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1 INLEIDING WILDpaRK 2021
2021 was een jaar dat in het teken stond van interne professionalisering en van Corona. Met de
impulsgelden van de provincie Noord-Brabant hebben we een slag kunnen maken. Fleur van Vegchel,
Lenneke Maas en Annemiek Nienhuis vereenden hun krachten als artistiek kernteam en Wildpark kreeg in de
persoon van Yvonne van de Pol een nieuwe zakelijk leider.
Het werd een jaar van plannen uitvoeren maar vooral ook van plannen steeds opnieuw aanpassen. Van
kansen zien en mogelijkheden oprekken. Van niet opgeven maar omdenken.
We experimenteerden met nieuwe manieren om met ons publiek in contact te blijven. Online voorstellingen,
een theaterroute, workshops op school en in Parktheater, een voorstelling op beeld met
educatieprogramma, buitentheater, ontmoetingen op de stoep, zoom- en privéles.
In de zomer mochten we gelukkig weer met een grote groep kinderen werken tijdens ons zomerweiland.
In 2021 bereikte Wildpark 670 toeschouwers in de theaters. Uiteraard veel minder dan andere jaren.
Maar toch ontmoetten we 1035 jongeren en studenten tijdens workshops in en voor het onderwijs en
hadden 816 ontmoetingen met kinderen en jongeren in onze ateliers weiland en jong wild.
We werkten samen, met oude partners zoals de Academie voor Theater in Tilburg en Theater na de Dam,
met Buro Bannink en Cultuurstation, met de scholen uit het VO waar we verkering mee hebben. Maar ook
met nieuwe zoals het Philipsmuseum en het Campinaterrein en theatergezelschap Gajes,
We zijn blij dat we het huisgezelschap zijn van Parktheater en Pand P.
We wonnen, na 3 ja genomineerd te zijn, de Cultuurprijs van Eindhoven in de categorie Stimulering.
De tekst van onze ambassadeur Jules, Jeske en August vindt u als toegift in dit document.
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Juryrapport cultuurprijs van Eindhoven 2021
Inmiddels is dit de derde keer dat Wildpark genomineerd is en dan denk je ergens: wat kan de jury nog over
deze partij melden zonder in herhaling te vallen? Dankzij het voorgesprek dat de jury had met Wildpark
zagen wij in dat nog lang niet alles gezegd bleek. We spraken met drie jonge vertegenwoordigers genaamd
Jules, Jeske en August over de toekomst van Wildpark en hun ervaringen. Ze vertelden ons dat je binnen
Wildpark leert dromen en dat dus mag en zelfs omarmd wordt, dat je er altijd fouten mag maken, dat je leert
hoe het is om je in iemand anders te verplaatsen en dat je dus altijd jezelf mag zijn. En zo zei Jules dat
Wildpark dus ‘toch wel een beetje belangrijk’ voor hem is geworden. August en Jeske maakten er vrienden
voor het leven en willen er nooit meer weg. Wat ons een geheel nieuwe dimensie gaf aan wat Wildpark doet,
ditmaal vanuit de belever. Wildpark biedt een plek waar creativiteit en flexibiliteit wordt omarmd in een
wereld waar dit steeds minder het geval lijkt te zijn en dat voor generaties ver hierna. Dat moeten we wat de
jury betreft koesteren.
De criteria die de jury gehanteerd heeft voor de winnaar van deze prijs zijn: - Binding met de stad – Uniek –
Onderscheidend - Verbindende factor - Grote belofte - Breed publieksbereik - Sociaal maatschappelijk –
Innovatief - Veelzijdigheid
De jury heeft gekozen voor een winnaar die zich inzet voor onze toekomst. Een toekomst waarin ieder zich
kan uiten. De winnaar zet zich in voor het behoud van creativiteit op een innovatieve manier die verbinding
oproept De winnaar is onmisbaar voor de stad Eindhoven en weet als geen ander mensen te
enthousiasmeren en eigenaar te maken en houden van hun eigen dromen.

2 VOORSTELLINGEN 2021
In het activiteitenplan voor 2021 & 2022 schreef artistiek leider Annemiek Nienhuis: “De komende twee jaar
lijkt het thema van verandering zich aan ons op te dringen. Op zich niet verbazingwekkend gezien de
ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar. Als expat kind - ons gezin werd door Philips voor 5 jaar
uitgezonden naar Engeland - herken in me in het ontheemd voelen, het proberen je weer thuis te voelen in
een wereld waar alles vreemd is en het op zoek zijn naar gidsen die je de weg wijzen. En dat dat ‘je thuis
voelen’ eigenlijk nooit meer helemaal lukt omdat de verbinding met anderen eigenlijk altijd tijdelijk is. Ieder
kind moet maar meegaan op wat zijn ouders hem voorleven en wat de wereld hem aanreikt. Maar hoe gaan
we daarmee om? Hoe maken we onze kinderen weerbaarder en onze maatschappij meer alert hierop?
Moeten we onze kinderen wel weerbaarder maken? Hoe luisteren we naar onze kinderen en geven we ruimte
aan hun authenticiteit?”
We hebben ons de afgelopen jaren, zoals kinderen dat elke dag moeten, opnieuw moeten verhouden tot de
veranderende omstandigheden.
Het lijkt alsof Nederland de laatste jaren collectief de puberteit in is gegaan. We zijn in verzet. We laten van
ons horen. Krachten die willen dat alles blijft zoals het was en vasthouden aan oude vormen, strijden met
tegenkrachten die ruimte willen maken voor nieuwe gedachten. Heilige huisjes worden omver geschopt, we
gaan anders naar elkaar en de wereld kijken en we beseffen dat het zo niet langer gaat. Oude tradities
verdwijnen en maken plaats voor nieuwe. Door oorlog een virus, of gewoon, omdat we anders naar de
dingen zijn gaan kijken.
Dat vraagt om een generatie die flexibel en creatief blijft. Die zichzelf zo nodig opnieuw uit kan vinden. Die
naar de wereld kan kijken als een fluïde gegeven dat veranderbaar is en die voldoende zelfvertrouwen
heeft om veranderingen in te zetten. Een generatie die los van hun opvoeding, afkomst, het oordeel van
hun Peers en de overtuigingen en verwachtingen van hun ouders, een eigen identiteit kan behouden.
Wildpark maakte voorstellingen die pasten bij de tijd. En die de discussie opengooit. Als kijker in het publiek
word je aan het werk gezet om je te verhouden tot de veranderende wereld. Elke Wildpark voorstelling
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ging wel over generaties die tegen elkaars fundamenten schopten en jonge mensen die zich losrukten om
het anders te gaan doen dan hun ouders. Er waait een nieuwe wind waar de makers van Wildpark over tijd
en ruimte heen een handreiking aan doet.
2.1 NIEUWE VOORSTELLINGEN EIGEN WERK
Zoals bij vele gezelschappen moesten vanwege de pandemie, premières worden verplaatst. Met middelen uit
het Kickstartcultuurfonds realiseerden Lenneke Maas en Annemiek Nienhuis een nieuw online aanbod,
waarmee de scholen toch een theaterervaring aan hun leerlingen aan konden bieden. Voor zowel het primair
als het voortgezet onderwijs registreerden we 2 voorstellingen en ontwikkelden daarbij een educatiepakket,
die direct door ons maar ook via CultuurStation en CJP wordt aangeboden.
2.1.1 DE VOORSTELLING WAARIN MISSCHIEN DANKJEWEL WORDT GEZEGD (VO) ONLINE
Regie & concept // Lenneke Maas
Spel // Annemiek Nienhuis, Julia Hesdahl
Opname // Gegam Soghomonyan en Dries Alkemade
Educatie // Merel Eigenhuis
De voorstelling waarin misschien dankjewel wordt gezegd, geïnspireerd op de voorstelling Wij willen hier
graag iets op zeggen (2020), stelt brutaal de vraag of de jongere generatie niet alles te veel op een
presenteerblaadje heeft gekregen. De hele wereld is tenslotte keurig voor hen ingericht.
Maar is het niet ook zo dat “de volwassenen” hen in een wereld hebben laten opgroeien waarin wordt
voorgesteld dat alles mogelijk is? Waarin er geen grenzen zijn aan het geluk en je voor 6 euro naar Londen
kunt vliegen. Wie is nou eigenlijk waar verantwoordelijk voor?
In deze voorstelling, die speciaal gemaakt wordt voor VO leerlingen vanaf 13 jaar, zijn we getuige van een
venijnig maar ook herkenbaar spel tussen twee generaties. We ontmoeten een moeder en een dochter. Ze
houden van elkaar. That’s for sure. Toch ging de moeder ineens heel erg haar emoties voelen. Dat heb je
soms. Ze schreef een brief, want er moest haar iets van het hart. Natuurlijk had ze dit ook gewoon in een
gesprek kunnen bespreken, maar meestal loopt dat dan toch uit op irritaties en met deuren slaan enzo, dus
daarom leek het haar slim om te kiezen voor een andere vorm. Een brief dus. De dochter, die net aan haar
beloofde gouden bergen begint, wil deze brief graag jongeren van dezelfde generatie, delen.
Deze voorstelling is professioneel gefilmd en speelt als online voorstelling in de klas. Gekoppeld aan
het kijken naar online voorstelling bieden we nagesprek en maken ze met de klas een bucketlist voor hun
eigen generatie.
ONLINE VOORSTELLINGEN
VAN MAERLANTLYCEUM
ST JORISCOLLEGE

