
!
 

!

!
!
!
!

beleidsplan Stichting Dutsj 
Groningen, november 2017 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!1



!
!
!
Hoofdstuk 1 onze visie en missie  

1. de aanleiding 

2. de kracht van het verhaal 

3. de doelstellingen 

Hoofdstuk 2 onze ambities waarmaken, de werkwijze 

  2.1 De voorstelling, werkwijze en werkvorm 

  2.2 Het gezelschap en de Stichting 

  2.3 De samenwerking en netwerken 

Hoofdstuk 3  onze ambities waarmaken, de organisatie 

  3.1 De organisatie van de stichting 

  3.2 Activiteitenplanning en repetitieschema 

Hoofdstuk 4 onze doelgroep en het bereik 

  4.1 voor wie speelt Dutsj 

  4.2 Publiciteitsacties  

Hoofdstuk 5       onze opleidingsplaats 

  5.1 Opleiding jong talent 

  5.2 opleiding Conductor 

!
!
!
!
!

!2



 

!
!
!
!
!
!
!
!
!

!3



!
!
!
1.Onze visie en missie!!
1. De aanleiding.   !!
Er is geen gemeenschap  zo divers als de LHBTI community. In 1912 werd Het Nederlandsch 
Wetenschappelijk Humanitair Komitee opgericht. Dit Komitee had als doel ‘De 
rechtsongelijkheid tussen heteroseksuelen en homoseksuelen te bestrijden en mensen te 
informeren over het wezen van de liefde van man tot man of vrouw tot vrouw’. Het was de 
voorloper van het huidige COC en het begin van de homogemeenschap in Nederland. Anno 
2017 is deze gemeenschap uitgegroeid tot een brede community, waar allerlei mensen van 
verschillende seksuele diversiteit zich mee verbonden voelen. En is nog altijd sprake van 
een gemeenschap, te meer omdat deze diverse groepen de geschiedenis delen van een 
gezamenlijke emancipatie beweging. Geschiedenis maakt een ieder bewust van de wereld 
waarin we leven. Het draagt bij aan begrip en erkenning. Daarom is aandacht voor de 
geschiedenis van de LHTBI gemeenschap belangrijk. Door het delen van unieke verhalen 
van individuele mensen, wordt deze geschiedenis geëerd en  versterkt. Er is nog een 
aanleiding waarom aandacht vor het delen van verhalen vanuit de community van belang 
is. Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen, transgenders en 
intersekse personen ervaren vaak in hun leven dat onze samenleving ook vandaag (nog) 
niet inclusief is. Alsof werkelijke tolerantie en acceptatie onder de dunne laag van ‘erbij 
horen’ steeds opnieuw aandacht nodig heeft en erkend moet worden. Verschillende 
seksuele diversiteitsgroepen hebben hierin hun eigen verhaal. Verhalen die bemoedigen, 

maar die tevens ook heel schrijnend kunnen zijn. Voor Alice 
Faber, artistiek leider waren dit de aanleidingen om in 2014 
DUTSJ op te richten.  

!
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1.2.  De kracht van het verhaal. 

!
Uit oude verhaal tradities is bekend dat het wezenlijk delen 
van verhalen het groepsbewustzijn doet groeien. Door het 
vertellen en luisteren naar unieke verhalen wordt een laag 

dieper dan de oppervlakte aangeraakt. Naast het helen en verbinden dragen waarachtige 
verhalen ook de mogelijkheid in zich om werkelijke verandering te weeg te brengen. De 
duidelijk zichtbare en uitnodigende stoel schept een sfeer van afstemming op elkaar. In 
terugspeeltheater wordt daar nog een schepje bovenop gedaan. Het laat zien dat ieder 
verhaal de moeite waard is. Van ieder verhaal wordt een theatrale vertaling gegeven. Het 
delen van verhalen in deze vorm krijgt daarmee een ongekende werking. Een werking die 
zelfs magisch kan aanvoelen 

!
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Clarissa Pinkola Estes refereert in 
haar boek De ontembare Vrouw aan 
oude verhaaltradities:                                                                             
Zodra we verhalen uitwisselen, 
groeit er groepsbewustzijn. Onze 
breinen stemmen zich op elkaar af 
en er ontstaat een 
elektrificerende energie. Van alles 
begint mee te vibreren en te 
resoneren. Het kan knetteren en 
fonkelen. Ons hart kan gaan 
bonken in de borst, wangen 
gloeien, oren suizen, tranen 



