Stichting Theater Over en Weer
Jaarverslag 2019

Zoals gebruikelijk aan het begin van het nieuwe jaar krijgt u het jaarverslag over
2019 en geeft het bestuur een overuicht van de uitgevoerde activiteiten, de
financiën, de organisatie en publiciteít_
Het eerste lustrum van Theater Over & Weerzit erop. ïenslotte volgen
de conclusies en aanbevelingen.
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Doel
Het bestuur van de stichting Theater Over & Weer heeft ten doel het versterken van de onderlinge
betrokkenheid van de bewoners aan weerszijden van de 1ÀIaal ter hoogte van de gemeenten Ëeuningen,
Overbeiuwe en omrnelanden. Het bevorderen van de kennis over de §eschiedenÉ en huidige ontwiÈkeffngen
van dit gebied.
Wtj willen ons doel verwezenlijken door het organiseren van theaterevenementen en andere cutturele
activiteiten,

Bstuur
Een belangrijke drijfveer van het bestuur is het verkrijgen van voldoende middelen om een
theaterevenement te kunnen financieren. Onze hoop is hierbij gericht op subsidiegevers, die een
theaterfestival zo als hei onze een \rr/arm hart toedraagt.
Daarnaast zijn wij bezig met "vrienden van de stichting Theater Over en Weer,', dit is gedaan om de
teruglopende subsidies op te vangen en orn de regionale inkomsten te vergraten. {bàrijfsleven en
particulieren). Wjblijven een klemmend beroep doen op onze regio om gns te steunen.
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 vier bestuursvergaderingen gehouden.
25 februari, 25 april, í2 augustus, 29 septernber. Aanwezig waren steeds de bestuursleden Jan Hein
llofiijzer {voorzitter), FrÍts }ifi§es (secretaris I penningmeeter}. Het derde bestuurslid Jenneke van de Berg is
op 25 april aangetreden.
Oud-bestuurslid Pia Roelofs verricht met haar bedrijf Administratie Assistent een deel van de financiële
administratie.

Theater Over & lllteer 20'lg: Flessenpost en lÀlind- en lffinterfestiva!
Voor de uitvoering van ons openluchttheater kregen we de medewerkíng van de beide oevergemeenten
Beuningen en Overbetuwe en de recreatiemaatschappij Uit$araarde. Stàatsbosbeheer, Free-Nature,
Rijkswaterstaat, Dorpshuis Beatrix, Het Dijkmagazijn Beuningen,
't Witte Kerkje / Galerie 1400, Beuningse Boys, Historische Kring Oosterhouíslijk-ËwijkÀ/alburg e.o.,
Stichting ter Bevorder!*g Historisch tsesef Beuningen, 123 Printservice Beuningen en tatvan andere
bedrijven, particul ieren, orga n isaties en vrijwill igers.
De voorstelling Flessenpost van juni 2019 heeft in bijzondere mate bijgedragen aan de artistieke
ontwikkeling. De scène Brel aan de Waal is uitgevoerd in een multidisciplinaire aanpak met ruimtelijk spel,
solozang en het muziekensemble" Voor spelers, zangers en rnuzikanten uras date en leerzame en nieuwe
vorm van muziektheaier maken, waafuij veel is geleerd van de dírigenten en muziekarrangeurs. In de
scènes Flessenpost en llfie heeft de Veerman... geven de acteurs aan dat ze mèt name op regie en
ruimtelijk werken veel hebben geleerd, en in de scène Pijn op de Dijk was de cross-over van kàor (zang) en
acteurs vernieuwend. De amateurs geven aan dat ze door deze voorstellingen zijn gegroeid. De artistieÉe lat
lag hoog en dat was te merken. Zo heeft Theater Over & Weer een blijvend effect oÉ Al verenigingen.
Bijzonder was dit jaar ook met rneedoen van de jeugd in de scènes: de jongste acteurs uíaren í1 Èn 13 jaar.

De productie lMnd en Winterfestival begin 20{g
ln januari en februari werd het festival opgevoerd rondom kasteel Doddendael. Flet geheel werd opgetuigd
rondom 2 voorstellingen "De Barre Tocht' en "Bij Het Haardvuu/'. Het publiek werd meegenomen iangs grappige maar ook dramatische voorstellingen die verhalen over de eeuwenlange strijd tegen het watlr, voor
de pauze deels buiten rondom het kasteel en na de pauze een grater spektakel in de Spyàkenaal.

Evaluatie: Flessenpost en Wind- en Winterfestival
Spelers
Evenals in het voorgaande jaar zijn de deelnemers gewcrven bij toneel- en muziekverenigingen, historische
kringen en via oproepen in de lokale media in de beide oevergemeënten Beuningen en Overbetuwe. Dit ging
probleemloos daar alle deelnemers zich weer enthousiast aanmelden.
Er was een enorme variatie aan mensen nodig voor de verschillende rollen en ook mensen voor achter de

schermen: koorleden, muzikanten, vertellers, regisseurs en schrijvers alsmede decorbouwers,
kledingontwerpers, schilders en locatíebegeleíders.
De combinatie van theater, muziek en de natuur als decorwas opnieuw een geweldige ervaring. Dat heefr
bijgedragen aan de saamhorigheid in de verschillende groepen. Er 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 productiemensen werd het een leuke ervaring mei veel leermomenten.
Daar doe je het voor en we kijken al uit naar het vervolg in ZAZ1.
De uitvoeringen waren voor ons het hoogtepunt, we lrebben er van genoten en kijken er met een goed
gevoel op terug.
Er was dit keer geen sprake van te hoog of te laag water. De Waal was ons goed gezind en was het pontje
het extra hoogtepunt voor de toesshouwers brj ons iheaterspektakel.
Ook de Meet & Greef met het publiek na de voorstellingen was erg leuk. De afsluiting op alle avonden en
speriaal de laatste zaterdag was geweldig in het Dijkmagazijn en Galerie 1400. We missen elkaar nu al.