BEZOEKERS
204
124

WORKSHOPS BUCKET LIST
VAN MAERLANTLYCEUM
JORISCOLLEGE
NUENENS LYCEUM

269
100
60
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2.1.2 ANNE, 10 JAAR, WIL GRAAG OPGEHAALD WORDEN (PO) ONLINE
regie // Annemiek Nienhuis
Spel //Anne van der Steen
Tekst // Glenn Markensteijn
Deze 8+ voorstelling (première 2018) - waarvan een groot deel van de tour gecanceld werd in 2020 en 2021 hebben we geregistreerd en gelivestreamd.
De voorstelling werd alleen digitaal aangeboden aan scholen. Daarna gaven actrice Anne, of regisseur
Annemiek zelf spel- en regieworkshops op school in de groepen 7 en 8. Juist door de kinderen niet als speler
maar als maker in te zetten creeërt zowel de veiligheid om te spelen - het gaat tenslotte niet om de acteur
maar om de regisseur - alsook inzicht in wat theater maken eigenlijk is.
Daarnaast was er voor docenten een gratis lesbrief beschikbaar.
De voorstelling gaat over Anne.
“Anne, ga jij maar eens heel goed nadenken over wat je hebt gedaan!!” Er is iets ergs gebeurd.
Waarschijnlijk. En daarom is Anne is naar de zolder gestuurd. Ze zit nu tussen alle andere spullen die
vergeten zijn en die niemand meer wil. Om ‘na te denken over wat ze heeft gedaan’. Anne denkt na. Maar
waar moet je dan beginnen? In deze voorstelling neemt Anne je mee op ontdekkingstocht. Een zoektocht
naar identiteit. Naar waar je thuishoort. Omdat je erbij wilt horen, maar eigenlijk juist ook helemaal niet. Een
bijna echt waargebeurd verhaal over de dikke kans dat je vader niet je echte vader is.
“Puntig en met een ijzersterke timing waarbij het lachen om dat meisje subtiel plaats maakt voor meeleven
en voelen; alsof je zelf Anne bent geworden. ‘Anne’ is jeugdtheater zoals je het als kind, jongere en
volwassene graag ziet, omdat je met meer bagage naar huis gaat.” - Algemeen Dagblad
“Wat een supergave workshop 30 juni!De leerkracht van groep 8 was super enthousiast, zo enthousiast dat
we de workshop van jou volgend jaar graag vóór het werken aan de musical willen inplannen (als
standaard). Een super voorbereiding namelijk en zeer leerzaam. “
Het aantal speelbeurten bleek wel wat teleurstellend. Ook de scholen werden hard geraakt door de
pandemie en, in tegenstelling tot het VO, waren scholen weinig op zoek naar alternatieven voor niet
bezochte voorstellingen. Zeker voor de groepen 7 en 8 waar bij schoolleiders de focus met name lag op het
beperken van de schade. Waar we in het VO konden terugvallen op de scholen waar we verkering mee
hebben en waar we nauwe banden mee onderhouden, en samen plannen konden maken, blijken we die in
het PO nog te missen. We zijn afhankelijke van cultuurintermediairs, waar je te makkelijk kunt verdwijnen
tussen al het andere aanbod. Voor de doelstellingen voor 2022 hebben we het aantrekken van deze relaties
op de agenda gezet. Wel blijft deze voorstelling online in het aanbod en zijn we hiermee voorbereid op
situaties waarbij live voorstellingsbezoek in het theater niet mogelijk is.

SPEELLIJST 2021

AANTAL

BEZOEKERS

BEMMEL
livestream
online voorstelling
workshops

1 vrije voorstelling
1 vrije voorstelling
4
4

gecancelled ivm Corona
30
120
120
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2.2 Nieuwe VOORSTELLING jonge maker: DE MONTEUR EN HET MEISJE
Regie || Luka Kooijmans
Script || Nard Verdonschot
Spel || Michèle Rijzewijk & Gerrit Dragt
Muziek || Woody Veneman
Première 5/6 juni 2021, Campina Fabrieken Eindhoven
Locatietheater op het terrein van de oude Campinafabriek.
Deze voorstelling zou oorspronkelijk uitkomen in het voorjaar van 2020 en is door de COVID-19
omstandigheden verplaatst naar 2021. Het budget voor deze voorstelling wordt daarmee meegenomen uit
2020. Ook zijn door de uitzonderlijke omstandigheden extra gelden aangevraagd en toegekend gekregen bij
BNG-cultuurfonds en stichting Janivo.
De Monteur en het Meisje (6+), in de regie van Luka Kooijmans, werd door deze samenwerking, de eerste
buiten jeugdtheatervoorstelling van Wildpark. Een muziektheatervoorstelling voor kinderen vanaf 6 jaar,
geïnspireerd op het met zilveren griffel bekroonde boek: Het Gelukkige Eiland door M. Törnqvist. Luka
Kooijmans is een Eindhovense maker waar Wildpark tijdens de zomerweiland al enige jaren mee
samenwerkt. Vanuit haar ervaring als actrice en maker bij Theater Gajes, heeft ze een grote voorliefde voor
buitentheater. Theater dat middenin de maatschappij staat, waar weer en wind meespelen, met fietsers en
auto’s die voorbijrazen en waarbij je de verte in kan turen. Een theatervorm die je op klaarlichte dag verrast.
Met als decorstuk een Peugeot 205 waren we getuige van de zoektocht van een dapper meisje dat op zoek is
naar het eiland van geluk. Ze strandt met autopech langs de kant van de weg. Terwijl een uit het niets
opdoemende monteur de rokende auto aan de praat probeert te krijgen, reist het meisje in haar kleurrijke
fantasie af naar drie eilanden, waar zij verschillende personages ontmoet. Deze eilanden zijn geïnspireerd op
verschillende maatschappijstructuren; zo is ‘het eiland van diepe gedachten’ een eiland van meritocratie
(kennis is het hoogste goed) ‘het eiland van samen sterk’ is een eiland van communisme (allen gelijk aan
elkaar) en het laatste ‘eiland van altijd feest’ is het hedonistische en kapitalistische eiland (genieten en
oneindig consumeren).
De Campina Melkfabriek is enkele jaren geleden uit Eindhoven vertrokken en liet een industrieel gebied
achter aan het kanaal, dat een tijdelijke creatieve broedplaats is geworden. Dat leek ons dat een mooie
locatie en decor voor De monteur en het meisje. Het verlaten terrein waar je als kind niet graag zou
stranden spreekt tot de verbeelding.
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We rekenden op 3 vrije voorstellingen voor 200 mensen en 4 schoolvoorstellingen voor 100 kinderen per
voorstelling. Wij prezen onszelf gelukkig dat we juist in deze tijd een buitenvoorstelling gepland hadden.
Echter, na een jaar van voorbereidingen bleek het spelen van een voorstelling op locatie een evenement te
heten, hetgeen op dat moment niet was toegestaan in onze veiligheidsregio. We hebben daarom de keuze
gemaakt om een week voor de première uit te wijken naar een officieel erkend buitentheater: de Kapellerput
in Heeze. En gelukkig wilde het publiek wel mee.
Besloten schoolvoorstellingen waren wel toegestaan op het Campinaterrein dus zijn we een week later
terugverhuisd en hebben we nog 4 voorstellingen gespeeld voor basisscholen en naschoolse opvang Wild
Woozt (inclusief speurtocht). Deze wijzigingen vroegen van ons veerkracht, hebben ons productioneel een
flinke dreun gegeven, maar wel de ervaring dat zowel een landelijke als een stadse omgeving beide passen
als decor voor deze voorstelling.
SPEELLIJST 2021
12 juni 2021
13 juni 2021
17 juni 2021
18 juni 2021

AANTAL
2 vrije voorstellingen
2 vrije voorstellingen
2 schoolvoorstellingen
1 schoolvoorstelling

BEZOEKERS
100
100
160
50
totaal 410 bezoekers

REACTIES

“Wildpark brengt theater voor jongeren en wil hen aanzetten tot nadenken. Zonder dat door hun strot te
duwen. Deze voorstelling doet dat op een aantrekkelijke manier, met grappige momenten en – ja – ook
ogenblikken dat de jeugdige bezoeker een brokje krijgt toegeworpen waarop wat langer moet worden
gekauwd. Prima, want de volgende seconde kan er alweer worden gegrinnikt. Die combinatie is een
kenmerk van uitstekend jeugdtheater.“ (Eindhovens Dagblad)
“De feestman in zijn glitterbroek vonden kinderen hilarisch en ze zouden graag allemaal naar dat
feesteiland willen gaan. De meiden vonden het leuk dat ''het meisje'' een keer een hoofdrol had in een
voorstelling met een auto.” (juf Laura, groep 6, basisschool de Reigerlaan)
"Het was een leuke, interactieve voorstelling met heel veel humor. De verschillende personages maakten
de voorstelling afwisselend."
"Een leuke voorstelling! De kinderen werden bij het stuk betrokken en mochten veel bewegen."
(docenten groep 6, 7 en 8, basisschool de Driesprong)

3
REPRISES
In overleg met Buro Bannink hernemen we jaarlijks de voorstellingen waarvan we het vermoeden hebben
dat daar nog vraag naar is.
3.1
REPRISE EIGEN WERK: EEN ONGELOFELIJK BELANGRIJK EN WAARGEBEURD VERHAAL
OVER (9+)
Regie // Annemiek Nienhuis
Spel // Eric Mijnster
Eric weet niet precies wat hij later wil worden. Wanneer de juffrouw het hem vraagt, zegt hij: ‘Gelukkig.’
Maar hoe word je dat? Eric weet het niet. Daarom doet hij maar wat hij denkt dat de bedoeling is. Dan
ontdekt Eric iets: wanneer hij iets doet wat hij écht wil vanbinnen, dan staat de tijd stil en lijkt alles vanzelf te
gaan. Flow; een magisch gevoel. Wat Eric écht wil, is La Route des Grandes Alpes fietsen. Een route van 650
kilometer over 14 bergen fietsen, in één ruk, zonder te slapen. Maar dat kan natuurlijk niet. Of wel?
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‘Een ongelofelijk belangrijk en waargebeurd verhaal over geluk enzo’ is een waargebeurd avontuur vol
pieken en dalen. Een inspirerende theaterlezing over intrinsieke motivatie, gescheiden ouders en doen wie je
bent.
Deze productie toerde landelijk via Buro Bannink in 2020/2021 en 2021/2022 en is opgenomen in het
aanbod van Kunstmenu van CultuurStation. Er zijn veel voorstelling vervallen, maar gelukkig ook verplaatst
naar 2022. Na elke voorstelling vindt in de zaal een nagesprek plaats. Deze voorstelling speelt ook nog in
2022/2023
SPEELLIJST