1.3. De doelstellingen 

In de statuten van Stichting DUTSJ staat de 
doelstelling als volgt beschreven:                                   

Stichting DUTSJ maakt playback 
theatervoorstellingen voor en met de LHBTI 
community en de daarbij betrokkenen. Deze 
voorstellingen hebben een maatschappelijk doel; 
ze zorgen namelijk dat de (comingout) verhalen 
van homo’s, lesbiennes, transgenders, biseksuelen 
interseksen een plek krijgen. Waargebeurde 
verhalen delen en waarderen draagt bij aan het 
empoweren van de homobeweging als collectief. 
DUTSJ eert hiermee de geschiedenis en versterkt 
tegelijkertijd het individu.                                               
Met de terugspeeltheatervoorstellingen levert DUTSJ zodoende een bijdrage aan de 
acceptatie van het „anders zijn”.        

Verhalen verdienen een podium, zodat ze door de eigen unieke geschiedenis mensen 
kunnen verbinden, lichtheid kunnen scheppen en kunnen helen. Het helpt bij het vinden 
van een eigen weg. Dat geldt voor de verteller en voor de toehoorder. Het werkt 
empowerend.  

Stichting DUTSJ heeft de overtuiging dat de theatervorm die zij hanteert dit podium op 
bijzondere wijze schept. In paragraaf 2.1. wordt beschreven hoe deze werkvorm op 
krachtige wijze bijdraagt aan de doelstelling van Stichting DUTSJ.     

      

2. Onze ambities waarmaken, de werkwijze!!
2.1. De voorstelling 

Tijdens een DUTSJ voorstelling staan er twee stoelen op het podium. Eén voor de 
conductor en één voor iemand uit het publiek. Aan de rand van het podium zitten de 
spelers en de muzikanten. De artistiek leider van DUTSJ is de conductor tijdens de 
voorstelling. De artistiek leider bepaalt voor de voorstelling het thema en verzint daar een 
theatrale opening en een passende afsluiting bij. Het publiek is in z’n geheel actief 
betrokken bij beide werkvormen. Na de opening nodigt de conductor iemand uit het 
publiek uit om op de lege stoel plaats te nemen. Door het stellen van vragen laat de 
conductor deze persoon zijn of haar unieke verhaal vertellen. De vragen zijn altijd zodanig 
dat er een veilige, open sfeer ontstaat. Daarnaast is het de taak van de conductor om de 
kern van het verhaal zo te laten vertellen dat de spelers en muzikanten genoeg 
aanknopingspunten hebben om het verhaal theatraal en muzikaal te vertalen. Playback 
theater bestaat uit een aantal vaste rituelen en theatrale vormen: een vrije impro, drie 
soli, een gedicht, een dans, een scene of een instant song. De acteurs en muzikanten 
luisteren geconcentreerd en zoeken in het verhaal naar de ‘heart of the story’. Daarnaast 
tillen zij het unieke verhaal naar een universeel level. De conductor bepaalt wanneer een 
verhaal compleet is. Als dat zo is bepaalt zij vervolgens de theatrale vorm waarin de 
verhalenverteller en het publiek het vertelde terugkrijgen. Binnen de aangereikte vorm 
improviseren de acteurs het verhaal tot een theatrale of muzikale voorstelling.   

!
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Mieke Bouwma schrijft in haar werk over 
storytelling:              

!
‘Verhalen hebben de potentie een 
transformatie in gang te zetten. De 
magische toverstof die door verhalen 
uitgestrooid wordt, kan helen en 
verbinden. 

Gladde praatjes, lulverhalen, 
kletspraatjes, roddels leiden ons om de 
tuin. Waarachtige verhalen leiden ons via 
het duister naar het licht.’



