstelling over hoe je
doet en wie je eigenlijk bent.
De talentvolle schrijver & regisseur Casper
Vandeputte maakt energieke, humorvolle en eerlijke voorstellingen over soms
DOX hét makersplatform voor theater, jongeren en alle (sub)culturen van nu
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Bloedlink – DOX & HNTjong — Foto: Bowie Verschuuren

“Urgent discussiestuk over
de praktijk achter ongelukkig
gekozen woorden en
alarmerende statistieken.”
Volkskrant

“Cultuurverschillen in
de snelkookpan van een
klaslokaal.”
Theaterkrant

“Bloedlink laat vlijmscherp
zien dat de samenleving een
stuk zelfredzamer is.”
NRC
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4

MANIFESTATIES

Online tutorials
Al snel na de start van de eerste lockdown
wilden we in contact blijven met onze fans.
Onze makers en performers maakten in
opdracht van DOX online tutorials over de
skills die zij bezitten. Hiphopdanser Giovani
Vreede leert kijkers hoe je kunt battlen,
Anne-Fay Kops vertelt over het maken van
een album en DJ Shug La Sheedah gaf een DJ
workshop.
How to spin
Voor een fijne beat, goede vibes en een Feel
Good feestje moet je bij DJ Shug La Sheedah
zijn. Deze dame is geboren en getogen in
Utrecht en heeft een ongekende passie voor
muziek. In de DOX tutorial ‘how to spin’ leert
Shug je in een paar stappen de basis elementen van DJen. Shugs muziek varieert van r&b

tot aan classics, swingbeats, hiphop, afrotunes
en zelfs van disco invloeden is ze niet vies.
Waar je haar van kunt kennen? Met regelmaat
heeft ze gedraaid in clubs als Paradiso, AIR,
Club NYX, Tivoli en Bitterzoet. Daarnaast stond
ze ook op festivals als Milkshake, Gaypride en
Museumnacht. Naast deze tutorial gaat zij op
Hemelvaartsdag 21 mei om 19.00 uur live op
onze DOX Instagram. Van Motown Classics
tot Funky Afro House, van Electrische remixen
tot een fijne Dancehall. DJ Shug la Sheedah
neemt jou mee met haar lekkere ‘Feel Good’
beats tijdens deze stay at home Hemelvaart.
Spin that wheel DJ!

TUTORIAL
How to spin with
DJ Shug La Sheedah
Tutorial: How to write
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How to create a song
Zangeres Anne-Fay Kops neemt ons mee in de
wereld van het produceren van songs. Door
de Coronacrisis is de release van haar nieuwe
album Reaspora geannuleerd. Geen Motel
Mozaïque, Oerol of Parade, het festivalseizoen
heeft dit jaar geen kans gekregen. Maar
Anne-Fay zit niet stil. In de nieuwe DOX tutorial
‘How to creat a song’ laat zij in 5 stappen
zien hoe zij een liedje produceert. Waar haalt
zij haar inspiratie vandaan? Hoe kan je zelf
produceren en wanneer gaat je liedje naar de
producer?

TUTORIAL
How to create a song
with Anne-Fay Kops
How to battle
Deze week is de sfeer Hype en de boodschap
Hope. Klinkt je bekend in de oren? Snappen
wij, want Giovani Vreede en Marsha Webster
organiseren in samenwerking met DOX The
Kulture of Hype en Hope. Corona gooit helaas
roet in het eten, want de Earth editie op 18
april is nu afgelast. Gelukkig geeft Giovani
Vreede ons hope in de DOX tutorial ‘How to
battle’ en ‘How to stay active’, want hoe blijf je
actief en bereid je je voor op een echte battle?
Omcirkel donderdag 9 april voor deze tutorial
en onderstreep zaterdag 11 april 14.00 uur in
je agenda voor een livestream op Instagram
met Giovanni!

TUTORIAL
How to stay active with
Giovani Vreede
Online Instagram masterclass
Speciaal voor DOX fans hebben oud-DOX’er,
influencer, rapper en perfomers Alezxza
Hakenbrak twe online workshops gegeven
over Instagram. In de workshops vertelde zij
alle ins and outs over de werking van het algoritme van Instagram, hoe je dit kunt gebruiken
om meer volgers de krijgen en het belang van
een duidelijke strategie en lijn in de content.
DOX volgers hebben hier met veel plezier aan
DOX hét makersplatform voor theater, jongeren en alle (sub)culturen van nu

deelgenomen. De workshops sloegen zo goed
aan, dat ze nu standaard ook aan nieuwe DOX
performers worden gegeven.
DE ZIJLIJN Online danschallenges
In maart 2020 sloot de horeca, voetbalwedstrijden en voorstellingen werden afgelast
en heel Nederland moest zoveel mogelijk
thuisblijven. Ook de voorstelling ZIJLIJN werd
afgelast. Om de verbondenheid met onze
bezoekers te houden, eenzaamheid tegen te
gaan en delen van de voorstelling DE ZIJLIJN
toch te delen, organiseerden BonteHond
en DOX een speciale, digitale flashmob
editie van de première van DE ZIJLIJN – de
voetbalvoorstelling over emancipatie.
Iedereen kon deelnemen aan deze speciale
digitale-flashmob-danschallenge-première.
BonteHond en DOX hebben van de choreografieën uit de voorstelling DE ZIJLIJN een
compilatie gemaakt en deze in 6 delen
geknipt. Iedere dag plaatsten we een
instructiefilmpje op onze sociale media online
waarin één van de dansers uit de voorstelling een deel uitlegt, zodat iedereen thuis de
volledige dans op eigen tempo kan leren.
Iedereen werd aangemoedigd om de dans te
leren en de voortgang online te delen op zijn
eigen social media kanaal met de hashtags
#DEZIJLIJN #BONTEHOND #DOX. Zo telden we
elke dag af naar 28 maart, wanneer de dans
om 17:00 uur via ZOOM live met z’n allen werd
uitgevoerd. Om daarna digitaal te proosten
op de eerste digitale-flashmob-première.
Dans challenges
Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Deel 5
Deel 6
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Digitale UITmarkt
De UITmarkten van 2020 vonden online plaats
door coronamaatregelen. De landelijke
Uitmarkt 2020 werd een hybride festival met
naast alle verzamelde optredens ook nieuwe
registraties, livestreams en radio en televisieprogramma’s: de Thuismarkt. Op 1 juli werd
de Thuismarkt gelanceerd bij Goedemorgen
Nederland op NPO1. Vanaf dat moment
stonden vele promotievideo’s live op uitmarkt.
nl. Een online Uitmarktplatform waar artiesten,
makers en instellingen als theaters, concertzalen en musea hun werk, tegen betaling, kunnen
aanbieden aan heel Nederland. De inkomsten
van dit platform, de Thuismarkt, kwamen
geheel ten goede aan de deelnemende
makers. Ook DOX is hier terug te vinden met
materiaal van 1001 en Anne-Fay’s Reaspora.