AANTAL

BEZOEKERS

18-01-2021 ROSMALEN
19-01-2021 ROSMALEN
20-01-2021 ROSMALEN
06-03-2021 NIJMEGEN
20-05-2021 EINDHOVEN
21-05-2021 EINDHOVEN
26-05-2021 EINDHOVEN
28-05-2021 EINDHOVEN
19-10-2021 GOIRLE
21-12-2021 EINDHOVEN
22 Workshops

vervallen i.v.m. corona
vervallen i.v.m. corona
vervallen i.v.m. corona
vervallen i.v.m. corona
vervallen i.v.m. corona
vervallen i.v.m. corona
vervallen i.v.m. corona
vervallen i.v.m. corona
vervallen i.v.m. corona
vervallen i.v.m. corona

150
totaal 150 bezoekers

Leerlingen van het Mill Hill College in Goirle:
“Voor mijn gevoel wilde Eric een boodschap overbrengen: laat je niet leiden door de mening van anderen en
doe waar jij je goed bij voelt. Ik had bij theater altijd het woord saai in gedachten. Hier is na deze voorstelling
zeker verandering in gekomen. Ik vond dat hij echt overtuigend vertelde en ik ging ook nadenken over mijn
eigen situatie.”
“In totaal vond ik het een leerzame voorstelling en ben ik er door geïnspireerd omdat er tegenwoordig veel
van je verwacht wordt. Wat op mij het meeste indruk heeft gemaakt is de fietstocht omdat dat echt liet
merken dat je met je gevoel ook dingen kunt bereiken en niet alleen met je planningen.”
“Wat het meest indruk heeft gemaakt is toch wel zeker het stuk van de excentrieke motivatie,
dat heeft mij toch wel iets goeds bijgebracht. Daardoor sta ik nu een stuk
positiever in het leven.”
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3.2 WIJ WILLEN HIER GRAAG IETS OP ZEGGEN
regie & concept // Lenneke Maas
spel jongeren // Suzie Purdy, Bibian Smit, Luna van Diepen, Lena Slangen, Ilana Javaheri, Rosa Prast, Dirk
Hulseboom.
spel volwassenen //Ilse Janssen, Ramses van Oers, Angela de Jongh, Sandra in ´t Groen
In deze voorstelling zoeken een zootje vijftigers en een troep jongeren naar een manier om te zeggen wat ze
willen zeggen. Want hoe verwarrend is het als het beeld dat je van volwassenen hebt ineens niet meer klopt.
En hoe vervelend is het dat jou van alles aangerekend wordt, terwijl je leven net leuk begon te worden.
Wij willen hier graag iets op zeggen’ is de tweede voorstelling uit de Wij-reeks die Lenneke Maas bij Wildpark
ontwikkelt.
Deze voorstelling zou oorspronkelijk 7 keer spelen in oktober 2020 als vrije voorstelling en een aantal keer als
schoolvoorstelling in de ruimte van Carte Blanche op Sectie C. Vanwege de COVID-19 hebben we de
voorstelling niet live kunnen spelen. Maar de voorstelling was wel nog een aantal keer te zien in Parktheater
als opening van het seizoen 2021/2022. Voor bezoekers met een QR code en op 1,5 meter.
SPEELLIJST 2021

aantal

BEZOEKERS

19-09-2021
20-09-2021

1 vrije voorstelling
1 vrije voorstelling

63
90
totaal 153 bezoekers
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3.3
REPRISE JONGE MAKER: DICHTBIJ MATKI (11+)
Regie // Monika Kowalewska
Spel // Margo Verhoeven
Tekst // Peter Dictus
Een 12-jarig meisje verhuist met haar moeder en haar hamster van Polen naar Nederland. Vanaf dan is niets
meer hetzelfde. Ze verlangt ernaar om net zo te worden als de Nederlanders. Ze loopt, kijkt, praat eet, feest,
zoent en fietst als zij. En dan, zomaar op een dag arriveren de andere Polen. Met muziek en een taal die
klinkt als vroeger.
Een autobiografische voorstelling van regisseur Monika Kowalewska over identiteit en loyaliteit.
Dichtbij Matki was de afstudeervoorstelling die Monika Kowaleska in samenwerking met de jonge ook net
afgetudeerde actrice Margot Verhoeven maakte. Vanwege het grote succes besloten we de vorstelling te
hernemen en via Buro Bannink te laten toeren. Een mooie kans voor een beginnende maker. Voor Dichtbij
Matki hebben we in 2021 van Fonds ZOZ een reprise subsidie toegekend gekregen om de voorstelling te
kunnen hernemen, te voorzien van Poolse boventitels len te kunnen laten toeren. De voorstellingen die
gepland stonden in 2020 zijn doorgegaan. Helaas in 2021 (en ook in 2022) bijna de gehele tour komen te
vervallen.
SPEELLIJST IN 2021
01-03-2021 ZEVENBERGEN
09-03-2021 DEN HAAG
10-03-2021 DEN HAAG
11-03-2021 DEN HAAG
12-03-2021 VEGHEL
13-03-2021 VEGHEL
14-03-2021 ROOSENDAAL
26-03-2021 ROTTERDAM
10-09-2021 ROOSENDAAL
15-11-2021 ZEVENBERGEN

AANTAL
vervallen i.v.m. corona
vervallen i.v.m. corona
vervallen i.v.m. corona
vervallen i.v.m. corona
vervallen i.v.m. corona
vervallen i.v.m. corona
vervallen i.v.m. corona
vervallen i.v.m. corona
Schoolvoorstelling
150
vervallen i.v.m. corona
totaal 150 bezoekers

BEZOEKERS

4 TALENTONTWIKKELING EN KENNISDELING.
WILDPARK vindt het van wezenlijk belang dat kinderen op jonge leeftijd in aanraking komen met theater dat
verrijkt zodat ze met een open, vrije blik naar de wereld gaan kijken. Door kinderen en jongeren op diverse
manieren te betrekken willen we ze inspireren en hun creativiteit wakker maken. Dat willen we overdragen
aan jonge jeugdtheatermakers. Het delen van onze werkwijze is ook voor Wildpark belangrijk, aangezien we
nood hebben aan docenten die onze werkwijze, die niet vanzelfsprekend is, kennen en die we bij de Ateliers
in de toekomst kunnen inzetten.
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4.1

JONGE MAKERS

Wildpark investeert al sinds we gestart zijn in jonge makers. Jonge makers krijgen de gelegenheid om een
jeugdvoorstelling te maken en zich te laten zien aan programmeurs en publiek. Dat kan zowel een
vierdejaarsstage zijn, als een jonge afgestudeerde maker. Anne van der Steen, Monika Kowalewska, Luka
Kooijmans, Julia Hesdahl en Antonie Notebaert hielpen we de afgelopen jaren op weg, tijdens en na hun
opleiding.
We zijn daar wel in aan het zoeken. We vinden het belangrijk om jonge makers de kans te geven om te leren,
te oefenen. Echter, wil je een gefundeerd jonge makers traject uitzetten, dan behelst dat zeker een paar jaar.
Dat is iets dat we op dit moment niet kunnen bieden. Gelukkig, wat enkele jaren geleden nog niet zo was,
zijn er talent HUB’s opgestart die zorgt voor een beter productieklimaat voor jonge makers.
We willen blijven werken met jonge makers en met de Academie voor Theater en hebben daarvoor genoeg
mogelijkheden, als speler of maker of docent in kortere projecten en ateliers zoals Theater na de Dam en de
Ateliers. Daarnaast ligt de focus in 2022 bij de ontwikkeling van Fleur van Vegchel, als jonge maker binnen
het artistieke team.
4.1.1 VLOEROEFENINGEN #1 (11+)
regie // Monika Kowalewska en Margot Verhoeven
Spel // Guusje Majoor
Monika Kowalewska studeerde in 2018 af aan de Academie voor Theater in Tilburg en maakte bij Wildpark
eerder haar succesvolle afstudeervoorstelling ‘Dichtbij Matki’, in samenwerking met Actrice Margo
Verhoeven. In het oorspronkelijke plan stond ‘Turn’, als voorstelling genoemd. Vanwege een financieel
tekort, hebben we gekozen om in plaats van een voorstelling een vooronderzoek te maken.
VLOEROEFENINGEN#1 is een onderzoek naar het werken met een niet geschoolde actrice op de vloer met
een eigen verhaal.
Daarnaast hadden we de behoefte om het publiek te laten delen in het onderzoek van de maker, zowel in
vorm als mbt de inhoud. Dit bleek ook voor een jonge maker een interessante invalshoek te zijn.
In VLOEROEFENINGEN#1 zien en horen we het waargebeurde verhaal van Guusje. Een documentaire
voorstelling over ambitie en prestatie gespeeld door Guusje Majoor zelf die het publiek meeneemt in haar
leven als jonge topsporter. Dit theatrale onderzoek gaat over twee kanten van de medaille. De kick van het
presteren, de bewondering, de gelukshormonen, versus de druk en offers die daar tegenover staan.
We leven in een tijd waarin presteren superbelangrijk is. Maar wat is de prijs die we betalen voor die
tomeloze ambitie? Waar leidt dat je volle potentieel achterna stormen eigenlijk toe?
Het verhaal van Guusje over de route die leidde naar haar beslissing om te stoppen met turnen, ondanks
haar veelbelovende prestaties, werd versneden met videomateriaal uit haar turn carrière.
Daarna werden een aantal dilemma’s voorgelegd aan het publiek waar ze moesten kiezen tussen ja, nee of
anders. Lenneke Maas en Annemiek Nienhuis leidden dit gesprek.
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Dilemma’s:
Ik heb wel eens last van Prestatiedruk - prestatiedruk is altijd van buiten opgelegd - zonder prestatiedruk kan
je nooit de top bereiken- jongeren hebben meer last van prestatiedruk dan volwassenen - prestatiedruk is je
eigen schuld, je moet je gewoon niet gek laten maken - prestatiedruk hoort bij je opvoeding - Nederlandse
kinderen ervaren relatief veel prestatiedruk omdat ze niks gewend zijn - iedereen is perfect zoals die is prestatiedruk ontstaat omdat je je ouders niet wil teleurstellen- als je de beste bent dan word je gelukkig prestatiedruk komt door onrealistische ambities - ik heb het gevoel dat als ik niet het maximale haal uit me
leven, ik mijn leven vergooid heb - jongeren kunnen tegenwoordig niet meer tegen tegenslag.
Als conclusie van de avond eindigde Annemiek Nienhuis met een slotwoord.