2.2.   Het gezelschap en de Stichting 

De theatergroep DUTSJ bestaat uit een vaste kern van één conductor, vier acteurs en één 
muzikant en een tekenaar. Deze groep wordt geleid door de artistiek leider. De spelers, 
muzikant en leider maken deel uit van de LHBTI gemeenschap of voelen zich daar enorm 
mee verbonden. Naast de vaste groep bestaat DUTSJ uit een groep acteurs en muzikanten 
die binnen de Stichting worden opgeleid in de theatervorm waarmee DUTSJ werkt. (zie 
paragraaf 2.1 werkwijze en opleiding) Zij volgen alle repetities en een opleidingstraject. 
De artistiek leider kan deze spelers en muzikanten vragen een bijdrage te leveren aan een 
voorstelling. Het geheel van vaste en nieuwe spelers en muzikanten staat onder leiding van 
de artistiek leider die tevens bestuurslid is. Het bestuur van Dutsj is onbezoldigd. Naast de 
artistiek leider hebben een penningmeester/ secretaris en minimaal twee leden zitting in 
het bestuur. 

!
3. De samenwerking en netwerken 

DUTSJ is lid van de ITPN, het internationale playback netwerk.  In september 2017 
reist Dutsj naar Riga. In deze stad ontmoet Dutsj collega’s uit Zweden, Groot Bretagne, 
Finland, Rusland en de Baltische Staten tijdens de driedaagse ‘Co-creating the Riga 
Lab’. De conductor en de acteurs gaan verschillende workshops en optredens 
verzorgen. Het programma wordt niet alleen uitgevoerd voor het internationale 
playback netwerk. DUTSJ geeft tijdens de driedaagse ook een voorstelling voor de 
LHTBI gemeenschap in Riga.  

  

Daarnaast heeft Dutsj nauw contact met de Stichting LGBT Groningen en Friesland en 
de landelijke en plaatselijke (Groningen, Friesland, Drenthe) COC verenigingen. Via 
deze netwerken verzorgt DUTSJ voorstellingen voor specifieke doelgroepen (COC 
asielgroep) en de community in het algemeen. Zoals bijvoorbeeld een optreden bij de 
MBO instelling het Friese Poort. 

Door middel van facebook  onderhoudt DUTSJ contact met playback collega’s in een 
Nederlands netwerk. Er vinden regelmatig uitwisselingen plaats.  

Daarnaast onderhoudt DUTSJ een landelijk netwerk van acteurs die horen of betrokken zijn 
bij de LHTBI gemeenschap. Zij komen o.a. uit het Terugspeeltheater Amsterdam en Boven 
Water in Arnhem.  Het zijn ervaren en competente acteurs die DUTSJ op afroep kunnen 
versterken als de artistiek leider de bezetting voor een voorstelling niet rond krijgt.  

!
!
!
!
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3. Onze ambities waarmaken, de organisatie!!
3.1. de organisatie van de stichting:  

Stichting Dutsj heeft een bestuur bestaande uit  vier bestuursleden.                                                

 Het bestuur heeft de algemene leiding over de Stichting.  

Alice Faber, voorzitter  
Bieny Bolt, secretaris en penningmeester 
Peer van Haaren bestuurslid 
Vacature !
Raad van advies i.o. 

Dutsj bestaat uit een kern van zeven  spelers, die allen professionele acteurs en/of 
 muzikant zijn 

Alice Faber, conducteur  
Jildou Mulder, kernspeler en opleidingsverantwoordelijke 
Ton Kemp, kernspeler 
Nico Endeman, kernspeler 
Eva Pentalakis, kernspeler 
Annemarie de Bie, muzikant !
Daarnaast leidt DUTSJ ook nieuwe spelers op (zie hoofdstuk 5) Deze spelers en de spelers 
in opleiding repeteren volgens een jaarlijks aan het begin van het seizoen vastgesteld 
repetitieschema. De spelers in opleiding repeteren zowel met de vaste spelers als in een 
aparte setting o.l.v. de opleidingsverantwoordelijke van DUTSJ (Jildou Mulder) en/of de 
artistiek leider van DUTSJ(Alice Faber) 

Het bestuur is betrokken bij de theatergroep en bezoekt regelmatig voorstellingen en ook 
repetitieavonden.  