ZomerFestival van NPO 3
DOX was in de zomer volop te zien op NPO3 in
het programma ZomerFestival. Dalton Jansen
was te gast in een aflevering, in een andere
aflevering was Giovani Vreede te gast.
Online registraties
In april streamden wij wat levendigheid en
power naar de huiskamers. Iedere woensdag
zetten wij een nieuwe stream live en kondigden we de stream van volgende week aan.
Iedere voorstelling is een week te zien. De
volgende voorstellingen werden uitgezonden:
Wat me niet breekt (maakt mij niet noodzakelijk sterker), Don’t wanna fight, Role Model,
Guerrilla en 100% Selfmade.

De Thuismarkt is een videoplatform met
een enorm divers aanbod van muziek, dans,
theater, boeken en beeldende kunst, van oude
bekenden en jong talent, voor ieder publiek.
Een aanbod van bestaand werk en van unieke
speciaal hiervoor geregistreerde optredens.
Een platform dat met kunst en cultuur
Nederland voedt, verrijkt en inspireert en dat
makers en artiesten de mogelijkheid biedt
inkomsten te genereren in deze onwerkelijke
tijden waarin veel podia nog zijn gesloten en
festivals niet mogelijk zijn. Een platform waar
het publiek niet alleen haar favorieten vindt,
maar ook verrassende confrontaties beleeft
met het onbekende. Een platform dat haar
bereik in de komende maanden samen met
de culturele sector opbouwt tot dé nationale
focus op kunst en cultuur, waar de Uitmarkt
normaal voor staat. De Thuismarkt eindigde
na 2 maanden uit in één groots cultuurweekend in het weekend van 28 t/m 30 augustus.
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INTERNATIONALE UITWISSELING

De danscultuur en de grootstedelijke cultuur
zijn internationaal georiënteerd. Daarom
vindt DOX het belangrijk om zich te laten
inspireren door ontwikkelingen in andere
landen en culturen, en zich daarmee actief te
verbinden. Dat kan op verschillende manieren.
In 2020 stond internationale uitwisseling
centraal. Die vond als vanzelf plaats tijdens
het reeds genoemde urban event The Kulture
of Hype&Hope. Daarnaast werd Symphony
of Now (2019) hervat in een vervolgtraject
genaamd Symphony of 2020, met makers van
Batalo East uit Oeganda. Door corona werd dit
een samenwerking op afstand via ZOOM.

Symphony of 2020 – Foto: © Les Adu
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SYMPHONY OF 2020
Speelperiode 01.10.20 - 14.10.20
Live in theaters
Coronamaatregelen
7 gepland, 7 gespeeld

Coproductie
met Batalo East, ArtBeat Amsterdam en
Afro_Vibes
Choreografie DOX & ArtBeat Amsterdam
Melvin Fraenk (oprichter ArtBeat Amsterdam),
Çağdas Gülum en Anne Suurendonk. In
samenwerking met Batalo East, Oeganda:
Abdul Kinyenya en Lilian Nabaggala
Maxmillian.
Muziek DOX & ArtBeat Amsterdam
Tom van Wee (ArtBeat, Amsterdam) in
samenwerking met Faizal Ddamba (Batalo
East,Oeganda)
Dans DOX performers
Gaby Berger, Joey Coenders, Roberta
Ceginskaite, Denzel van Russel, Elke Thelissen,
Kelsey van Oers, Ruben Tamminga, Darion
Thompson, Vaiva Paukste, Mihai Pruna en
Janiro Ottens

samen komen in de half uur durende dansvoorstelling Symphony of Now. In het najaar van
2020 komt de voorstelling in aangepaste versie
terug als Symphony of 2020: Met de dansers op
de vloer en het publiek op een veilige corona
proof afstand in een stoel.
De samenwerking tussen DOX en danshuis
Batalo East in Kampala vindt, door de lockdown
in Oeganda, plaats op afstand. Middels interactieve ZOOM sessies tussen choreografen
Abdul Kinyenya, Lilian Nabaggala Maxmillian en
(tevens dj) Faizal Ddamba van Batalo East en
de choreografen Melvin Fraenk , Çağdas Gülum,
Anne Suurendonk en (producer) Tom van Wee
van DOX & ArtBeat Amsterdam. Samen delen ze
een gemeenschappelijke passie voor de transformatieve kracht van ritme en muziek waar ze
het publiek volledig meenemen.

We leven in een wereld waar samen dansen
niet meer vanzelfsprekend is. Maar de behoefte
om te feesten en het leven te vieren is groot.
In een legale coronaproof rave brengen tien
dansers je met constante elektronische muziek
in een hypnotiserende trance. Symphony of
2020 is een dansvoorstelling met invloeden uit
de Oegandese muziekscene. Elf dansers op de
vloer blaasden de 30 man publiek omver met
hun energie.
Een mix van muziekstijlen nemen je mee in een
wereld waarin dansen transcendentie mogelijk
maakt. Een dansvoorstelling in het theater waar
lichaamsgrenzen kunnen vervagen en dans en
spirituele ervaringen één kunnen worden. De
voorstelling is onderdeel van een tweejarige
samenwerking van DOX, Batalo East, ArtBeat
Amsterdam en Afro_Vibes. In 2019 kwamen
de Oegandeese makers van Batalo East naar
Nederland, waar zij met DOX het publiek lieten
DOX hét makersplatform voor theater, jongeren en alle (sub)culturen van nu
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Symphony of 2020 – Foto: © Les Adu

PLAY
Symphony of 2020 – making off
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EDUCATIE EN PUBLIEKSWERKING

Het jaar 2020 is er één van transitie geworden.
Allereest in naam. Afdeling Outreach
heet sinds september 2020: Educatie en
Publiekswerking (hierna verder te noemen als
E&P). Hiermee trekken we de titel gelijk met de
benaming van de afdeling zoals geformuleerd
bij Theater Utrecht, onze partner met wie we
de afdeling delen. Het team van E&P heeft
in 2020 twee nieuwe medewerkers mogen
ontvangen. In maart 2020 Dorothy Blokland
als medewerker en per september Birte ten
Hoopen als hoofd van de afdeling. Daarmee
bestaat de afdeling uit drie personen en heeft
het een stevig fundament. Met dit team en
de inhoud van de goedgekeurde en erkende
kunstenplannen 2021-2024, is eind 2020
voor E&P een deelbeleidsplan geformuleerd
waarmee de toekomst voor 2021 – 2024 verder
is vormgegeven. Maar voor we naar het eind
gaan, eerst het begin.
Met een projectweek op onze partnerschool
Gerrit Rietveld, JinC snuffelstages, losse workshops en trainingen in het land, het opstarten
van de Hang Out residentie rondom de
nieuwe voorstelling Quake, het opstarten
van een samenwerking met de Taalschool
en de première van de scholenvoorstelling
Fokking Awkward en zo door, was het jaar
2020 goed begonnen. Dit alles kwam in maart
2020 tot een directe halt tijdens de eerste
Corona lockdown. Er volgde een tsunami aan
afzeggingen. Scholenvoorstelling Fokking
Awkward en alle bijbehorende activiteiten
werden massaal geannuleerd. Plannen om
met nieuwe partnerscholen in gesprek te
gaan werden on hold gezet, diverse scholen
projecten werden afgezegd, de Hang Out
werd geannuleerd, en zo nog meer.
De situatie heeft de afdeling E&P gedwongen
om nieuwe en andere wijze haar werkzaamheden voort te zetten. In maart begonnen wij
daarom, samen met de afdeling marketing,
aan de ontwikkeling van wekelijkse tutorials
DOX hét makersplatform voor theater, jongeren en alle (sub)culturen van nu