Publiek
Het publiek was enthousiast over onze voorstellingen.
"Geweldig, indrukwekkend en een prachtig decof. Het was voor veel mensen een eerste ervaring met
Theater Over & Weer. "We komen volgend jaar weer terug en brengen dan rneer wienden mee".

"Complimenten, hartvenruannend, sfeervol, indringende scenes. De voorstellingen hebben alle
verwachtingen overtroffen. Complimenten voor alle mensen die hieraan hebben meegewerkt, het was
voortreífelijk".
"Mooi vomr gegeven in een schitterend decor. Perfect afgestemd op de plaats waar is gespeeld".
"Een praehtig initiatief en uítsiekend georganíseerdlAanstekelijk enthousiasme van spelers en alle vrijwilligers". §lot Doddendaetr en omgeving leent zich uitstekend voor locatietheater.

"We hebben een leuke avond gehad. Leuke theaterstukken, fantastisch spel van de spelers op een prachtíge
locatie. Wat we zeer waardeerden was het hapje en dran§e en het napraten met de spelers bij het
Dijkrnagaziin en Galerie 1400. Een prachtig initiatief en uitstekend georganiseerdl"
"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 índrukwekkende decor yan de uitenflaarden".
"Pakkend authentiek en op treffende wÍjze vertolki de betekenis van de tAlaal en de vele facetten van het
leven aan haar oevers".

Publiciteit
Er was valop aandacht van de pers.

ln 2SÍ9 werden berichten geplaatst Ín 'De Geldertandef, de Maas & lAhler, 'De Bet$we', De Koerier
Beuningen, 'Het Gemeentenieuws'. Ook Radio Gelderland besteedde aandacht aan ons theaterproject^
Het bestuur richtte zich ook op het onderhouden van de contacten met de provincie, de beide
oevergemeenten, de recreatiemaatschappij Uii&ryaarde, beide historische verenigingen en bedrijven.

Financiën
Wind- en \Mnterfestival
Om deze productie mogelijk te maken, hebben we een aantal subsidies ontvangen.
Prins Bernhard cultuurfonds heeft beslcten een bijdrage van € 4.000 toe te kennen
Provincie Gelderland heeft een subsidie verstrekt van € 24.980.
Gemeente Beuningen heefr een subsidle toegekend van € 1.500"
Vrienden van stichting Theater Over en Weer doneerden € 125.
Er zijn voor deze voorstellingen totaal 950 kaartjes verkocht.
Flessenpost
V§Bfonds heeft ons project gewaardeerd rnet een donatie van € 6.000.
De opbrengst van de Rabobank Clubkas Campagne was € 304,01
Van de gemeente Overbetuwe en Beuningen ontvingen wij een totale bijdrage van € 1.750.
De stichting Theater Over en Weer besteedde aan dit project uit eigen middelen een bedrag van € 9.4g9,
lvaarmee de financiering van "Flessenpost' rond was, er zijn totaal 1258 kaartjes verkocht.
De batrans sluit per 31 december 2fr19 met een saldo eigen vermogen van € 11.540,95

Basis om verder te gaan in 2020 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 (gemeenten, pers) vormen een basis
voor 2020 én verder.
Het eerste lustrum fiuni 2019) is een feit en reikhalzend zien we uit naar de volgende uitvoeringen.
Om dit te realiseren hebben we Íinanciëte steun nodig. ïbt nu toe ksnden wij deze voorstellíngen maken
öanl<zii subsidies van de provincie Gelderland en culturele fondsen. Deze fondsen dragen gelukkig nog
steeds bij, maar verwachten cofinanciering vanuit de lokale overheid en het bedrijfsleven. Daarom zoeken
wij vrienden, die ons willen steunen! Een tweetal bedrijven zijn inmiddels vriend van Theater Over en Weer
en hebben een donatie overgemaakt. Wat zou het mooi zijn als meer bedrijven ons gaan steunen. Op onze
website wunaltheateloverenweet nI yindt u meer infonnatie.
[*ia zes producties op rij heeft Theater Over & Weer alw*er plannen voor een nieuwe voorstelling. Dat betmft
weer een bijzondere productie te worden. Op het bekende stramien "op reis naar de overkant aan de hand
van verhalen", maar ditmaal net weer iets anders. Omdat die wat langer voorbereidingstijd nodig heeít
(fondsen, schrijven, voorbereidingen), zal er in het iaar 2A2A geen voorstelling plaatsvinden. We brengen de
nieuwe productie in juni 2021 in de uiterwaarden.

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
. Historísche lezingen, terwijl het publiek mee 'op reis wordt genomen'naar de sverkant.
ln samenwerking met de beide Historische Kringen
" Theater-rnuziekroute tussen beíde oevers
. Een programma 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 zijn nagekomen.
Voor het theaterfestival is 2020 en 2021 opnieuw een belangrijke periode.
Het bestuur heeft er vertrouwen in dat dit rnet de steun van de subsidiegevers, yrienden en alle vrijwilligers
weer gaat lukken.
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