!
3.2.  Activiteitenplanning en repetitieschema DUTSJ 

 Ieder jaar stelt Dutsj een start activiteitenplan op, waarin alle repetities,  
bestuursvergaderingen, bijzondere vaste activiteiten, zoals de start- en afsluiting 
van het seizoen zijn opgenomen. Tevens worden aan het begin van het jaar de 
voorstellingen en de op dat moment geplande eenmalige activiteiten opgenomen. 
het activiteitenplan wordt gedurende het hele jaar steeds bijgewerkt. 

!
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4. onze doelgroep en het bereik!!
4.1. voor wie speelt Dutsj 

De LHTBI gemeenschap is zeer divers. DUTSJ speelt op plaatsen waar iedereen die zich 
verbonden voelt met de gemeenschap als geheel samen komt, zoals de Landelijke Coming 
out Day en de Roze Zaterdag. Daarnaast speelt DUTSJ ook in kleiner verband, waar 
groepen uit de LHTBI gemeenschap bij elkaar komen, bijvoorbeeld omdat zij lotgenoten 
zijn. Zo speelt DUTSJ voor Roze Ouderen en in een transgender ontmoetingsgroep. Vorig 
jaar heeft DUTSJ ook voor een grote groep Gay Asylum Seekers gespeeld. Het was één van 
de meest indrukwekkende voorstellingen. Ook speelde zij tijdens het vijfentwintigjarig 
jubileum van Vereniging Orpheus (de landelijke vereniging voor hulpverlening bij homo/
biseksualiteit in man-vrouw relaties). Er zijn plannen om opnieuw voor Orpheus te spelen. 
In 2018 gaat DUTSJ spelen in verschillende bibliotheken in de Regio Groningen om de ‘Roze 
Boekenkast’ op theatrale wijze te introduceren bij het lezerspubliek.  Daarnaast speelt 
DUTSJ op homohuwelijken. DUTSJ wil de openheid in doelgroepen graag zo houden en 
waar kan nog verder uitbreiden, playback theater leent zich daar erg goed voor. Op dit 
moment onderzoekt DUTSJ de mogelijkheden om zich te richten op voorstellingen die 
ingezet kunnen worden als reactie op geweldsincidenten tegen homo’s. De afgelopen jaren 
vinden er in toenemende mate incidenten plaats, soms met veel persaandacht, zoals in 
Arnhem, maar  ook vaak in de luwte. De LHTBI gemeenschap heeft moeite om hier in 
gezamenlijkheid een antwoord op te vinden. Een voorstelling van DUTSJ kan een bijdrage 
leveren in het verwerken en het delen van de gevoelens van onveiligheid, boosheid en 
onmacht die dergelijke incidenten teweeg brengen. Daarnaast heeft de artistiek leider 
contact met verschillende landelijke organisaties, zoals ‘Natuurlijk Samen’ (de Gay 
Straight alliantie die zich richt op wonen en veiligheid in de wijk) en ‘Roze in Blauw’ (het 
vangnet van LHTBI-ers binnen het politiekorps). Er zijn plannen om voorstellingen te 
verzorgen voor jongeren van de BOX (het jongerennetwerk van het COC Groningen). Dit is 
een greep uit de voorstellingen en contacten die DUTSJ in het land heeft.  

!
4.2.  Publiciteitsacties 

DUTSJ heeft drie keer deelgenomen aan het ‘True Colors Event’ in Paradiso (true colors 
brengt leiders en supporters van de Nederlandse LHTBI gemeenschap samen voor een 
onvergetelijke avond). Alle voorstellingen en events (openbare repetities, workshops, 
cursussen etc) worden aangekondigd op facebook. In de bijlages zijn interviews 
opgenomen in de ‘Zij aan Zij’ en in de Groninger Gezinsbode. DUTSJ is lid van de 
facebookgroep van stichting LTGB in Groningen. Elk jaar wordt er een nieuwsbrief 
uitgegeven. DUTSJ heeft meegedaan aan de PR actie in het Groninger Forum ( het publiek 
kon stemmen!) Er wordt geflyerd op events en in openbare bibliotheken. Bij ieder 
optreden worden posters opgehangen en ansichtkaarten uitgedeeld.  
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5. Onze opleidingsplaats!!
5.1. Opleiding jong talent 

!
Naast het maken en uitvoeren van voorstellingen is DUTSJ de opleidingsplek voor acteurs 
die horen  bij of zich verbonden voelen met de LHTBI gemeenschap. Ook voelen deze 
acteurs een sterke affiniteit met terugspeeltheater. Op dit moment leidt DUTSJ zes nieuwe 
veelbelovende acteurs op.  