SPEELLIJST IN 2021

AANTAL

BEZOEKERS

VERKADEFABRIEK DEN BOSCH
PAND P EINDHOVEN

1
1

50
50
totaal 100 bezoekers

4.2 STAGES FONTYS ACADEMIE VOOR THEATER // WIJ ZIJN TOCH ALLEMAAL VOLWASSENEN (13+)
Regie // Julia Hesdahl. Derdejaars student Fonty’s Academie voor Theater.
spel // Mirelle Verhoeven, Marcel Roelfsema, Irma Rens, Ruud van de Wouw
stagebegeleiding // Lenneke Maas (Wildpark), Marian Overdijk (Fontys).
Julia Hesdahl maakt een voorstelling voor jongeren onder begeleiding van Wildpark. Een bewerking van God
van de Slachting (Carnage - Yasmina Reza) voor jongeren vanaf 13 jaar gespeeld door 4 professionele acteurs
over de ontmaskering van de volwassenheid.
Julia: Hesdahl: In deze stage wilde ik graag met professionele acteurs werken enerzijds omdat het de inhoud
van de voorstelling versterkte, anderzijds gaf het mij als derdejaars-student een uitdaging in het onderzoeken
hoe je werkt met geschoolde mensen. Hoe kan ik hun kennis gebruiken, hoe kan ik behendiger worden in het
maken van een voorstelling. Het contact met Wildpark was fijn. Er werden heldere afspraken gemaakt waar
iedereen zich aan hield, ik wist als stagiaire waar ik aan toe was. Ik heb me heel prettig gevoeld bij Wildpark.
Omdat ik veel zelf moest regelen (planning,decor, kostuums ) heeft me dat een zelfstandigheid opgeleverd die
ik kan gebruiken in mijn toekomstige werkveld.
Vanwege de pandemie mocht de voorstelling eigenlijk helemaal niet openbaar spelen, maar gelabeld als
onderwijsactiviteit, konden ze toch 2 keer spelen voor maximaal 50 medestudenten van de Academie. Op
afstand.
SPEELLIJST

AANTAL

BEZOEKERS

24-04-2021
25-04-2021

1 voorstelling voor Fontys
1 voorstelling voor Fontys

50
50

totaal 100 bezoekers
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5

TALENTONTWIKKELING ateliers

Talentontwikkeling bij Wildpark gaat over het professionaliseren van het kind op het toneel met behoud van
eigenheid. We gaan op zoek naar het ruwe talent in Eindhoven en die een podium geven.
Via ateliers kan enthousiaste en ambitieuze jeugd van 8 tot 18 jaar, met en zonder spelervaring, werken met
professionele makers. Wildpark is altijd op zoek naar jong talent en daagt elk kind uit het beste uit zichzelf te
halen. Binnen de Ateliers, jong wild voor jongeren en weiland voor kinderen, bieden we kinderen een plek
waar creatief denken en spelen voorop staat. Waar onder professionele begeleiding mag worden
uitgeprobeerd en geëxperimenteerd, waar het goed én fout mag gaan. De Ateliers vinden zowel in Pand P als
in de repetitieruimte van Parktheater plaats. Het afgelopen jaar hebben 55 kinderen en jongeren
deelgenomen aan Wildpark ateliers, waar we in 2020 nog 122 kinderen in huis hadden. Dit jaar hadden we in
januari en februari te maken met een verlengde lockdown en een derde golf. Het was een flinke uitdaging
binnen de gestelde maatregelen onze ateliers te kunnen blijven uitvoeren. Kinderen in quarantaine, scholen
dicht, repetitieruimte onbegaanbaar vanwege de sluiting van Parktheater, incomplete groepen, afmeldingen
vanwege covid besmettingen op de dag van een weiland presentatie, het ging ons niet in de koude kleren
zitten.
5.1 WEILAND: HET KIND ALS MAKER
Weiland is het atelier waar kinderen tussen 8 en 18 jaar zelf een voorstelling maken op basis van hun eigen
ideeën ten aanzien van een thema. Makers Fleur van Vegchel en Annemiek Nienhuis ontwikkelden een
methodiek die als een trechter, werkend in 3 stappen, vanuit een thema of inspiratiebron toewerkt naar een
halffabricaat of een productie, waarvan de spelers zich eigenaar voelen.
STAP 1. Gestuurd onderzoeken. Als makers gaan we op zoek naar een thema dat ons interesseert, de wereld
van nu weerspiegelt, ons aan het denken zet. Na het werven van kinderen en het samenstellen van een
groep starten we ons repetitieproces met een inhoudelijk gesprek, een uitwisseling van ervaringen, een
grabbelton aan ideeën. Dan volgen gerichte spel-, en onderzoeksopdrachten, een schrijfoefening, een
theatervorm, een choreografie of een tekst waar de spelers zich op hun eigen manier en niveau toe
verhouden.
STAP 2. Door-ontwikkelen en abstraheren. Aan de hand van wat kinderen zelf hebben gemaakt reiken we
andere vormen aan en zoeken we naar theatraliteit door studies te maken van hun oorspronkelijke idee.
STAP 3. Vastleggen en reproductie. Aan het eind van het proces nemen de makers een meer sturende,
regisserende rol aan en de kinderen een performende/spelende rol.
De toonmomenten zijn binnen weiland grotendeels afgelast omdat er geen publiek ontvangen kon worden
en is er minder ruimte geweest voor werken met kinderen binnen onze ateliers. In de periode januari tot en
met april kon weiland 30.0 niet doorgaan. Wel hebben we in juni, zodra het weer kon, weiland 30.0 een
doorstart gegeven met in totaal 24 deelnemers verdeeld over 3 groepen, is in de zomer de zomerweek
/weiland 31.0 door kunnen gaan met 17 deelnemers en hebben we gelijk er achteraan in september en
oktober maar liefst 3 groepen doorgestart, weiland 32.0, met in totaal 19 deelnemers. In de zomerperiode
was er de mogelijkheid publiek te ontvangen, wel met QR codes en een testbeleid, en hebben we sinds lange
tijd weer kunnen spelen voor publiek. Weiland 32.0 presenteerden we op de valreep voor een nieuwe
lockdown die inging op de dag na ons toonmoment in oktober, dit was dan ook het laatste moment waarop
we een gevulde zaal publiek hebben kunnen ontvangen. We hebben in deze zomerperiode 23 nieuwe
kinderen aan ons gebonden en zien veel van deze kinderen met plezier terugkomen binnen onze weiland
ateliers, dit geeft moed energie en hoop voor komend seizoen!
WEILAND 31.0
juni 2021 thema: zomer
22 deelnemers
Met 2 makers werkten we op 2 momenten in de week gedurende 7 weken met deze 24 kinderen, een
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presentatie mocht helaas niet doorgaan vanwege de maatregelen.
ZOMERWEEK / WEILAND 31.0
augustus / september 2021 thema: Tijd
gastdocent // Roy Overdijk (Ruggeds)
17 deelnemers
In deze zomerweek werd er in 5 dagen met 17 kinderen in een heel relaxte werksfeer een voorstelling in
elkaar gezet en presenteerden we deze voor 150 man in de Philipszaal van Parktheater. In deze week hadden
wij stagiair Jonathan Veeneman onder onze hoede, van de Academie voor Theater in Tilburg.
WEILAND 32.0
oktober / november 2021 Thema: je plek
19 deelnemers
Wat is je plek, in de wereld in je huis in je gezin, hebben we met 2 verschillende leeftijdsgroepen 7 weken
gewerkt rondom zelf gemaakte scènes teksten en beeld en dit hebben we op zaterdag 27 november op de
valreep voor een 3e lockdown kunnen presenteren voor een volle zaal
WEILAND PRODUCTIEGROEP
Thema opvoeden
6 live bijeenkomsten tot de lockdown in december 2021, 6 bijeenkomsten in 2021. 6 deelnemers.
Omdat we niks konden maken zijn we in alternatieve vormen doorgegaan.
- Via teams: maken van een trailer voor de voorstelling die we nooit gingen spelen.
- Buitentheater: verborgen theater met kinderen waarbij we situaties speelden waarvan we een reactie van
omstanders uitlokken. Bv kinderen die ruzie hebben om een fiets, een jongetje dat door een mevrouw
betrapt wordt met een rol koekjes onder zijn jas in de supermarkt, de hond kwijt zijn in het park en
medestanders vragen om mee te helpen zoeken en een meisje met een veel te zware boodschappentas.
- In duo’s in de zaal: we filmen in groepjes van 2 en doen onderzoek naar kostuums en transformatie.

