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Jaarplan 2015 

1. Beleidsvisie 

2. Activiteiten (gepland, kwalitatief en kwantitatief) 

 

1. Beleidsvisie 

Klassiekers en de culturele loopbaan 

2015 wordt een spannend jaar voor Aluin. We hebben een enorme groei in het aantal voorstellingen en de 

publieksaantallen meegemaakt de afgelopen jaren. Dit is voor een deel te danken aan de Unplugged formule, 

waardoor we onze voorstellingen veelvuldig voor kleine publieksgroepen konden spelen. In 2015 gaan we echter een 

groter project lanceren: De driedelige Vaderlandse Oorlog. We hopen de volgende stap naar grotere 

publieksgroepen per theater te maken door deze voorstellingenreeks.  

 

Voor 2015 loopt de culturele loopbaan via de Classic Tour en de Shakeshop voor brugklasleerlingen in 

samenwerking met de schouwburgen), via Ken je Klassiekers 1&2 (tien Bijbelverhalen in een uur) voor oudere 

scholieren, naar de nieuwe Unplugged-Klassieker (Antigone) voor eindexamenleerlingen, voor huiskamers en 

op bijzondere locaties. De reguliere theatervoorstelling It Sucks To Be Helena (de opvolger van het succesvolle 

De Wraak van Ifigeneia) speelt door in 2015. De tweede helft van 2015 gaan we dan in première met Slag bij 

Nieuwpoort (De Vaderlandse Oorlog, deel I). Daarnaast blijven we inspelen op aanvragen, zo zijn we onlangs 

gevraagd om in 2015 mee te werken aan de speciale Culturele Zondag van 3 mei 2015 die in het teken staat van 70 

jaar bevrijding. We gaan samenwerken met  Ad van Liempt die begin november 2014 het boek Oorlog op de 

Mailiebaan uitbrengt. Aan de hand van dit materiaal gaat Erik Snel de Maliebaanmonologen schrijven. 

 

Missie, visie en hoofddoelstelling Aluin wil met haar oersterke verhalen een bijdrage leveren aan een rijkere 

samenleving waarin verbeelding en verdieping een grote rol spelen. Aluin wil kwalitatief hoogwaardig, 

toegankelijk theater produceren en daarmee een groot en divers publiek opzoeken, niet alleen in het theater maar 

ook in scholen, bedrijven en huiskamers. Niemand is veilig voor Aluin. 

 

Al onze voorstellingen komen uit de bron van de klassiekers. En hiermee bedoelen we de komende jaren naast de 

Griekse tragedies en het werk van Shakespeare ook verhalen uit de Bijbel en onze vaderlandse geschiedenis. Het 

unieke van Aluin is dat we met dit materiaal kunnen communiceren met iedereen. Klassiek repertoire is niet altijd 

voor allen toegankelijk, klassiekers van Aluin zijn dit wel. We gaan uit van onze eigen fascinatie, maar tegelijk 

kunnen we ons in de toeschouwer verplaatsen. Met humor, helderheid, ontroering en spelplezier spreken we 

ieders verbeelding aan. De behoefte om dit met zoveel mogelijk mensen te delen leeft bij beide artistiek leiders van 

Aluin; schrijver en regisseur Erik Snel is met zijn inzicht in - en liefde voor dit repertoire in staat om het naar elk 

niveau te vertalen, actrice en regisseuse Victorine Plante verleidt het publiek door de teksten op de vloer te 

voorzien van een dynamische en fysieke theatertaal. Taal en beeld leggen zonder ook maar iets van de 

zeggingskracht te verliezen de actualiteit en de noodzaak van de oersterke verhalen bloot voor iedereen die 

nieuwsgierig is. Oersterke verhalen relativeren de hysterische waan van de dag. Over een paar honderd jaar lachen 

we erom. De klassiekers van Aluin zeggen iets over de mens in de huidige tijd. Over zijn hoogmoed en zijn 

schoonheid, zijn getob en zijn victorie. Het oog van de tijd en de universele thema’s van de tragedies zorgen voor 

loutering en relativering. Juist in een tijd waarin nuance uit de mode is.  

 

 

2. Planning activiteiten Aluin 2015 
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Producties en speelbeurten We kunnen voor het komende jaar uitgaan van minimaal 130 voorstellingen 

verdeeld over voorstellingen op scholen of voor scholieren, voorstellingen in theaters en voorstellingen in 

huiskamers, bedrijven of andere locaties. Het spelen van voorstellingen in zowel theaters als op scholen zien we 

als belangrijk marketingtool; het verbreedt de bekendheid van Aluin en we bereiken meer verschillende 

publieksgroepen. Onze prognose is dat we dit jaar minimaal  12.000 bezoekers zullen bereiken. 

