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Inleiding
ln dit jaarverslag geeft het bestuur een overzicht van de uitgevoerde activiteiten, de
financiën, de organisatie en publiciteit. Tenslefte volgen de conclusies en aanbevelingen.

Doel
Het bestuur van de stichting ïheater Over en Weer heeft ten doel het uersterken van de
onderlinge betrokkenheid van de bewoners aan weersz§den van de Waalter hoogte van
de gemeenten Beuningen, Overbetuwe en ommetranden. Het bevorderen van de kennis
over de geschiedenis en huidige ontwikkelingen van dit gebied.
Wijwillen ons doel verwezenlijken door het organiseren van theaterevenementen en
andere culturele activiteiten.

Bestuur
Een belangrijke drÍjfueer van het bestuur is het verkrijgen van voldaende middelen om een
theaterevenement te kunnen financieren. Onze hcop is hierbij gericht op subsidiegevers,
die een theaterfestival zo als deze een warm hart toedraagt.
Daarnaast zijn wij in december gestart met "vrÍenden van de stichting Theater Over en
\lfeer", dit is gedaan om de teruglopende subsidies op te vangen en om de regionale
in komsten te verg roten. (bed rijfsleven en particu lieren)
Er is een werkorganisatie, die werkzaamheden uitvoert in opdracht van het bestuur. De
artistieke leiding is in handen van Rob Hoekstra. De productieleiding ligt in handen van
Dagmar Kroezen.
Er zijn zeven bestuursvergaderingen gehouden.
5 februari, 16 april, 14 mei, 20 augustus,22 oktober en 19 november, 17 december.
Aanwezig waren steeds de bestuursleden Jan Hein Hoftijzer (voorzitteri, Frits Witjes
(secretaris), Pia Roelofs (penningmeester). De penningmeester is in de loop van het jaar
afgetreden maar blijft als financieel administrateur aan theater Over en Weer verbonden.
Het bestuur kijkt nog naar een derde bestuurslid.

Theater Over en Weer 2018: De Rivien de Grens.
Cultuurmij Oost heeft voor ons p§ect een bedrag toegekend van € 10.000. Dit in het
kader van het provinciaal programma 'Theater Kunst & ErÍgoed,.
vsBfonds heeft ons p§ect gewaardeerd met een donatie van € 7.500.
De opbrengst van de Rabobank Clubkas Campasne was € 550.
Tijdens de voorstellingen hebben wij een collecte gehouden voor het Prins Bernhard
Cultuurfonds. Totale opbrengst € 306,50. Wij ontvingen de helft van dit bedrag terug.
Van de gemeente Overbetuwe hebben wij een stimuleringssubsidie ontvangen vank
1.500. Met de helft van dit bedrag was de financiering van "De rivier, De grens" rond.
Voor de uitvoering van ons openluchttheater kregen we de medewerking van de beide
oevergemeenten Beuningen en Overbetuwe en het recreatiemaatschappij Uit@ryaarde.
Staatsbosbeheer, Free Nature, Rijkswaterstaat, Dorpshuis Beatrix, Het Dijkmagazijn
Beuningen, 't Witte Ker§e/Galerie 1400, Historische Kring OosterhouUslrjk-EwijkAlalburg
e.o, §tichting ter Bevordering Historisch Besef Beuningen, 123 Printservice Beuningen Jn
tal van andere bedrijven, particulieren, organisaties en vrijwilligers.
De Kalibercultuurprijs Beuningen 2018, waarvoor wij genomineerd waren, ging naar een
andere parttj. Volgend jaar betel laten we maar zeggen "drie maal is scheepsiecht".



Evaluatie: De Rivier, de Grens
§pelers
Evenals in het voorgaande jaar zijn de deelnemers geworven bij toneel- en
rnuziekverenigingen, historische kringen en via oproepen in de lokale media in de beide
oever§emeenten Beuningen en Overbetuwe. Dit ging probleemloos daar alle deelnemers
zich weer enthausiast aanmelden.
Er was een enorme variatie aan mensen nodig voor de verschillende rollen en ook
mensen voor achter de schermen: koorleden, muzikanten, vertellers, reglsseurs en
schrijvers alsmede decorbouwers, kledingontwerpers, schilders en locatiebegeleiders.
De combinatie van theater, muziek en de natuur als decor was opnieuw een geweldige
ervaring. Dat heeft bijgedragen aan de saamhorigheid in de verschiÍlende groepen. Ër
ontstond een goede samenwerking tussen de deelnemers van weerszijden van de rivier
Het repetitieproces was heel spannend en met de hulp van de artistieke begeleiding en de
productiernensen werd het een leuke ervaring met veel leermomenten. Daar doe je het
voor en we kijken al uit naar het vervolg in 2019.
De uitvoeringen waren voor ons hei hoogtepunt, we hebben er van genoten en kijken er
met een goed gevoel op terug"

Er was dit keer geen sprake van te haag water. Het zau wel eens te laag water kunnen
ziin. Maar gelukkig was de Waalons goed gezind en was het po*ge een extra haogtepunt
vaar de toeschauwers b$ het theaterspektakeÍ.
Ook de *eet & Greet rnet heí pubtiek na de voorstellingen was erg leuk. De afsluiting op
alle avonden en speciaal de laatste zaterdag was geweldig in het Dijkmagazijn en Galerie
1400. We missen elkaar nu al.