JAARVERSLAG

15

WILDPARK 2021

5.2 JONG WILD: Jongeren ateliers

Jong wild nodigt kunstenaars uit, werkzaam in verschillende disciplines, om jongeren kennis te laten maken
met hun expertise. In blokken van 3-6 lessen per masterclass, komen jongeren in aanraking met diverse
disciplines: mime, bewegingsexpressie, vormgeving, schrijven, teksttoneel, improvisatie en stem. Door het
sturende en gevarieerde aanbod worden zij enerzijds geprikkeld en ontwikkelen zij smaak, anderzijds leren
zij de techniek van het ambacht.
Zo hebben de jongeren in Jong wild 7.0 thematisch gewerkt vanuit Antigone. De jongeren kregen eerst een
flinke dramaturgie sessie om zich de thematiek eigen en persoonlijk te maken door het maken van korte
vlogs. Deze werden in de workshop getoond aan elkaar. De weken daarna werden ze fysiek getraind en
uitgedaagd om te werken rond begrippen als macht en rebellie. Als afsluiter stonden ze met een
professionele acteur, als tegenspeler, op de vloer en speelden ze een scene uit Antigone.
De experts waar Jong Wild mee heeft gewerkt in 2021 zijn:
Dramaturg Loes Herremans/ Acteurs Marcel Roelfsema, Danja Venekamp/ Choreografen: Tegest Pecht
Guido, Ulrike Doszman / Viewpoint trainer/ Arjan Gebraad
Fysieke coach Vincent Saffrie Theatermakers Annemiek Nienhuis/ Lenneke Maas/ Madelene Veraa
Jong Wild 7.0 6 lessen - 9 deelnemers
Jong Wild 8.0 6 lessen - 11 deelnemers
5.3 JONG WILD - THEATER NA DE DAM - EINDHOVEN
Regie // Madelène Veraa Première 4 mei 2021, STRIJP S
7 deelnemers
Na de herdenking op de Dam vinden op 4 mei om 21 uur op inmiddels meer dan tachtig plekken in het land
tegelijkertijd theatervoorstellingen plaats, die inhoudelijk direct betrekking hebben op de Tweede
Wereldoorlog. Door samen met jongeren juist naar de geschiedenis te kijken werd geprobeerd ook iets te
zeggen over de ingewikkelde tijd waarin we nu leven. In dit sociaal artistieke project gaat het om het
doorgeven en vertellen van verhalen van de oudste generatie aan jonge generaties, nu het nog kan.
Wildpark nam in 2019 het initiatief om jaarlijks vanuit Eindhoven aan te sluiten bij dit landelijke project.
Madèlene Veraa, een jonge maker afgestudeerd aan de Academie voor Theater in Tilburg met een grote
voorliefde voor het werken met jongeren, voerde in 2021 wederom de regie.
Een groep jongeren interviewde getuigen van het Sinterklaasbombardement, het bombardement op 19
september, de deportaties, de parachutisten die bij Ikea uit de hemel kwamen vallen, en de bevrijding van
Eindhoven. En ook Jan Kamp, vrijwilliger bij het Philips museum, was zo goed om de spelers te vertellen over
Jan Zwartendijk, en de rol van Philips in de Tweede Wereldoorlog.
Helaas konden we opnieuw dit jaar geen live theatervoorstelling maken in een zaal met publiek dus opnieuw
uit de comfort zone. Opnieuw geen voorstelling in een theaterzaal maar ditmaal een verfrissende
theaterroute van 45 tot 90 minuten op Strijp S. Een theatrale herdenkingsroute.
De wind, kou en regen trotserend (we mochten immers zelf niet binnen repeteren), slalommend tussen alle
regelgeving door maakten we filmpjes, beelden, tekeningen teksten en gaven de jongeren vorm aan hun
perspectief op de verhalen die zij hoorden.
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5.4 DE RAADGEVERS

Met als doel om de jongeren meer eigenaar te maken van de Wildpark club, stelde Lenneke Maas stelde een
Raad samen van 5 jongeren die Wildpark vier keer in het jaar advies geven over de Wildpark activiteiten.
Hen mee te laten denken en mee te laten bepalen genereert verbondenheid en medeverantwoordelijkheid
en is een goede toets of we met onze PR en thema’s op het juiste spoor zitten om jongeren te bereiken en
hun taal te blijven spreken.
Het zijn vergaderingen van 1,5 uur waarin de volgende zaken aan de orde komen:
- Publieksbereik jongeren van peer to peer- visie op socials
- Wildpark ambassadeurschap. Speler als ambassadeur op je eigen middelbare school.
- Promotiemateriaal.
- Inhoud van de ateliers. Wat heb je nodig als jongerer?

6 EDUCATIE: WILDPARK@SCHOOL
Wildpark speelt ook voorstellingen voor schoolklassen, zowel regionaal als landelijk. Zowel live als online.
Voor scholen die een voorstelling boeken speelt niet alleen het in aanraking komen met kunst en theater een
rol maar het moet ook aansluiten bij een van de kerndoelen van hun onderwijsprogramma.
-

Wildpark maakt zowel voorbereidend als verwerkend lesmateriaal in de vorm van een lesbrief voor
klassen die naar de voorstelling komen kijken.
Na elke schoolvoorstelling is er tevens een nagesprek en krijgt publiek de kans om vragen te stellen aan
de acteurs of regisseur.
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-

Via Parktheater en CultuurStation- bieden we voorbereidende en verwerkende workshops, die we zelf
met de school afstemmen en organiseren.

Lenneke Maas ontwikkelde een format – Ik de regisseur - waarbij een speler uit de Wildpark stal (15-17 jaar)
als gastactrice meedoet in de workshop en werkt met een monoloog uit de voorstelling Wij willen hier graag
iets op zeggen. Doel van de workshop is het inzichtelijk maken van het begrip regie. Wat gebeurt er vooraf
in het repetitielokaal? Welke keuzes moet je maken als regisseur? Wat voor invloed heeft de regisseur op
een toneeltekst? De leerlingen nemen plaats op de regisseursstoel en bepalen wat de actrice gaat spelen.
De gastactrice speelt verschillende variaties op een monoloog. Ze geven aan wat ze spannend zouden
vinden om te zien op de vloer en samen analyseren we wat de tekst doet als je het op een andere manier
vormgeeft.
’Ik vond Bibian zo goed spelen. Ik was best wel onder de indruk..’
’ ik wist eigenlijk niet echt wat regisseren was, maar nu snap ik meer wat dat werk inhoudt..’
’ Doordat ik Luna steeds een hele andere emotie liet spelen veranderde de monoloog steeds. Dat was heel
leuk om te zien..’
Annemiek Nienhuis is, mede door de Pandemie, gaan werken voor SUMMA MBO opleiding
Onderwijsassistent. Fleur van Vegchel gaf les bij “Playing for Succes”. Annemiek Nienhuis is nog altijd
betrokken bij Project Stedelijk Programma Creativiteit, van Cultuurstation, waarin samen met leerkrachten
wordt gewerkt aan het creatiever omgaan met thematische werken. Hierin wordt steeds meer de kind-alsmaker methode toegepast en gaandeweg ontwikkelt zich en methode en route die leerkrachten kunnen
volgen om creativiteit van kinderen te stimuleren en begeleiden.
Zowel het werken op scholen en opleidingen, als het geven van workshops zijn belangrijke ingangen voor
Wildpark om van binnenuit contact en op een laagdrempelige manier te werken met deze doelgroepen, die
overwegend minder in de theaters te vinden zijn, en minder snel meedoen aan onze ateliers.
7. ORGANISATIE WILDPARK

Zakelijk gezien hebben we in 2021:
-

een financiële verkenning gedaan om meerdere mogelijk bronnen van inkomsten en middelen in kaart
te brengen en aanvragen gedaan bij diverse Fondsen waarvan het Kickstart Cultuurfonds en
Coöperatiefonds gehonoreerd zijn in 2021.
interne taken en taakstromen in kaart gebracht en het profiel van alle functies binnen Wildpark
scherper neergezet, waardoor ook verantwoordelijkheden beter geduid zijn.
Een kantoor betrokken in Pand P (Leenderweg 65, Eindhoven) als stabiel clubhuis.
een ANBI status gekregen en daardoor schenkingen ontvangen van 2 particulieren.
noodsteun aangevraagd bij de Stichting Cultuur Eindhoven die toegekend is om de tekorten ontstaan
door Corona op te kunnen vangen.
Met de Gemeente Eindhoven (Winus Rutters) en Kunstloc (Eric Japenga) hebben we regelmatig overleg
om koers en te bepalen in opmars naar een meerjarig subsidiemodel.