voor de sociale mediakanalen van DOX.
Hierbij hebben we jonge makers en docenten
gevraagd om in korte filmpjes hun skills te
tonen. In een DOX livestream zijn jongeren
uitgedaagd mee te dansen, muziek te maken
en mee te feesten. Aan deze online activiteiten is met plezier gewerkt en het heeft mooie
resultaten gebracht. Echter binnen de grote
explosie van online aanbod wat loskwam
tijdens de eerste lockdown van allerlei instellingen, in combinatie met de zoektocht die
VO-scholen hadden naar de vormgeving
van hun online scholing, was dit aanbod niet
genoeg afgenomen om er mee door te gaan.
In juni is DOX gestopt met het ontwikkelen van
dit aanbod.
In samenwerking met Theater Utrecht is
besloten de scholenvoorstelling Fokking
Awkward om te zetten naar een digitale
versie. Er is voor gekozen de voorstelling om
te zetten naar een film, liever dan een registratie. De overtuiging is dat theater en film
twee verschillende media zijn en als zodanig
ingezet moeten worden. Dit gaf een nieuw
productieproces wat een prachtige nieuwe
filmversie van Fokking Awkward opgeleverd
heeft begin september 2020. De film werd
met enthousiasme ontvangen door scholen.
Echter bleven de onzekerheden spelen ten
aanzien van Corona. Hierdoor hebben de
meeste VO-scholen ervoor gekozen om ook
online aanbod uit te stellen naar 2021. Tussen
april en oktober 2020 is er wel enige ruimte
geweest voor live activiteiten. Een kleine greep;
leerlingen van VO school X-11 zijn het podium
opgegaan tijdens een projectweek, De leerlijnen met Gerrit Rietveld hebben doorgang
kunnen vinden, diverse losse workshop hebben
plaatsgevonden op scholen, Kunstbende heeft
ons tweemaal om masterclasses gevraagd
en tijdens het HKU project o.l.v. DOX makers
is de film (IF THIS, THAN THAT) ontwikkeld, die
op diverse ROC scholen vertoond is met
aanvullende nagesprekken. Ook zijn in najaar
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2020 diverse gesprekken weer opgestart
met scholen, culturele en maatschappelijke
instellingen. Zoals eerder aangegeven, met
de stevigheid van een nieuw team E&P, de tijd
en ruimte die Corona met zich meebracht
wegens het wegvallen van allerlei activiteiten
en de goedkeuring van de kunsten plannen bij
zowel DOX als Theater Utrecht, heeft E&P de tijd
genomen de afdeling onder handen te nemen
en heldere richtlijnen voor de toekomst uit te
zetten. Zo zijn er een missie en kernwaarden
geformuleerd waarlangs de keuzes en de
kwaliteitsmeting gelegd kunnen worden
die E&P te maken heeft. Er zijn meetbare
targets voor 2021 geformuleerd. Ook is er een
heldere aanscherping in de werkgebieden
aangebracht. Zo spreekt E&P nu van drie
werkgebieden.
1. Producties
Hieronder vallen alle activiteiten rondom voorstellingen. Ook als dit gaat over co-creatie.
Met co-creatie doelen we op activiteiten die
tot op anderhalf jaar voorafgaand aan de
daadwerkelijke voorstelling al ingezet worden.

2. Formele Educatie / onderwijs ‘vrij’
Hieronder vallen alle activiteiten die niet
gelinkt zijn aan producties. Denk aan workshops / trainingen / projecten die we het VO
/ MBO / HO en WO aanbieden. Hierin liggen
ook de ambities die er zijn ten aanzien van
de uitbreiding van de partnerscholen voor
2021-2024. TRANSLAB is voor de toekomst ook
onderdeel van dit traject: een langlopend
onderzoekstraject wat DOX en Theater Utrecht
hebben opgezet, waarbij gebouwd wordt aan
het theater van de toekomst, middels nieuwe
media en technologische ontwikkelingen. Wij
voorzien hier ook een mooie opening naar
het onderwijs met andere, meer technisch
gerichte leerprofielen. Daarmee willen we
een nieuw onderwijsgebied ontsluiten, een
waar we in het verleden minder contact mee
hebben gehad.
3. Publieksprogrammering
Hieronder vallen alle activiteiten die niet
plaatsvinden in het formele onderwijs en ook
niet direct verbonden zijn aan een productie.
Zo willen we voor jongeren het contact met
Educatie – Foto: Anna van Kooij
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DOX van binnenschools naar buitenschools
verbeteren. Denk aan ruim van tevoren
aangekondigde programmering wat met
vaste regelmaat aangeboden wordt. De DOX
docenten kunnen dan tijdens het directe
contact verwijzen naar alle jongerenactiviteiten en weten ook leerlingen dat er altijd iets
te doen is bij DOX. Ook hebben we plannen
geformuleerd voor een DOX Junior, waarmee
we voor leerlingen van 12 – 16 jaar de doorstroom naar de DOX clubs vereenvoudigen.
Hier spelen de DOX docenten een belangrijke
scoutingrol in.
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IF THIS, THAN THAT
Film wordt meegenomen in aanbod 2021

Concept, choreografie en regie
Abdelhadi Baaddi & Jasper van Luijk
Script
Abdelhadi & Jasper i.s.m. HKU performers
Spel en dans
Emmely Hansen, Nils Karssen, Gijs Termaat,
Mystha Mandersloot, Sophie van Slooten,
Isalinde Glerum, Hannah Stein, Oliver Wagstaff,
Devany Pinas en Diede Vermeesch
Videografie
CJ P. Roxas
Fotografie
Danique Regterschot
Coach
Timothy de Gilde
Coproductie
DOX & HKU
In samenwerking met
ROC Midden Nederland

slachtofferrol is dun. Met IF THIS, THEN THAT
ga je hét digitale gesprek aan in een dynamische wisselwerking tussen performers,
toeschouwers, slachtoffers en daders. Ben jij je
bewust van de kwetsbaarheid van jouw online
presence?
Corona-aanpassing
De jaarlijks terugkerende coproductie tussen
DOX, HKU en ROC Midden Nederland wordt
altijd live gespeeld in de klassen van ROC
Midden Nederland. Aan het begin van het
repetitieproces werd duidelijk dat DOX niet live
in scholen mocht spelen. De makers ontwikkelden daarom een film die wel getoond
kon worden. Helaas zorgden de continue
aanpassingen in de coronamaatregelen en
het lesgeven op afstand ervoor dat docenten
geen ruimte in hun curriculum hadden om
de film te tonen aan hun leerlingen. Daarom
wordt deze film ook in 2021 aangeboden.