 

NIEUW:  (it sucks to be) Helena (vanaf november 2014 t/m maart 2015) 

(it sucks to be) Helena gaat over de terugkeer uit de Trojaanse oorlog van de vrouw om wie die oorlog 

uitgevochten werd. De mooiste en tegelijk meest tragische vrouw ter wereld; Helena, die werd ontvoerd door de 

Trojaanse prins Paris. Of ging ze vrijwillig mee? Oorlog laat nauwelijks te bevatten, diepe wonden na. In de 

voorstelling bevinden echtelieden Menelaos en Helena, die elkaar terugzien na de oorlog, zich in een snelkookpan 

van tegenstrijdige gevoelens. De druk die op de relatie komt te staan, door opgelopen trauma’s, is de dramatische 

basis voor deze voorstelling.  

 

Na de succesvolle tournees van De Wraak van Ifigeneia (2010 t/m 2012) schrijft Erik Snel het tweede deel van de 

trilogie “Terug uit Troje” (Een archeologie van stemmen) met de titel (It Sucks to be) Helena. In de trilogie 

worden de witte plekken in de afloop van de Trojaanse oorlog ingevuld. We weten veel van deze geschiedenis uit 

de Tragedies en de mythen, maar er is nog zoveel niet bekend dat ons fascineert en dat prikkelt om een stem te 

geven. Voorganger De Wraak van Ifigeneia werd zeer lovend ontvangen en men roemt de originaliteit van de 

tekst waarin de klassieke tijd en het heden samenkomen in een wrange komedie.  

(Tekst: Erik Snel, Regie: Daphne de Bruin, Spel: Dennis Coenen, Victorine Plante, Klaas Postmus. 

Speelbeurten in 2015: 23 keer.) 

 

NIEUW: Antigone Unplugged (vanaf februari 2015) 

Antigone Unplugged wordt de 3e Unplugged tragedie van Erik Snel. Erik Snel gaat deze 3e voorstelling aan de slag 

met de acteurs van Ken je Klassiekers: Jilles Flinterman, Hiske Eriks en Boris van Bommel. Het is belangrijk voor 

Aluin om de samenwerkingen onderling af en toe eens op te schudden, zodat de verdieping in het materiaal en 

stijl gezocht kan worden. De 3 acteurs stonden tot nu toe in de vrolijke en dynamische Ken je Klassiekers 

voorstellingen in regie van Victorine Plante. Deze drie acteurs hebben iets magisch met elkaar op het toneel, het is 

daarom belangrijk voor de ontwikkeling van Aluin om deze magie in te zetten in een regie van Erik Snel en in een 

volledige tragedie. De vertaling is (wederom) in handen van Gerard Koolschijn.  

 

NIEUW: Slag bij Nieuwpoort  (De Vaderlandse oorlog - deel I - vanaf november tot en met december 2015) 

De Vaderlandse Oorlog wordt een groot drieluik over de opkomst en ondergang van het duo Maurits en van 

Oldenbarnevelt. Samen staan ze voor het ontstaan van de welvarende Republiek der Zeven Verenigde 

Nederlanden. Erik Snel schrijft een epos in blanke verzen, waarin heroïek en willekeur, strategie en jaloezie, 

opportunisme en starheid de pijlers zijn van de samenwerking tussen de prins van Oranje en de 

Raadspensionaris. Deel I zal Slag bij Nieuwpoort heten. Deel II heet waarschijnlijk Treves (12 jarig bestand) 

en komt in 2017 uit. Deel III Beulszwaard (werktitel) komt in 2019 uit, 400 jaar na de terechtstelling van Johan 

van Oldenbarnevelt.  De Vaderlandse Oorlog wordt een samenwerkingsproject met Theater Kikker in Utrecht, het 

Stadsgilde en museum Catharijneconvent. De voorstelling wordt een multimediale voorstelling, in samenwerking 

met striptekenaars, acteurs en historici. De Vaderlandse oorlog is een gloednieuwe tragedie die zich afspeelt in de 

hoogtijdagen van de Nederlandse geschiedenis: De Gouden Eeuw. De tijd waarin een stelletje gewesten in een 

periode van pakweg 60 jaar uitgroeide tot een wereldmacht. Verantwoordelijk hiervoor zijn vooral de twee 

hoofdpersonages van deze tragedie, Maurits van Nassau en Johan van Oldenbarnevelt. De Vaderlandse oorlog is 



	  

	   3	  

de benaming van de 80 jarige oorlog, voordat men wist hoe lang die zou duren. We weten van alles over de 

Trojaanse oorlog, over de War of the Roses, over Macbeth en Richard III, maar van de Nederlandse geschiedenis 

zijn er weinig tot de verbeelding sprekende personages opgetekend in toneelstukken. Behalve de belegering van 

Amsterdam door de Gijsbrecht en het lot van de visserij, dankzij Heijermans, zijn er geen repertoirestukken die 

hun eigen versie van de Nederlandse geschiedenis beschrijven.  