7.1 TEAM WILDPARK.

Met de impulsgelden die we vanaf 2021 ontvingen konden we in elk geval gaan werken conform de code fair
practice en hadden we de ruimte om het team van Wildpark te laten groeien. Doel daarvan is om de
Stichting minder kwetsbaar te maken. Van een door 1 persoon gedragen organisatie maakten we de transitie
naar een team van 3 makers en een zakelijk leider. Met ondersteuning van extern advies nemen we de tijd
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om de organisatie in te richten, competenties te verkennen en inventariseren, taken te verdelen en doelen te
bepalen. Dat is een proces dat nog in volle gang is en loopt tot na de eindtijd van de impulsgelden eind 2023.
Artistiek team
Annemiek Nienhuis, Fleur van Vegchel en Lenneke Maas zij alle drie gespecialiseerd in het werken met en
voor kinderen en jongeren. Zij werken veelal individueel, met alle drie een eigen signatuur en als een
vereniging van ambitieuze makers vormen zij een artistieke raad voor de organisatie van Wildpark. Annemiek
Nienhuis bleef daarin als artistiek leider de eindverantwoordelijke en zorgt voor de terugkoppeling naar de
zakelijke kant. We gingen we het veld in en maakten connectie met scholen en theaters. En worden er
stevige en inspirerende gesprekken gevoerd m.b.t. de inhoudelijke ambities en koers.
Zakelijke leiding
In 2021 is Yvonne van de Pol gestart als zakelijk leider en zijn er stappen gezet in het herstructureren van
taken en functies. De werkzaamheden van Peter Freriks zijn uitgebreid zodat zij samen een financieel beleid
kunnen ontwikkelen dat de organisatieontwikkeling en de ambitie om een meerjarige subsidie gehonoreerd
te krijgen, onderbouwt. Wat we al merken is dat door de overname van de zakelijke taken, er meer ruimte is
voor het contacten leggen met de buitenwacht, waardoor er verbindingen ontstaan.
Marketing en communicatie
Manon Willems besloot in juni 2021 haar marketing- en communicatietaken neer te leggen. Martijn Los is
vanaf januari 2022 als nieuwe communicatiemedewerker aan het Wildpark team toegevoegd. Deze zal,
gebaseerd op de plannen voor 2023 en 2024 een marketingstrategie ontwikkelen en een communicatieplan
maken.
Bestuur
We hebben afscheid genomen van twee bestuursleden, Angeline Maas en Sandra in ‘t Groen en twee nieuwe
bestuursleden, Lianne Smit en Monique Janssen mogen verwelkomen.
Liefst zouden we nog twee bestuursleden toevoegen: bijvoorbeeld iemand uit het onderwijs en iemand die
het culturele Brabantse veld goed kent.
Team Wildpark 2021
ARTISTIEK KERNTEAM Annemiek Nienhuis (ARTISTIEKE LEIDING) Lenneke Maas, Fleur van Vegchel
ZAKELIJKE LEIDING Yvonne van de Pol
MAKERS Fleur van Vegchel, Lenneke Maas, Anne van der Steen, Luka Kooijmans, Monika Kowalewska,
Madelene Veraa, Annemiek Nienhuis
DRAMATURGIE Anke Boerstra, Peerke Malschaert
EDUCATIE Merel Eigenhuis
TECHNIEK Menno Boerdam, Ido Koppenaal
PUBLICITEIT Manon Willems/Martijn Los (vanaf 2022)
GRAFISCH ONTWERP Gabrielle St-Pierre
FOTOGRAFIE Patrick Hesdahl
VIDEO-OPNAME EN STREAMING open Webcast, Gegam Soghomonyan, Dries Alkemade
STAGIAIRE Julia Hesdahl (Academie voor Theater, Tilburg) Jonathan
Het (onbezoldigde) bestuur bestaat uit:
Cis van Abbe, senior WOZ consultant
Lianne Smit, docent HRM en toegepaste psychologie bij Fontys Hogescholen
Monique Janssen, jurist bij Woonbedrijf Eindhoven

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Gezien de hoeveelheid aan activiteiten die Wildpark onderneemt en het bereik daarvan zijn er nog teveel
privé-uren nodig om Wildpark mogelijk te maken. Als je te maken hebt met extreme omstandigheden zoals
de Corona Pandemie is de meest eenvoudige oplossing om projecten af te blazen. Een andere vorm zoeken,
verplaatsen, omdenken kost uiteraard meer tijd en energie voor alle medewerkers, maar geeft dat ook. Dat
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is een valkuil. We redden het, maar uitbreiding van het aantal uren van het team, inzichtelijk gelabeld aan de
activiteiten, is noodzakelijk voor de continuïteit van Wildpark. Daarnaast is er nood aan menskracht op het
gebied van officemanagement, productie en educatie.
7.2 HUISVESTING
Sinds december 2020 huren we eigen kantoor bij Pand P. Ons eigen clubhuis. Voorstellingen in Eindhoven
spelen voornamelijk in Pand P, waarbij Wildpark de zaal huurt. Dit blijft een tijdrovende puzzel en een
zoektocht naar zichtbaarheid en de mogelijkheid om meer doorlopende activiteiten aan te kunnen bieden
voor kinderen.
Parktheater gaat steeds meer samenwerkingen aan met andere producenten en daarmee wordt de ruimte
die daar is om te repeteren krap. We hebben een grote behoefte aan een eigen herkenbare ruimte die vast
tot onze beschikking is, en die al onze activiteiten samenbrengt.
Onze droom is dat we het jeugdtheaterhuis kunnen worden dat onze stad verdient. Met een eigen repetitieen toonruimte, opslag en kantoor.
8 VERKOOP EN PUBLICITEIT
8.1 VERKOOP
Voor verkoop werkten we nog samen met Buro Bannink en spelen we via hen op scholen, in theaters en op
festivals, waarmee ook spreiding geborgd is. De formule om een jonge maker eerst de voorstelling te laten
maken, een eerste versie, experiment of proefversie werkt. Monika Kowalewska maakte in 2019 met beperkt
budget haar voorstelling Dichtbij Matki. Voor de reprise in 2020 en 2021 ontvingen we een subsidie van
Fonds ZOZ. En ook de Monteur en het meisje zal in 2023 in reprise gaan.
De verkoop in de stad wordt via Cultuurstation geregeld. Met impulsgelden hebben we ruimte gekregen om
contacten te gaan leggen met theaters in de regio, en in Brabant om een steviger afzetmarkt te creëren voor
Wildpark met meer vaste afnemers. Zowel scholen in Eindhoven en regio die zich aan ons verbinden als de
Brainport theater (Wonka Podia) zijn vaste partners aan het worden.
8.2 PUBLIEKSBERIEK
Juist door de grote hoeveelheid en variëteit aan activiteiten is goede communicatie extreem belangrijk. Het
is zichtbaar dat Wildpark een signatuur aan het ontwikkelen is en een eigen publiek bereikt. De impulsgelden
gebruiken we om plannen te maken voor marketingstrategie voor Wildpark en het verstevigen van het merk.
We hebben in 2021 onze zichtbaarheid vergroot door door meer video content te ontwikkelen ter promotie
van de Ateliers en voorstellingen. In 2021 filmden we teasers, trailers en interviews. Deze video’s worden
ingezet voor publiekswerving maar ook voor verkoop via Buro Bannink. Met name die interviews gaan over
de inhoud van de voorstellingen en zijn meer gericht op boekers en scholen die voorstellingen afnemen.
Daarnaast hebben we geïnvesteerd in professionele registraties van de voorstellingen met hulp van
OpenWebcast. Hiermee organiseerden we livestreams die tevens als gemonteerde registraties worden
ingezet voor verkoop van de voorstelling aan scholen en theaters via Buro Bannink. Maar ook aan bezoekers
thuis en aan scholen aan te bieden en zo tijdens de pandemie binding met ons publiek te onderhouden.
We hechten veel waarde aan het persoonlijke contact dat we hebben met kinderen en hun ouders die om
ons heen staan, die in het publiek zitten, en enthousiast en dankbaar volgen hoe Wildpark een belangrijke
plek inneemt in de ontwikkeling en het geluksgevoel van hun kind, en die doorvertellen en kinderen van
vrienden, buren wijzen op het bestaan van Wildpark en daarmee ambassadeur zijn. Deze doelgroep besteedt
veel tijd aan Social Media daarom zijn we actief met deze groep via Instagram in gesprek en plaatsen we hier
regelmatig content.
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-

Video en fotografie zetten we in om hier grappige en interessante content voor te maken. Daarnaast
maakten we voor de jongerenvoorstelling ook mediakitjes die ze via hun eigen kanalen konden inzetten om
hun eigen achterban te bereiken. Denk aan trailers in de vorm van Reels/Stories. Doordat we professionele
registraties maken van de voorstellingen is het veel gemakkelijker om hier korte promotie video’s voor te
maken en in te zetten. Om onze (zakelijke) achterban nog meer te betrekken bij onze ontwikkeling
verzenden we in 2021 nieuwsbrieven met updates over de organisatie en de plannen die we hebben de
komende tijd. Hierin kondigen we ook de mogelijkheden voor samenwerkingen aan en te boeken projecten.
8.3 DOELGROEPEN EN TOOLS
Onze doelgroepen zijn:
- Kinderen uit alle lagen van de bevolking van 4 t/m 18 jaar
- Familiepubliek vanaf 4 jaar met ouders en grootouders;
-

De tools die we inzetten:
sociale media: facebook en instagram
een eigen website
kaartverkoop via Parktheater
vermelding op de website van Parktheater en Pand P
opnemen van producties in de brochure van Parktheater
nieuwsbrieven via Mailchimp
vermelding in uitagenda’s online platforms GoKids en UitinEindhoven
flyers, folders en affiches worden ontworpen door Gabrielle St-Pierre en gratis aangeboden aan theaters
en verspreid in Eindhoven via de Flyerman.
teasers en trailers van voorstellingen
fotomateriaal door onze huisfotograaf Patrick Hesdahl
deelname de open dag van Parktheater en drie tegels diep van pand P met presentatie van nieuwe
plannen in het begin van het seizoen, en een preview van een voorstelling
Deelname aan presentatiedagen van Buro Bannink
Omroep Brabant, Eindhovens Dagblad en Studio 040 volgen en publiceren actief over Wildpark

9 SAMENWERKINGEN 2021

-

-

4 scholen uit het voortgezet onderwijs. Were di in Valkenswaard, het van Maerlantlyceum in Eindhoven,
het Nuenens College, het St Joriscollege programmeren jaarlijks een voorstelling van Wildpark met
voorbereidende of verwerkende workshops. Leerkrachten uit het voortgezet onderwijs, die we uit
nodigen we uit voor onze voorstellingen en vragen we de leerlingen te attenderen op onze
voorstellingen en ateliers.
Parktheater en pand P- Ruimte (kantoor en repetitieruimte) Speelplekken voor de producties.
Parktheater – inhoudelijke bijdrage aan hun project ThinkX en ontwikkeling jeugdmaker Anne van der
Steen. Educatie (mee-ontwikkelen en uitvoeren van theaterdagen voor het onderwijs).
Wonka Podia - Theaters uit de Brainportregio - Eindhoven, Helmond, Veldhoven, Valkenswaard en
Bergeijk onderzoeken om een structurele samenwerking aan te gaan en met onze producties zowel
vrije- als schoolvoorstellingen op structurele basis te spelen in theaters in Brabant.
Cultuur-coördinatoren in de regio. CultuurStation in Eindhoven, maar ook in de omliggende regio’s –
driehoek tussen maker - theaters en scholen.
Fontys Academie voor Theater – stageplaats, ontwikkeling voortraject, kennisdeling.
Theatergroep Gajes – expert in buitentheater tbv de voorstelling De monteur en het meisje.
The Ruggeds – workshops bij ateliers.
Buro Bannink – verkoop.
Campina Terrein – gratis repetitieruimte en gebruik terrein voor De monteur en het meisje in 2021.
Krater Theater – spel voorstelling Wij willen hier graag iets op zeggen.