Door één actie op het digitale web kan er
razendsnel een butterflyeffect ontstaan. Ben
je dader, slachtoffer, of misschien allebei?
Van wie is onze online data, wie heeft daar
toegang toe en welke problemen werpen zich
ongemerkt op? IF THIS, THEN THAT is een multidisciplinaire film over hoe kleine online acties
grote consequenties kunnen hebben. Wat
als jouw intieme foto per ongeluk online komt
te staan? Het digitale web is groot en slaapt
nooit.
In IF THIS, THEN THAT onderzoeken maker
Abdelhadi Baaddi en choreograaf Jasper van
Luijk door middel van film, spel, dans en een
live performance samen met HKU en DOX
performers de effecten van zelfbeschikking
in het online tijdperk van 2020. Wie is er nog
eigenaar van zijn of haar zelf gegenereerde
materiaal na het online plaatsen van content?
We doen met één klik afstand van al het
materiaal dat we in ‘vertrouwen’ online delen.
Aan deze eigendomswissel zijn consequenties verbonden en de lijn tussen de dader en
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IF THIS, THAN THAT

IF THIS, THAN THAT

PLAY
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FOKKING AWKWARD
Schoolvoorstelling & interactieve film voor VO
Leeftijd 12+
Leerniveau’s VMBO+
Coronamaatregelen
61 gepland, 28 gespeeld

Coproductie
Met DIEHELEDING en Theater Utrecht
Regie
Jip Vuik
Concept
Jip Vuik, Nick Livramento Silva, Annebel
Overbeke en Dalorim Wartes
Spel
Nick Livramento Silva, Annebel Overbeke,
Dalorim Wartes

de film praten de leerlingen na met een DOX
docent of performer uit de film over wat ze
hebben gezien en wat ze daarvan vinden.
Door continu veranderende coronamaat
regelen werden geboekte speeldata helaas
ook geannuleerd. De interactieve film staat
klaar om te spelen en wordt ook in 2021 aan
scholen aangeboden.

Okselhaar, overslaande stemmen, natte
dromen, onberekenbare ongesteldheid en
bakken vol ingewikkelde emoties. Alles is
onzeker en groepsdruk is overal. De veilige
haven van de basisschool is verruild voor
de jungle van de middelbare en alles wat
daarbij hoort. In Fokking Akward komen al
die gevoelens tot leven. DIEHELEDING raakte
geïnspireerd door de Netflix-animatieserie
Bigmouth, de switches tussen man en vrouw
uit de teksten van William Shakespeare, en
hun eigen ontiegelijk ongemakkelijke pubertijd. Samen maakten ze deze interactieve
hiphopvoorstelling die alle clichés bevestigt
én ontkracht. De digitale en interactieve
hiphoptheatervoorstelling Fokking Awkward
gaat over seksualiteit, intimiteit, de pubertijd
en al het ongemak dat daarbij hoort.
Op 6 februari 2020 vond de live première
plaats op het Gerrit Rietveld College, de tour
was gepland, maar corona gooide roet in het
eten. Dit stond DIEHELEDING niet in de weg, in
een korte tijd werd deze voorstelling omgezet
naar een interactieve film. De film zou getoond
worden op scholen onder begeleiding van
docenten van DOX en Theater Utrecht.
Tijdens de film moeten de leerlingen beslissen
hoe het verhaal gaat eindigen. Na afloop van
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Bekijk zelf de interactieve
film. Volg voor de juiste
ervaring de volgorde van 1
t/m 4. Kies bij 4 uit een van
de twee versies als einde
van de voorstelling.

PLAY
Fokking Awkward
FA-DHDtudox20
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DOX AWARD

In februari 2021 vond de online uitreiking van
de DOX Award plaats. Makers die werken aan
DOX projecten komen in aanmerking voor
de felbegeerde DOX award, een kroon op het
werk van het afgelopen jaar. De jury kiest uit
de talentvolle poule van makers een gelukkige
winnaar die een bijzondere prestatie heeft
geleverd. Met deze prijs wordt talent gestimu
leerd. Aan de DOX Award is een geldprijs van
het DOX fonds verbonden als investering in
hun verdere ontwikkeling. In 2020 heeft de
jonge en veelzijdige acteur en rapper Juan
Zyad gewonnen.

rappen vanuit zijn ziel: hij is een mens dat
niet schroomt om een deurtje in zijn hart
open te zetten zodat anderen naar binnen
kunnen kijken. Dat maakt hem een waanzinnige rapper en acteur. Juan is een geweldige
collega, iemand die zichzelf ergens helemaal
ingooit, vragen stelt, hij wil betrokken zijn,
anders kan hij niet leveren en hij wil altijd
leveren. Juan is altijd bezig met de anderen
om zich heen - voelt iedereen zich goed, heeft
iemand nog iets nodig? Die warme zorgzaamheid én dat fokking talent van hem maken
Juan een feest om mee samen te werken.
Wij zijn benieuwd naar Juan zijn toekomst, als
speler, rapper, maar natuurlijk ook als de allerliefste papa van Nederland!” Jury DOX Award
De DOX Award bestaat uit een geldprijs van
€5.000 die kan worden besteed aan een
investering op het gebied van talentontwikkeling of (bij)scholing. De uitreiking vond plaats
tijdens de livestream van de voorstelling Recht
op februari 2020.
De selectiecommissie 2020 bestond uit: Nada
Mounzer (bestuurslid van DOX en programma
maker Pop&Jazz& Festivals bij de NTR), Timothy
de Gilde (huisregisseur DOX), Carole van
Ditzhuyzen (hoofd DOX Club) en Hildegard
Draaijer (artistiek directeur). Hun keuze is
gemaakt op basis van een reeks vastgestelde
criteria en ter accordering voorgelegd aan het
DOX-bestuur, in wiens handen het definitieve
besluit (en het beheer over het DOX-fonds) ligt.

Juan Zyad wint DOX Award

“Juan is een natuurtalent. Een podiumbeest
dat kan acteren. Maar vooral een podiumbeest. Messcherp op de vloer, hij is spannend,
een beetje gevaarlijk maar hij heeft weinig
om zijn kwetsbaarheid te laten zien. Juan kan
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SAMENWERKINGEN IN DE REGIO