Het betreft een zeer diverse groep qua identiteit en opleiding (transgender, lesbisch, 
homo, hetero en biseksueel) Het zijn twintigers en dertigers die afgestudeerd zijn aan de 
Docent Theater Opleiding, het Conservatorium of de Kunstacademie.  

!
Het inwerkprogramma voor belangstellenden en jong talent bestaat uit verschillende  
programma onderdelen. Vanaf de oprichting hebben veel acteurs en musici onderdelen of 
het hele opleidingsprogramma van Dutsj doorlopen. Dat geldt ook voor het vaste 
gezelschap van dit moment. Het programma ziet er als volgt uit: 

!
1. De summerschool  

2. Het introductieweekend 

3. Het volgen van openbare repetities 

4. De basis cursus 

5. Het bijwonen van voorstellingen van Dutsj en het volgen van workshops bij collega 
terugspeeltheatergezelschappen 

6.    De oefenvoorstellingen met het Dutsj gezelschap en de persoonlijke coaching door de 
docent en    Dutsj acteur Jildou Mulder. 

Het bereik van het opleidingsprogramma van Dutsj reikt verder dan alleen het 
‘klaarstomen’ voor het Dutsj gezelschap.  

!
De feiten vanaf de oprichting op een rij: 

!
Programma onderdeel Aantal deelnemers

Summerschool Leeuwarden 30 acteurs

Introductieweekend 10 acteurs en 
muzikanten

Workshop bij Dutsj 10 improvisatie acteurs

Openbare repetities en (oefen) voorstellingen 14 acteurs en 
muzikanten

Basiscursus Assen 12 acteurs en 
muzikanten
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5.2.  opleiding conductor 

!
Op dit moment bestaat het vaste gezelschap van DUTSJ uit 
7 personen. Er zijn 6 mensen in opleiding om toe te treden 
tot de vaste kern. 

Dutsj heeft de ambitie om naast terugspeeltheater acteurs 
ook een opleidingsprogramma te ontwikkelen tot 
conductor/regisseur. De komende jaren gaat de artistiek 
leider en conductor van Dutsj talentvolle, competente 
acteurs van DUTSJ met die hier belangstelling  voor hebben 
opleiden en coachen voor het vak van conductor/regisseur.  

!
!
!

6. Onze begroting en dekkingsplan!!
6.1.  Begroting seizoen 2017-2018 

Voor de start van ieder kalenderjaar stelt Dutsj een begroting op. In het voorjaar stelt zij 
de jaarrekening van het voorafgaande kalenderjaar vast. Daarbij is een externe financiële 
commissie betrokken.  

!
6.2.  . Dekkingsplan seizoen 2017-2018 

Het komende seizoen heeft Dutsj met de stichting LGTB afspraken gemaakt om drie 
voorstellingen te verzorgen. De opbrengsten van deze voorstellingen komen als inkomsten 
op de balans van de stichting te staan. In december 2017 organiseert Dutsj een benefiet 
evenement. De inkomsten van deze avond zijn op dit moment moeilijk te voorspellen. Op 
grond van de activiteiten die gepland staan, is de verwachting  dat deze avond minimaal 
1000 euro aan inkomsten zal opleveren. De spelers van Dutsj geven vaak belangeloos 
workshops op terugspeeltheater bijeenkomsten. Het bestuur neemt aan het begin van het 
seizoen een besluit aangaande de wijze van uitbetalen door externen aan de Stichting voor 
gegeven trainingen en/of workshops. 

Naast deze relatief kleine inkomsten bron gaat Dutsj zich inzetten om met het 
voorliggende beleidsplan fondsen te werven. In eerste instantie komt de focus te liggen op 
fondsen gericht op het maatschappelijk belang. Voor de werving gaat Dutsj een 
fondsenwerver aanstellen op basis van ‘no cure no pay’. De verwachting is dat hier in 
januari 2018 een start mee wordt gemaakt. 

!
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