JAARVERSLAG

21

WILDPARK 2021

10

Philips Museum – gesprekken over Philips ten tijde van WO2
als research voor Theater na de dam.
Wild Woozt kinderopvang - bezoek Monteur en het meisje, onder de aandacht brengen van activiteiten
bij hun achterban.
De Verkadefabriek – gratis repetitieruimte en try-out Vloeroefeningen #1
toelichting FINANCIËËN

In 2021 was er opnieuw een grote impact van corona op de artistieke mogelijkheden en daarmee ook op de
financiële gang van zaken van de Stichting. Vrijwel het gehele jaar zijn uitvoeringen van voorstellingen niet
doorgegaan of aan strenge regels onderworpen, waardoor er geen publiek was of het aantal toeschouwers
sterk gereduceerd moest worden. De consequenties voor de publieksinkomsten zijn groot geweest, nog
groter dan in 2020 toen er in de eerste maanden van het jaar nog geen coronabeperkingen waren. Hierdoor
zijn de totale eigen inkomsten in 2021 uitgekomen op slechts € 26.288, tegenover begroot voor 2021
€ 89.819.
Naast de publieksinkomsten ontvangt de Stichting structurele en incidentele subsidies. De incidentele
projectsubsidies van (landelijk opererende) fondsen zijn uitgekomen op € 31.978, vrijwel conform begroting
(€ 31.000). De subsidie van de provincie (impulsgelden) is iets lager uitgekomen dan begroot (€ 30.883
tegenover € 43.750 begroot) omdat als gevolg van corona niet alle doelstellingen verbonden aan het
professionaliseringsproject gerealiseerd konden worden. Derhalve zal het project impulsgelden ook iets
langer doorlopen dan eerder gepland (32 maanden in plaats van de oorspronkelijke 24 maanden). Hiernaast
was er een incidentele subsidiebijdrage van SCE/gemeente Eindhoven ivm de noodsteunregeling. Hier gaan
wij in de laatste alinea nader op in.
Tegenover de lagere inkomsten stond dat de uitgaven ook lager zijn uitgevallen omdat de voorbereiding van
nieuwe producties werd vertraagd en reeds gereed gekomen voorstellingen niet of veel minder dan gepland
konden worden uitgevoerd. Hierdoor zijn de materiële en personele activiteitenkosten ook lager uitgevallen
dan begroot, te weten op in totaal € 96.251 tegenover € 126.869 begroot. Ook op de beheerslasten is
bespaard, ook omdat het minder zinvol was bepaalde kosten te maken zoals materiële en personele
publiciteits- en marketingkosten. Ook deze kosten zijn derhalve op een lager niveau uitgekomen. Het totaal
van de personele en materiële beheerskosten is uiteindelijk uitgekomen op € 96.251 tegenover € 125.350
begroot.
Ondanks deze kostenbesparingen ten opzichte van de begroting zou Stichting Wildpark een flink
exploitatieverlies hebben geleden als SCE/gemeente Eindhoven geen noodsteunregeling beschikbaar had
gesteld. Vanuit de noodsteunregeling is een bedrag van € 30.000 aangevraagd en verkregen. Hiervoor zijn
wij SCE/gemeente Eindhoven zeer erkentelijk. Van de noodsteun is uiteindelijk een bedrag van € 22.690
besteed, waarmee de baten en lasten over 2021 met elkaar in evenwicht gebracht konden worden. Het
exploitatieresultaat over 2021 is hierdoor dus uitgekomen op NIHIL. Er resteert nog een bedrag aan nog nietuitgegeven noodsteun van € 7.310 dat nog als overlopend passiefpost op de balans van de Stichting
beschikbaar is. De noodsteun is verantwoord onder de post 'incidentele subsidie gemeente (cultuur).
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12.0 TOEGIFT:
de tekst die AUGUST, Jeske en JULES VOORLAZAEN aan de jury van DE CULTUURPRIJS
EINDHOVEN
Jules
Beste jury, Mevrouw Calon, Mevrouw Sen, Mevrouw Pijnappel, Meneer Martinus, Meneer Cootjans,
Wat fijn dat wij even van de gelegenheid gebruik mogen maken ONS aan u voor te stellen
Mijn naam is Jules (Hoi)
Naast mij zit Jeske (Dag)
en aan mijn andere kant zit August. (Hallo)
Wij nemen heel graag even het woord
Als u het niet erg vindt
We nemen even de regie over dit gesprek
Als u het niet erg vindt.
Dat doen wij wel vaker.
Wij zijn spelers van Wildpark.
Wij zijn het gewend.
August.
U heeft ons genomineerd voor de stimuleringsprijs
Fantastisch fijn.
Dank daarvoor.
U had zich dit moment waarschijnlijk wat anders voorgesteld.
U had een andere verwachting van dit gesprek
U had ons hier niet verwacht.
Toch?
Jeske
U was misschien zelfs een beetje zenuwachtig en ongemakkelijk omdat die makers van Wildpark voor de 3de keer hier
aan uw bureau zouden zitten en u niets meer kon bedenken om te vragen.
Maar ja, als u ons 3 keer nomineert, dan krijg je dit;
Dan komen we zelf.
Jules
U had misschien vragen willen stellen.
Aan de makers van Wildpark.
Goeie vragen. Die vragen had u zorgvuldig voorbereid. U had allemaal hele moeilijke volwassen vragen willen stellen.
En hele volwassen antwoorden willen horen
Bijvoorbeeld: waar ze over 5 jaar willen staan.
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Heb ik het mis?
U had naar hun missie en hun visie willen vragen?
En of ze wel divers zijn en inclusief?
Vernieuwend en innovatief? En wat ze betekenen voor de stad. Daar komen we later op terug.
Jeske
Wij willen het nu liever even over ons hebben.
Vindt u dat goed?
Wij vinden het eigenlijk interessanter, waar WIJ over 5 jaar staan.
Als u het niet erg vindt.
Want wij zijn over 5 jaar bijna van de middelbare school af.
Hopen wij.
En dan hopen we ook dat we niet alleen een hoofd geworden zijn.
En dat we allerlei oplossingen voor technische problemen kunnen bedenken.
Maar dat we ook nog een buik zijn, en benen en armen.
En fantasie.
En dat we al onze zintuigen durven te gebruiken en iets vorm kunnen geven wat van onszelf is.
En dat we onze verbeelding kunnen gebruiken.
Om nieuwe bedenksels te verzinnen die jullie niet meer kunnen verzinnen.
Want wij moeten straks het roer overnemen.
Beslissingen nemen.
Veranderingen in gang zetten.
De wereld redden.
En daar is een hoop creativiteit voor nodig.
August
En dat leren wij bij Wildpark. Creatief denken
Bij Wildpark gaat het er niet om dat je naar een oplossing toewerkt, dat je de som oplost.
Het gaat bij Wildpark niet alleen om het resultaat maar ook om het onderweg zijn.
Dat je mee-maakt.
Snapt u?
Jeske
We gaan nog even door.
Misschien had u een vraag willen stellen over afgelopen jaar? Wat er in dat jaar gebeurd is.
Want hallo, er is nogal wat gebeurd.
Want wij zaten ineens thuis.
Theater mocht niet meer.
Ze hebben contact gehouden met ons. Nieuwe vormen gevonden om ons te bereiken. Via livestreams, buitentheater,
online programma’s op school.
Ze zijn zelfs aan de deur geweest.
Zo makkelijk kwamen WIJ niet van ze af.
En weet je waarom?
Omdat ze het wilden. Dus: de makers van Wildpark die hoeven niet gestimuleerd te worden.
Maar wij wel.
Jules
U had misschien willen vragen wat Wildpark met het prijzengeld zou willen doen?
Dat kunnen we ons voorstellen.
Maar daar weten we wel raad mee hoor.
Maakt u zich niet ongerust.
De makers van Wildpark hebben alle plannen al klaarliggen voor de komende twee jaar.
Want dat moet als je subsidie krijgt.
En dat snappen wij ook wel.
Maar de wereld verandert de hele tijd en ze ontdekken nieuwe plekken in de stad.
En nieuwe kinderen en jongeren.
En nieuwe verbindingen.
En nieuwe verhalen die verteld moeten worden.
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Of die wij willen vertellen.
Want zo zijn ze.
Jeske
En dan is het fijn als er een potje is met geld, waar spontane en belangrijke dingen van gedaan kunnen worden.
Wij waren laatst in het van Abbe huis en dat was tof. Daar zouden we wel willen spelen. Maar ja dan horen we ‘dat
moet dan meegenomen worden in de plannen van 2024. 2024?!
Bij ons moet je in het moment kunnen reageren. Omdat WIJ de hele tijd groeien en veranderen. Dus dan is het goed als
er ruimte is voor wie wij NU zijn en wat we NU willen. Niet straks.
Dat horen wij namelijk ons hele leven al: Straks. Ja straks. Even wachten. Straks.
Gaan we straks doen.
Maar nu is actueel. Nu is aan de hand.
En dan is het fijn als dat kan.
En dat onze ideeën daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden.
Met dat speciale potje.
Want wij lopen over van ideeën.
August
Of denkt u: die zijn toch lekker bezig die van Wildpark.
Ook al bestaan ze nog maar 3 jaar officieel, ze hebben het al ver geschopt. Die komen er wel.
Dat denken ze bij ons ook altijd.
Die komen er wel.
En dat is ook zo.
Maar dat betekent niet dat ze niet meer gestimuleerd hoeven te worden. Of gewaardeerd.
U heeft het zelf ook al ver geschopt.
En u heeft dat toch ook nog steeds nodig?
Of zien we dat verkeerd? (Even alledrie kijken naar de jury)
Dus dat is geen reden.
Jules
Maar u heeft gelijk hoor.
De makers van Wildpark zijn al intrinsiek gemotiveerd.
Weet u wat dat is? Nee?
Geeft niks hoor.
Veel volwassenen hebben dat.
Dat ze hun intrinsieke motivatie een beetje kwijtraken.
Komt omdat ze veel aan hun hoofd hebben.
Denk je niet, Jeske?
Jeske
Ja.
August
Mevrouw Pijnappel en mevrouw Calon weten al heel al goed wat Wildpark doet. Maar we zien ook drie nieuwe
gezichten vanavond en wij vinden het belangrijk dat we zo nauwkeurig mogelijk beschrijven wat Wildpark doet in deze
stad. Daarom speciaal voor u het volgende KOMT IE:
Wildpark maakt geëngageerd theater vanuit het perspectief van kinderen en jongeren op de wereld van nu. De makers,
anders-kijkers, ruimtezoekers, spelers, en fantasie-verspreiders van Wildpark maken voorstellingen waarin je je herkent,
die je op het puntje van je stoel laten zitten, maar die ook uitdagen om je horizon te verbreden.
Jules
Omdat WIJ al heel jong efficiënt en doelgericht moeten voorsorteren op de toekomst en Cito scores ons bestaansrecht
lijken te bepalen vindt Wildpark het belangrijk om vrijheid te borgen.
Vrijheid van denken.
Vrijheid om te fantaseren en experimenteren. Binnen veilige kaders creativiteit te tonen, te laten ontwikkelen, te leren
onderzoeken en te leren scheppen.
Zonder opgelegde boodschap maar een uitnodiging om zelf een mening te vormen.
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Jeske
Bij Wildpark ontwikkel je skills om je te kunnen aanpassen, maar ook om begrip op te brengen voor de ander die anders
is dan jij.
Mensen waar je toch een wereld mee deelt.
Ik ben bijvoorbeeld heel anders dan Jules- En Jules is heel anders dan August. Onze ouders hebben andere banen. Met
meer geld of juist minder geld.
Groter huis, kleiner huisje. Wij zijn alle drie heel anders opgevoed.
Onze vrienden zijn anders. Maar toch zijn wij vrienden.
En nu in onze eigen woorden:
Jeske
Bij Wildpark voel je je altijd fijn.
Omdat iedereen er welkom is.
Welke kleur, of leeftijd, of gender je ook hebt.
Omdat je daar kunt zijn wie je bent.
En omdat je er geen fouten kan maken.
Die bestaan namelijk niet.
Je kan alles eruit gooien.
Iedereen is er altijd aardig.
Nergens is er zo’n fijne plek waar iedereen accepteert wie je bent, hoe je er ook uit ziet.
En je leert dingen.
Hoe je bijvoorbeeld een tekst moet voorlezen.
Voor een jury.
Of een groot publiek.
Ook als je dat een beetje spannend vindt.
Jules
Wij zijn nu bijna klaar.
Toch?
Allen: JA
Volgens mij is alles wel verteld.
We kunnen ons bijna niet voorstellen dat er nog vragen zijn
Maar mochten jullie nog graag iets willen weten dan kan dat.
Dan halen we ze er even bij. De makers van Wildpark.
Ze staan namelijk achter ons.
Want zo zijn ze.