Een stad verandert en beweegt voortdurend.
Zij is een kloppende hartslag van ervaringen.
De heipaal, de trein, het stoplicht. Maar ook de
vogels, de wind en het water. Dan nog eens de
mensen met hun instrumenten, verbeelding
en elektronica. In telkens een andere frequentie vloeien haar ritmes, vormen en culturen
samen. De stad is een centrale ontmoetings
plek waar makers, artiesten, denkers en
producenten zich telkens weer verzamelen om
met elkaars invloeden tot nieuwe ideeën en
invalshoeken te komen. Om een eigen gezicht
te vormen en een plek te bemachtigen door
het uitdragen van a message, a cause, a
novelty. Met deze gedachten als leidraad
heeft DOX een geheel eigen positie in de stad
Utrecht opgebouwd en verbinden we actief
de lokale partners om ons heen, zoals gezelschappen, podia, festivals, partner scholen en
een kunstvakopleiding.
Theater Utrecht
Theater Utrecht en DOX genieten sinds
2016 van de meerwaarde die onderlinge
samenwerking oplevert. We hebben een
gezamenlijke afdeling educatie & publiekswerking en realiseren gezamenlijke
outreachprojecten, onder andere Voorstelling
in de klas, maakweken en cultural hang
outs. We proberen De Paardenkathedraal
verder te benutten als werk- en speellocatie.
Regelmatig vindt overleg op directieniveau
plaats.
Theaterkwartier
In De Berenkuil en De Paardenkathedraal
zijn vier instellingen gehuisvest, die in een
heldere rolverdeling samen de belangrijkste
producenten zijn van professioneel theater
en dans in Utrecht: Theater Utrecht (theater
voor volwassenen), DOX (dans/theater voor
jongeren), Het Filiaal (muziektheater voor de
jeugd) en De Dansers (dans/muziek voor de
jeugd). Er bestaat een gezamenlijke website
en flyer met activiteiten.
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Standplaats Utrecht
Op 24 november 2018 werd Standplaats
Utrecht gelanceerd, een nieuw ontwikkelingsplatform dat talentvolle theatermakers met
een tweejarig traject begeleid vanuit een
vaste thuisbasis op Fort Blauwkapel in Utrecht.
Het platform zet in op artistieke ontwikkeling,
ontmoeting met andere makers en verbinding met de stad. Duurzame inbedding
van nieuwe makers en talentontwikkeling is
langetermijndoel. Standplaats Utrecht is een
initiatief van Het Huis Utrecht, Theater Utrecht,
SPRING Performing Arts Festival, DOX en Het
Filiaal in samenwerking met SWK030. Het
project gaat in seizoen 2019-2020 van start en
wordt de eerste drie jaar als pilot financieel
ondersteund door de gemeente. De makers
van Standplaats Utrecht zijn Genevieve
Murphy, Jan Fedinger, hiphoptheatercollectief
DIEHELEDING, Ione & Rineke, Julian Hetzel en
Abhishek Thapar. DOX is de mentorinstelling
van DIEHELEDING.
Lokale podia en festivals
DOX werkt nauw samen met de lokale
podia en festivals. We beschouwen zowel
Stadsschouwburg Utrecht, Theater Kikker/Hoge
Woerd, TivoliVredenburg als huis theater voor
reizende producties, maar ook voor het hiphop
dance event als The Kulture of Hype&Hope.
Jaarlijks is DOX vaste partner in Tweetakt om
in dat festival een of meerdere projecten te
tonen. Ook werkt DOX samen met de festivals
Afrovibes en Dancing on the Edge, en heeft
het regelmatig contact met andere collega-
producenten. Al deze partners ontmoeten
elkaar op het Theateroverleg Utrecht.
Partnerships onderwijs
Op het gebied van scholen heeft DOX zich
sterk verbonden aan de zes geselecteerde
scholen van het vmbo-project, maar samen
met Theater Utrecht ook aan veel andere
scholen. Een uitbereiding naar de volgende
13 middelbare scholen is inmiddels ingezet:
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Kranenburg College, Pouwer, Internationale
Schakelklassen, OPDC, Kromme Rijn, Amsfoort
College, Rientjes Mavo, Goois Lyceum,
Griftland College, Bonifatius College, Farel
College, Rembrandt College en ’t Atrium.
Daarnaast willen we in de komende jaren nog
meer scholen in de regio verbinden, zoals:
Nifterlake, Vakcollege Maarsbergen, Corderius
College, Openbaar Lyceum Zeist, Aeres,
Amadeus Lyceum, Broklede. Dat doen we
met steun van de provincie Utrecht en onze
netwerk partners KunstCentraal en Scholen
in de Kunst. Daarnaast zijn zowel HKU en als
ROC Midden-Nederland (en dan in bijzonder
Creative College) langdurige samenwerkingspartners. Op dit moment zijn alle potentiele
partner gesprekken nu on hold vanwege
de aanhoudende coronamaatregelen en
onzekerheden voor de nabije toekomst. Zodra
het toekomstperspectief voor de scholen weer
rooskleuriger wordt, pakken we de gesprekken
weer op.
PactUtrecht
Sinds 2017 is DOX verbonden aan PactUtrecht.
PactUtrecht is een netwerk van Utrechtse
cultuurmakers, die met elkaar en binnen
de eigen organisaties zoeken naar strategieën om inclusiever te worden. Dat doet het
netwerk vanuit de overtuiging dat Utrecht
gebaat is bij meer contact tussen verschillende mensen, meer eigenaarschap van
diverse groepen en een gedeelde cultuurbeleving. Het netwerk van Pact Utrecht
bestaat uit medewerkers van Het Huis Utrecht,
DOX, TivoliVredenburg, Museum Catharijne
Convent, New Dutch Connections, Gemeente
Utrecht, ZIMIHC, ROC Midden-Nederland,
Insomnio, Operamakers, Jongeren Cultuurhuis
Kanaleneiland, De Coöperatie, Theater
Utrecht, Stadsschouwburg Utrecht, de Metaal
Kathedraal en Catching Cultures Orchestra.
Maatschappelijke partners
In 2017 hebben DOX en Theater Utrecht de
stap gezet om meer maatschappelijke organisaties te benaderen als gesprekspartner
inzake voorstellingsthematieken. Hun kennis
van kansarmere jongeren in achterstandswijken in Utrecht kan voor ons interessant zijn.
DOX hét makersplatform voor theater, jongeren en alle (sub)culturen van nu