Publiek
Het publiek was enthousiast over de voorstellingen. Velen hadden zich verheugd op de
overtocht met de pont, wat de voorstelling een extra dimensie gaf
Naast de reacties ter plaatse heeít het publiek ook de kans gekregen te reageren via een
Íormulier op de website {77,58/a heeft het formulier op de website geopend, uiteindelijk
heeft 13% het formulier ingevuld. Van de 1440 beschikbare plaatsen is alles verkocht wat
neerkomt op 240 bezoekers per avond (1440 kaarten):
"We hebben enorm genoten. Het was voor veel mensen een eerste ervaring met Theater
Over & Weer. We komen volgend jaar weer terug en brengen dan meer vrienden mee."
"Heel bijzonder, een prachtige avond in een natuurlijk decor met zeer afwisseiend en
zeer onderhoudend theater. De vocrstellingen hebben alle verwachtingen overtroffen.
Complimenten voor alle mensen die hieraan hebben meegewerkt, het was
"Oerolwaardig".
"We hebben een leuke avond gehad. Leuke theaterstukken, fantastisch spel van de
spelers op een prachtige locatie. Wat we zeer waardeerden was het hapje en drankje en
het napraten met de spelers bij het Dijkmagazijn en Galerie 1400. Een prachtig initiatief en
uitstekend georganiseerd l"
"Bijzonder om bij te zijn, waanzinnig mooie luchten. Locatietheater met een hoge kwaliteit
vanwege het spelplezier, de aanwezigheid van de verschillende disciplines, de krachtige
teksten, goed acteerwerk en natuurlijk het indrukwekkende decor van de uitenryaardenl"
"Pakkend authentiek en op treffende wijze vertolkt de betekenis van de Waal en de vele
facetten van het leven aan haar oevers."

Publiciteit
Er was volop aandacht van de pers.
ln 2018 werden berichten geplaatst in 'De Gelderlander', de Maas & Walel 'De Betuwe',
De Koerier Beuningen, 'Het Gemeentenieuws'. Ook Radio Gelderland besteedde
aandacht aan ons theaterpsect.



Het bestuur richtte zich ook op het onderhouden van de contacten met de provincie, de
beide oevergerneenten, de recreatiemaatschappij Uit&raarde, beide historische
verenigingen en enkele bedrijven.

Theater Over en lllleer: Wind en Híinterfestival 20Í9
Ër is hard gewerkt aan ëen Wind- en Winterfestival dat in januari en februari 2019 in
productie gaat. Om deze productie mogelijk te maken, hebben we een aantal subsidies
ontvangen"
Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft besloten ons een bijdrage toe te kennen van
maximaal€ 8.0CI0. De toewijzing is mede mogelijk gemaakt door het Gelders Waterschap
fonds. De vaststelling van de definitieve omvang van de bijdrage vindt plaats na
goedkeuring van de financiële verantwoording.
De gemeente Beuningen heeft een subsidie toegekend van € 1.500 .

Van de provincie Gelderland ontvingen wrj - vanuit de Regeling Leefbaarheid- een
subsidie van € 24.980. De einddatum is gesteld op 31 maart 2019.

Financiën
De balans sluit per 31 december 2018 met een saldo eigen verrnogen van € 2A.428,7A.

Basis om verder te gaan in 2019 en daarna
De samenwerking tussen spelers van beide oevers, de opgebouwde kennis over de
verschillende locaties, de enthousiaste reacties van publiek en betrokkenen uit de
omgeving (gerneenten, pers) vormen een basis voor 2019 én verder.
Het eerste [ustrum {uni 2019} krijgt al handen en voeten onder de naam "Flessenpost".
Om dit te realiseren hebben we financiële steun nodig. Tot nu toe konden wij deze
voorstellingen maken dankzij subsidies van de provincie Gelderland en culturele fondsen.
Deze fondsen dragen gelukkig nog steeds bij, maar verwachten cofinanciering vanuit de
lokale overheid en het bedr§fsleven. Daarom zoeken wij vrienden, die ons willen steunen!
Een tweetal bedrijven zijn inmiddels vriend van ïheater Over en Weer en hebben een
donatie overgemaakt. Wat zou het mooi zijn als meer bedrijven ons gaan steunen. Op
onze website www.theateroverenweer.nl vindt u meer informatie.

Voor de nabije toekomst leven er onder meer de volgende ideeën en activiteiten;
. Toneelvoorstellingen en -routes, te voet en per fiets
. Pontjesverhalen, in samenwerking met de exploitant van de veerpont
. Historische lezingen, terwijl het publiek mee 'op reis wordt genomen' naar de overkant.

ln samenwerking met de beide Historische Kringen
. ïheater-muziekroute tussen beide oevers
. Een prograrnma voor kinderen: op expeditie naar de overkant van de rivier
. Een verhalenfestival speciaal gericht op ouderen, gericht op de oude verhalen die in de
streek leven (oral history project).

Conclusies en aanbevelingen
Het gestelde doel staat nog immer stevig overeind en de gemaakte afspraken voor 2018
zijn nagekomen.
Voor het theaterfestival is 2019 opnieuw een belangrijk jaar.
Het bestuur heeft er vertrouwen in dat dit met de steun van de subsidiegevers, vrienden
en alle vrijwilligers $/eer goed gaat lukken.

Beuningen, 1 februari 2019.

Voor akkoord, namens Stichting ïheater Over en Weer

J.H. Hoftijzer
Voorzitter

F.H.G.M. Witjesrr*1 /
Secretaris ( ,y