13.0 IN DE PERS
OVER DE MONTEUR EN HET MEISJE

Theatergroep Wildpark:
Waar vinden we toch in hemelsnaam geluk?!
RECENSIE
Naarstig op zoek naar geluk is het meisje in de jongste voorstelling van de Eindhovense
jeugdtheatergroep Wildpark. Dat levert een boeiende ontmoeting op én een heerlijke voorstelling.
Rob Schoonen 12-06-21, 16:15 Laatste update: 13-06-21, 09:20 Bron: ED
En weg is ze. Zonder ook maar een seconde te hebben nagedacht over de gevolgen heeft ze de auto
gepakt, het sleuteltje omgedraaid en heeft gas gegeven. Dat ze nog nooit een auto heeft bestuurd, nou
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èn?! Ze wilde gewoon weg van thuis, waar alles altijd maar hetzelfde is en je steeds maar weer dezelfde
mensen tegenkomt. Zij wil eindelijk wel eens geluk ervaren; het ultieme geluk liefst, en daarom is ze als
een dolle op zoek naar ‘het eiland van geluk’. En daarom dus die auto.
De zoektocht van het meisje verloopt voorspoedig. Tot het autootje plots hortend, kuchend en rokend tot
stilstand komt. Geen idee wat ze moet doen en waar ze is en dus roept ze om hulp. Prompt komt er een
automonteur mét gereedschapstrolley aansloffen.
En dan ontspint zich een wonderlijk samenspel tussen het zoekende meisje en de schijnbaar alwetende
monteur. Waarbij het meisje - gespeeld door een zeer enthousiaste Michèle Rijzewijk - zich in beginsel
wat laat inpalmen door de goedgebekte monteur - een heerlijke rol van Gerrit Dragt. Waarbij
laatstgenoemde met zichtbaar genoegen in verschillende personages kruipt. Van een vrouwelijke gids
die wil vasthouden aan de regels: ‘Je schopt het hele systeem in de war!’, tot een dansfanaat met een
veel te klein glitterbroekje aan die het meisje bijna tot wanhoop drijft: ’Ik wíl helemaal niet meer dansen!’
Uiteindelijk komen beiden tot inzicht; hoeft het meisje niet per se weg en altijd maar op zoek. Denkt ze
genoeg te hebben aan vrienden en af en toe rust. En weet de monteur dat het inderdaad tijd is om
eindelijk eens naar zijn geliefde Friesland af te reizen. Zo lijken ze alletwee toch nog hun geluk te vinden.
Via een omweggetje. Zoals zo vaak.
Wildpark brengt theater voor jongeren en wil hen aanzetten tot nadenken. Zonder dat door hun strot te
duwen. Deze voorstelling doet dat op een aantrekkelijke manier, met grappige momenten en - ja - ook
ogenblikken dat de jeugdige bezoeker een brokje krijgt toegeworpen waarop wat langer moet worden
gekauwd. Prima, want de volgende seconde kan er alweer worden gegrinnikt. Die combinatie is een
kenmerk van uitstekend jeugdtheater.

Over THEATER NA DE DAM:

Herdenken kan ook anders, vinden de jonge makers van Wildpark: ‘Waarom moet het altijd zo
statisch en voorspelbaar?’
EINDHOVEN - Met een theatrale podcastwandeling op Strijp-S gaat jeugdtheatergezelschap
Wildpark op 4 mei met Eindhovense oorlogsverhalen op zoek naar een alternatieve manier van
herdenken. Dieter van den Bergh 02-05-21, 18:00
Hoe beleven jongeren die twee minuten stilte op 4 mei op de Dam? VWO-scholiere Sam (15) uit
Eindhoven. ,,Ik ben vooral bezig met stilstaan en met denken: ik mag geen geluid maken. Dan denk je
dus niet aan de oorlog of aan een persoon die de oorlog heeft meegemaakt. Die manier van herdenken
is te beklemmend en te statisch. En een beetje lullig eigenlijk ook.”
Vlinder (14), DOE040-leerlinge uit Eindhoven, knikt bevestigend: “Er wordt ook nog een krans op de
Dam gelegd, en nog een, de koning spreekt en er wordt een gedicht voorgedragen. Dit is hoe wij
herdenken, klaar. Maar het is zo voorspelbaar en opgelegd.” Dit jaar herdenken we voor de 76e keer.
Voor de 76e keer nagenoeg op dezelfde manier. Dat moet toch ook anders kunnen, dachten Sam en
Vlinder. Samen met vijf andere jonge makers en theatermakers Annemiek Nienhuis en Madelène Veraa
bedachten ze onder de paraplu van jeugdtheatergezelschap Wildpark de interactieve
herdenkingswandeling Wat moet er nog gezegd op Strijp-S. Dit in het kader van de nationale
manifestatie Theater na de Dam. Wie meeloopt krijgt een routebeschrijving met QR-codes die naar
video's en verhalen leiden. “Voor veel mensen staat de herdenking ver van hen af”, zegt Nienhuis.
“Daarom zijn we op zoek gegaan naar oorlogsverhalen van dichterbij: van bijvoorbeeld Philips (vandaar
de locatie Strijp-S) en over Eindhovenaren die gevallen zijn of ondergedoken hebben gezeten.”
De jonge makers spraken met opa’s en oma’s, vrienden en kennissen. De verhalen kregen een plekje in
de podcast. Nienhuis: ,,Je kunt je kennis over de oorlog uit de geschiedenislessen halen, maar als je
uitzoekt wat de oorlog in jouw familie heeft betekend, komt het veel dichterbij. Verhalen doorgeven is
heel belangrijk.”
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Veraa: ,,Je hebt handvatten nodig om te kunnen herdenken. Er zijn steeds minder mensen die de oorlog
echt hebben meegemaakt, maar ook uit tweede of derde hand kunnen de verhalen indruk maken. Zo
spraken we iemand wiens oma in Eindhoven moest bevallen in een schuilkelder.”
Door de oorlogsverhalen te visualiseren met bijvoorbeeld video's en tekeningen en letterlijk dichterbij te
halen krijg je meer begrip voor de slachtoffers, zegt Vlinder. “En dan weet je ook beter waar je aan kunt
denken op 4 mei. Ik wist bijvoorbeeld niks over het Sinterklaasbombardement. Nu wel, en voel ik me veel
meer betrokken.”
Daarnaast, vindt Vlinder, is het eigenlijk ook vanzelfsprekend om tijdens de herdenking een gevoel van
dankbaarheid te hebben. ,,Dat wij dit allemaal nooit hebben hoeven mee te maken.”

JAARVERSLAG

28

WILDPARK 2021