Ons educatieaanbod raakt meer een meer
bekend bij deze organisaties en dat resulteert
hopelijk in duurzame verbindingen en nieuwe
kansen voor deze jongeren.
Stichting Jongerenwerk Utrecht
Jongeren zijn de toekomst. Het is dus belangrijk dat ze voldoende kansen krijgen om zich
te ontwikkelen. Niet iedere jongere slaagt
erin om deze kansen te pakken. Ongeveer
20 procent heeft daarbij in meer of mindere
mate hulp nodig. Stichting Jongerenwerk
Utrecht (JoU)biedt hen een steuntje in de
rug. Ook legt JoU altijd de verbinding tussen
jongeren en hun omgeving: ouders, school,
de wijk. Outsiders speelde in najaar 2019 in
het buurtcentrum Hoograven waar Stichting
JoU actief is. Docenten van DOX en Theater
Utrecht hebben daarnaast in deze wijk bij JoU
verschillende workshops gegeven: theater,
dans, spoken word, zang. Netwerk zwerfjongeren in Utrecht Samen met: Back-Up,
Enkeltje Zelfstandig (onderdeel van Leger
des Heils), Singelzicht en crisisopvang De Dijk
hebben we het educatie materiaal bij de
DOX-productie Wat me niet breekt (maakt
mij niet noodzakelijk sterker) ontwikkeld.
Verwey-Jonker Instituut
Sinds enige tijd zijn we in gesprek met het
Verwey-Jonker Instituut, dat onderzoek doet
naar maatschappelijke vraagstukken. Het idee
is om kennis en expertise te delen ten aanzien
van de maatschappelijke onderwerpen die
er in de voorstellingen van DOX en Theater
Utrecht worden aangesneden. Vanuit deze
gesprekken en hun betrokkenheid bij de vorige
Voorstelling in de klas Ibuka (Wat bepaalt wie
je bent?) van Theater Utrecht, kwam Outsiders
mede tot stand. Het Verwey-Jonker Instituut
is gelinkt aan Movisie en KIS (Kennisplatfom
Integratie & Samenleving), waardoor we een
korte lijn hebben naar het onderzoek dat er
wordt gedaan op het gebied van integratie,
migratie en diversiteit.
IMC Weekendschool – IMC On Tour
Stichting IMC Weekendschool biedt
aanvullend, motivatiegericht onderwijs aan
jongeren van 10-14 jaar oud, op die plekken
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in Nederland waar dat het hardst nodig is.
Wie met volle overtuiging zijn interesses
volgt, haalt het meeste uit zijn leven. Daarom
laat IMC Weekendschool nieuwsgierige
jongeren kennismaken met enthousiaste
professionals en hun uiteenlopende vakgebieden. DOX en Theater Utrecht werken
sinds 2019 op regelmatige basis samen met
IMC On Tour. Kinderen van vluchtelingen en
arbeidsmigranten worden meestal in één jaar
klaargestoomd op speciale opvang-scholen
die het onderwijs aan ‘nieuwkomers’ verzorgen. Om een snelle en succesvolle integratie
te bevorderen is daarnaast IMC on Tour
opgezet. Buiten de gewone schooltijden wordt
een programma op maat aangeboden met
lessen en excursies in verschillende beroepen.
Daardoor maken de kinderen direct kennis
met de Nederlandse samenleving. En met
zichzelf. In 2020 gaven wij een theaterworkshop aan de IMC on Tour jongeren.
Jinc
Ieder kind heeft talent. Ook de honderdduizenden Nederlandse kinderen die op groeien
in een omgeving met veel werkloosheid en
weinig rolmodellen. Daarom strijdt JINC voor
een maatschappij waarin je achtergrond
niet je toekomst bepaalt. Waarin íeder kind
kansen krijgt. JINC bestrijdt dit door het organiseren van bliksemstages. Hierbij worden
kinderen van de basisschool en het vmbo
naar bedrijven gestuurd voor een korte,
krachtige kennismaking met een aantal
beroepen. Daarbij steken ze de handen uit
de mouwen: ze doen een ochtend lang echt
ervaring op. In het voorjaar van 2020 hebben
we Blimksemstages georganiseerd. Helaas
gooide de twee lockdown roet in het eten voor
de andere dat in het najaar.
Atrium
DOX was samen met de Stadsschouwburg
Utrecht te gast bij de carrièredag van het
Atruim. Daar hebben wij jongeren kennis laten
maken met DOX en het talenten traject van
DOXCclubs. De leerlingen zijn daarna zelf aan
de slag gegaan tijdens een dansworkshop.
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Bijlagen

A LANDELIJKE SPREIDING DEELNEMERS 2020
BIJLAGEN LANDELIJKE SPREIDING DEELNEMERS 2019

Groningen

Friesland

4

1
0

Drenthe

3
2

Noord-Holland

36
20

Overijssel

0
1

Utrecht

Zuid-Holland

16
11

Gelderland

8

18

Noord-Brabant

5
4

Flevoland

4
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Limburg

12
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B
DOORSTROOM DEELNEMERS 2020
BIJLAGEN SPREIDING DEELNEMERS 2020
Doorstroom performers
Interne doorstroom DOX Club

Uitstroom kunstvakonderwijs

Uitstroom externe praktijk

Interne uitstroom DOX projecten

19 = 26%

25 = 35%

23 = 32%
2 = 3%

Overig

3 = 4%

Totaal = 72

Specificatie kunstvakonderwijs
Conservatorium

Dans

Theater

Mime

1 = 4%

15 = 65%

6 = 26%
1 = 4%
Totaal = 23

Specificatie uitstroom externe praktijk
Acteur

Maakt eigen voorstelling

Docent muziek

Muzikant

5 = 20%
1 = 4%

Docent theater

1 = 4%
Danser

12 = 48%

3 = 12%
2 = 8%

Spoken Word artist

1 = 4%

Totaal = 25

Overig
Opleiding geneeskunde

1 = 33%

Fotograaf

1 = 33%

Opleiding kunst & economie

1 = 33%
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Totaal = 3
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C RECENSIES

Opzwepend theater over
hoe het verleden doorwerkt
in het heden
NRC – Marijn Lems, 28.10.20
Gezien 27.10.20
Koninklijke Schouwburg, Den Haag

Met het verpletterende Quake stellen regisseur
Casper Vandeputte en zijn cast de vraag:
hoe werkt het verleden door in ons heden?
De opzwepende combinatie van vlijmscherpe
teksten en energieke dans tilt de voorstelling
tot grote hoogtes.
Quake, de tweede voorstelling van regisseur
Casper Vandeputte bij jongerentheater
gezelschap DOX (dit keer in coproductie met
Theater Utrecht), lijkt in het begin een overbekende vorm te hebben voor het gezelschap:
een montagevoorstelling rond een bepaald
thema waarin de jonge spelers allemaal
netjes hun zegje mogen doen en de teksten
met danspassages worden afgewisseld. De
vrijblijvendheid van de openingsscènes, die
met een abstraherende, filosofische toon
gaan over de manieren waarop het verleden
zich aan ons opdringt, dragen bij aan een wat
kabbelende sfeer.

de veelzijdige choreografie van Çagdas
Gülum en Melvin Fraenk een extra laag
toevoegt.
Het ijzersterke aan Quake is dat de focus
daarbij op grote historische processen komt
te liggen, zonder ooit de persoonlijke impact
uit het oog te verliezen. De manieren waarop
het trauma van slavernij en kolonisatie nog
generaties lang natrilt worden tastbaar in
het verhaal dat Isabelle Houdtzagers en
Daniel Kolf samen vertellen, over een vader
die, ontsnapt aan jarenlange onderdrukking,
zo graag een ‘normaal’ leven wil opbouwen
dat zijn dochter verstrikt raakt in de rechtlijnige normen die haar oplegt. En in een
verpletterende #metoo-tirade wordt de aardverschuiving uit de titel van de voorstelling
een perfecte metafoor voor deze tijden waarin
oude rollenpatronen en machtsverhoudingen
op losse schroeven komen te staan.
„Elke dam die we opwerpen om de schokgolven van het verleden tegen te houden
verandert in de muur van een gevangenis”,
concludeert Kolf ten slotte. Door het verleden
recht in de ogen te kijken maakt Quake
op overtuigende wijze ruimte voor de
mogelijkheid van een nieuw begin.

Het blijkt opzet. In een vlammende monoloog
rekent Isabelle Kafando af met de illusie van
vrije wil en maakbaarheid die eerder werd
opgeworpen. Die notie, zo lijkt ze te zeggen,
is slechts in een positie van veiligheid en
privilege vol te houden – en zelfs dan vereist
het flinke oogkleppen. Met één klap wordt de
ware inzet van de voorstelling duidelijk: de
ontelbare manieren waarop ons individuele
en collectieve heden door het verleden wordt
gevormd. Vanaf dat moment buitelen de
vlijmscherpe teksten over elkaar heen, terwijl
DOX hét makersplatform voor theater, jongeren en alle (sub)culturen van nu
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Danslokaal 8 van Conny
Janssen Danst is een topper
van buiten de actualiteit

dansers meezuigen in kolkende erupties. Het
is vervreemdend en van een buitenaardse
schoonheid.

Het Parool – Fritz de Jong 25.11.20
Gezien 18.09.20, Rotterdam

Danslokaal laat drie opkomende choreografen
een middellang stuk maken voor het Haagse
Korzo, Dansateliers Rotterdam en het eveneens
met de havenstad vergroeide Conny Janssen
Danst. Dat gezelschap stelt dansers, studioruimte en organisatorische ondersteuning
beschikbaar.
In het openingsstuk Huidhonger laat Antonin
Rioche geen twijfel: hij wil iets kwijt over de
vervreemding als gevolg van de lockdown.
De amoureuze toenadering van een man
en vrouw wordt overschaduwd door de
aanwezigheid van een mysterieuze figuur
met een gasmasker. Gehuld in een soort
boerkini van lilakleurig latex werpt de vrouw
zich op als een sierlijk gebarende stoorzender.
De spanning tussen dit orakel en het naar
liefde en aanraking hunkerende paar is mooi
opgebouwd, maar helaas dooft de relatie
voorspelbaar en onbevredigend uit.
Dat geldt ook voor het slotstuk Do We Feel? van
Dalton Jansen over racisme en politiegeweld.
Daltons bewegingsstijl is aantrekkelijk, met
breed uitgemeten worstelingen en een
constant gevoel dat de dansers moeten
vechten met de zwaartekracht. Dramaturgisch
overtuigt het stuk minder. Gemimede schietpartijen, gevechten en reanimaties laten te
weinig aan de verbeelding over.
De uitschieter, Warping Soul van Andreas
Hannes, onttrekt zich geheel aan de
actualiteit. Het is zelfs de vraag of de in
strakke en kleurige tricots gehulde dansers
zich wel op onze planeet bevinden. Of in
onze tijd. Na lang aangehouden roerloosheid
ontstaan fascinerende bewegingsimpulsen
vanuit hoofd en schouders. De prikkelende
elektronische soundtrack beweegt tussen
absolute stilte en pompende beats, die de
DOX hét makersplatform voor theater, jongeren en alle (sub)culturen van nu
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Intiem en krachtig concert
over kolonialisme
Theaterkrant – Nuno Blijboom 15.08.20
Gezien 14.08.20, Paradiso Amsterdam

In een goed geventileerde concertzaal waar
iedereen op anderhalve meter afstand van
elkaar moet zitten, is het niet eenvoudig om de
sfeer en energie van een Paradevoorstelling
op te wekken. In Anne-Fay’s Reaspora blijft
de broeierige hitte van de tenten gelukkig
ver weg, zonder dat er aan intimiteit wordt
ingeboet.

haar kinderen blij was dat zij wit waren, zodat
ze niet hoefden te leven met het racisme dat
zij zelf heeft ervaren. Deze worsteling met hoe
zij zich tot haar roots verhoudt, vormt de rode
draad in de theaterversie van Anne-Fay’s
Reaspora.

De corona-uitbraak heeft de gebruikelijke
festivalzomer flink op z’n kop gezet. Net nu de
Parade het dertigjarige bestaan viert, mag
het rondreizende theaterfestival niet in zijn
gebruikelijke vorm plaatsvinden. In plaats
daarvan hebben onder andere Paradiso in
Amsterdam en het Eindhovense Parktheater
hun podia beschikbaar gesteld voor
verscheidene double bills, zodat een aantal
voorstellingen alsnog zo veilig mogelijk kan
worden gespeeld.

Anne-Fay Kops is een performer van
jewelste. In de twee nummers die meer
gospel-georiënteerd zijn, maakt Kops
kippenvelopwekkende uithalen, die
schitterend echoën in de Amsterdamse
poptempel. De mix van electronica, soul,
hiphop en gospel maakt de muziek van
Onyx & Ivory tot een bijzondere combinatie
van goede, harde beats en intieme doch
grootse zang en lyrics. De muzikanten (de
hypnotiserend enthousiaste drummer en
bassist Gino-Cochise en toetsenist Anan
Yaari) zijn van begin tot eind een feest om
naar de kijken, door de overgave waarmee
zij hun instrumenten bespelen. De nummers
worden aangevuld door dansers van DOX en
hoewel deze technisch knap zijn uitgevoerd,
zijn de meeste choreografieën behoorlijk
figuratief, zeker vergeleken met de teksten.

Zo ook Anne-Fay’s Reaspora, een theatraal
concert van zangeres en danseres Anne-Fay
Kops, geregisseerd door haar broer Felix Kops
(met wie ze samen kunstenaarscollectief Onyx
& Ivory vormt). Met dit project willen ze onderzoeken welke reis hun familie heeft afgelegd
voordat ze in Nederland terecht kwamen. Ze
reisden af naar Aruba, Curaçao, Suriname
en de voormalige Afrikaanse Gold Coast
(China konden ze vanwege de pandemie niet
bezoeken), om zo meer te weten te komen over
de imperialistische en koloniale verhoudingen
tussen die landen, de verschillende culturen en
de wortels van hun familie.

Kops weet het publiek, ondanks de fysieke
afstand en hun beperkte omvang, van meet
af aan mee te krijgen. Er is een enthousiasme
voor haar optreden dat ik nog nooit bij een
Paradevoorstelling heb meegemaakt. Dat
de coronamaatregelen ervoor zorgen dat
niemand op kan staan om zelf te dansen,
mag de pret niet drukken. Er wordt gejoeld,
gefloten en gejuicht. Wat een verademing
om een publiek te horen juichen wanneer
een choreografie ingezet wordt. Ditzelfde
enthousiasme vertaalt zich naar een overweldigende en intieme stilte tijdens de
prachtige ballads.

Want de relatie die Kops heeft tot haar
familiegeschiedenis is ingewikkeld. Ze is white
passing, maar heeft een zwarte moeder.
Zij heeft nauwelijks persoonlijke ervaringen
met racisme gehad, maar heeft wel bij haar
moeder gezien wat racisme met een mens
doet. Zo deelt zij op haar Instagram dat haar
moeder vertelde dat ze bij de geboorte van

Deze korte voorstelling van Onyx & Ivory is pas
de eerste uiting van hun reasporaproject, een
cd en landelijke tournee zullen nog volgen.
Dit korte theaterconcert maakt alvast enorm
nieuwsgierig naar een uitgebreidere versie
met een wat grotere rol voor de dansers.
Hopelijk op de Parade 2021. Een warme,
broeierige tent neem ik dan graag voor lief.
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ITS ON TOUR 2020 I:
Sterke solo’s
Theaterkrant – Moos van den Broek 05.10.20
Gezien 02.10.20 Theater De Meervaart, Amsterdam

De 30e editie van het ITS Festival kent een
nomadische vorm, maar liefst veertig voorstellingen zijn te zien in theaters door heel
Nederland. Moos van Broek licht er de komende
weken enkele uit.
Twee sterke solo’s uit het afstudeeraanbod
in de tour zetten het begrip identiteit
centraal. Terwijl Harun Balci (ArtEZ acteurs
opleiding) de spanning tussen seksualiteit
en cultuur bevraagt aan de hand van
eigen ervaringen, onderzoekt acteur David
Westera (Toneelacademie Maastricht) wat
de waarde is van die identiteit, met Ibsens
‘Peer Gynt’ als inspiratiebron. De eerste zag
ik dit voorjaar al in de Berenkuil in Utrecht,
de andere dit weekend in Amsterdam.

historische werk vervlecht met de actuele
werkelijkheid van de acteur; een leugenaar
pur sang.
Van een hele andere orde is From Turkey with
Love, een coming of age verhaal van een
jongeman, die zich geconfronteerd ziet met
zijn conservatieve, Turkse familie. Als hij zijn
vriend meeneemt naar Turkije, kan hij niet meer
voor zich houden wat hun werkelijke relatie
is. Harun Balci maakt en speelt de solo, die
onder de vleugels van DOX is geproduceerd
(eindregie Timothy de Gilde) en berust op
autobiografische gegevens.
In zijn eentje speelt Balci alle rollen van dit
verhaal, dat steeds wranger wordt en waarin
de hoofdpersoon zich afvraagt wat ‘thuis’ nog
betekent als je je nergens thuis of veilig voelt.
Leven tussen twee werelden; Balci geeft zijn
publiek oprecht en met overgave een kijkje in
die realiteit.

In een groen trainingspakkie leidt acteur David
Westera ons in. Het toneelbeeld kent een
provisorische setting met een doek waarop
de titel ‘Peer Gynt’ wordt geprojecteerd in een
typografie die doet denken aan sprookjesboeken. Voor dat doek ligt een enorme rots,
rondom die plek hebben Westera en medemaker en regisseur Koen van Seuren hun solo
Peer Gynt (speelt David Westera) opgebouwd.
Het trainingspak wordt ingeruild voor een
traditionele Noorse outfit, op comedy-achtige
wijze neemt Westera zijn publiek vervolgens
mee in het verhaal. Verteller, rol, speler; voortdurend switcht hij van perspectief in dit knap
herschreven stuk (coach Joachim Robbrecht),
dat soepeltjes deint op Henrik Ibsens klassieker
over waarheid, leugen en uit de hand gelopen
ambities.
De drie delen waarin de solo (net als het
werkelijke stuk) is opgeknipt, beginnen steeds
met dezelfde abstracte tekst over tijd en plaats.
Gegevens waar het stuk voortdurend mee
op de loop gaat. Zo ontstaat een spannende
monoloog, virtuoos gespeeld ook, die Ibsens
DOX hét makersplatform voor theater, jongeren en alle (sub)culturen van nu
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HET DOX-TEAM

DOX-team
Hildegard Draaijer
artistiek directeur

Eric Japenga

zakelijk directeur tot 01.09.20

Jacques van Veen

zakelijk directeur a.i. vanaf 01.09.20

Barbara Kromkamp

bureaumanager

Timothy de Gilde
coördinator artistiek

Carole van Ditzhuyzen
coördinator DOX Club

Abdelhadi Baaddi
coach DOX Club

Dwayne Toemere

coach DOX Club

Hanna Jansen

coördinator Educatie & Publiekswerking tot 01.05.20

Birte ten Hoopen

coördinator Educatie & Publiekswerking vanaf 01.09.20

Charmaine Charlemagne
medewerker Educatie & Publiekswerking

Dorothy Blokland

medewerker Educatie & Publiekswerking

Dian Beekhuizen

stage Educatie & Publiekswerking van 09.09.20 tot 19.12.20

Priscilla Vaas

coördinator marketing & communicatie

Esmé Elbers

medewerker marketing & communicatie

Marieke de Waal
medewerker productie

Docenten outreach
Ali Zanad
Gary Gravenbeek
Dionne Bakker
Alexa Hakkenbrak
Bjorn Romy
Sharif Abdoelhak
Ranike Mota
Nahib Hamidi
Vain Thurnim
Linar Ogenia
Pamela Schaap
Ryan Pinas
Sander Koning
Rashida Tauwenaar
Kayslice Martin
Patrick Ribeiro
Yahmani Blackman
Natasha Bambo
Nina Haanappel
Barbara Willemsen
Amro Kasr
Ino Mijnals
Perry Gits
Lucien Denny
Gavin Viano
Bestuur
Gilbert Isabella
Voorzitter

Benno van Marum
Penningmeester

Willem van Berkel
Bestuurslid P&O

Nada Mounzer
Bestuurslid

Lou-Lou Sories
medewerker productie

Nicole Geertruida

medewerker productie vanaf 13.09.20

Millie van Baren

stagiaire productie van 17.08.20 tot 18.12.20
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COLOFON

Redactie
Hildegard Draaijer (artistiek directeur)
Jacques van Veen (zakelijk directeur a.i.)
Priscilla Vaas (marketing)
Fotografie
Anna van Kooij
Anja Beutler
Bart Grietens
Bowie Verschuuren
Derk Stenvers
Hutspot fotografie
Kamerich & Budwilowitz, Eyes2
Kaka Lee
Julian Maywald
Benning & Gladkova
Maarten Mooijman
Sjoerd Derine
Vormgeving
Floor Weijs
Met dank aan

DOX ontvangt structurele subsidie
van de Gemeente Utrecht, Fonds
voor Cultuurparticipatie en het Fonds
Podiumkunsten. Daarnaast werden in 2020 de
projecten en voorstellingen mede mogelijk
gemaakt door: Ministerie van OCW, Fonds
21, VSBfonds, Amsterdams Fonds voor de
Kunst, Nieuwe Makersregeling van Fonds
Podiumkunsten, Urban Arts regeling Fonds
voor Cultuurparticipatie, Lira fonds, Fonds 21,
Gemeente Den Haag, Internationale
Uitwisselingsprojecten Fonds Podiumkunsten,
Internationale Uitwisseling Fonds voor
Cultuurparticipatie, Elise Mathilde Fonds,
BNG Fonds, Prins Bernard Cultuurfonds.
In 2020 hebben wij gecoproduceerd en
samengewerkt met Theater Utrecht, Het Huis
Utrecht, Het Filiaal, De Dansers, HNTjong,
NBprojects, ParadisoMelkwegProductiehuis,
Motel Mozaïek, Corrosia Theater, Expo
& Film, Batalo East, HKU Theater, ROC
Midden-Nederland.

Stichting DOX
Biltstraat 166
3752 BP Utrecht
030-2333155
info@wijzijndox.nl
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