(Tekst: Erik Snel, regie: Victorine Plante, Spel: Jilles Flinterman, Boris van Bommel, Klaas Postmus en Maurits 

van den Berg). 

 

 De afgelopen jaren blijkt dat er veel projecten in coproductie gerealiseerd worden. In 2012 was dit De Classic 

Tour (in coproductie met Het Rozentheater), in 2013 was dit Medea Unplugged (in het kader van het creatief 

partnerschap met het Gerrit Rietveld College, in 2013/14 was dit Het Kerstverhaal in coproductie met het 

Catharijneconvent en de extra scenes bij Thuis in de Bijbel. Kenmerkend aan deze coproducties is gebleken dat 

deze projecten steeds op korte termijn gerealiseerd worden, dus niet terug te vinden zijn in de jaarplannen, maar 

wel in de activiteitenverslagen.  

 

Jaarlijks:  

De Aluintuin (eind juni 2015 in Villa Concordia) 

Sinds 2001 heeft Aluin aan het einde van elk seizoen haar eigen festival. Drie dagen lang theater, monologen, 

experimenten, muziek, exposities, afstudeervoorstellingen van de HKU, lezingen, gelegenheidsformaties, 

improvisaties en andere ervaringen. Altijd uitverkocht en altijd mooi weer. Voor Aluin niet alleen een manier om 

het seizoen uit te luiden en haar medewerkers en collega’s te bedanken, maar ook een gelegenheid om 

theatermakers met elkaar in aanraking te brengen, HKU-talent te ontdekken, ideeën uit te proberen voor latere 

voorstellingen, kortom zichzelf , de makers en de toeschouwers te verbazen.  

 

Classic Tour – 25 voorstellingen 

De Classic Tour is een theatrale rondleiding in geschiedenis en praktijk van het theater ontwikkeld, voor 

brugklassers in 2011 in coproductie met Het Rozentheater. In 2015 zal de Classic Tour wederom in Amsterdam 

(Stadsschouwburg) en Utrecht (Stadsschouwburg) staan. Deze theatrale rondleiding, is geschreven door Erik Snel 

en geregisseerd door Victorine Plante. Gespeeld wordt er door Guido de Wijs, Anna Hermanns en Desiree van 

Haaren.  

 

Op aanvraag: Unplugged voorstellingen 

De Unplugged-voorstellingen hebben geen decor of licht. Geen ingewikkelde voorwaarden behalve de 

aanwezigheid van de acteurs. Daarom kunnen ze jarenlang op het repertoire blijven. Het zijn onze duurzame 

voorstellingen. 

 

Medea Unplugged (tekst-Euripides, vertaling- Gerard Koolschijn, bewerking/regie: Erik Snel, spel: Victorine 

Plante en Klaas Postmus). Deze succesvolle unplugged voorstelling, die inmiddels al 60 keer speelde blijft op 

repertoire staan.  

 

Oidipous Unplugged (tekst: Sofokles, vertaling: Gerard Koolschijn, bewerking/regie Erik Snel, spel: Arend 

Brandligt, Dennis Coenen en Marcel Roelfsema). Succesvolle huiskamervoorstelling uit 2012 (meer dan 30 

voorstellingen) blijft ook op het repertoire staan. 
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Ken je Klassiekers! (10 theaterklassiekers in 1 uur) 

(Tekst: Euripides, Sofokles, Aischylos en Erik Snel, regie: Victorine Plante, spel: Boris van Bommel, Hiske Eriks, 

Jilles Flinterman). Deze “spoedcursus” klassiekers (10 klassiekers in 1 uur) is een feest voor iedereen die 

geïnteresseerd is in repertoiretoneel. Voor mensen die al bekend zijn met klassiekers een feest der herkenning, 

voor leken een grappige, ontroerende en heldere introductie in De Oresteia, Oidipous, Antigone, Medea, Een 

Midzomernachtdroom, Romeo en Julia, Hamlet, Othello, Macbeth en Julius Caesar. 

 

Ken je Klassiekers II (10 Bijbelverhalen) 

(Teksten: Erik  Snel, Bijbelteksten: De Nieuwe Bijbelvertaling. Regie: Victorine Plante. Spel: Boris van Bommel, 

Hiske Eriks en Jilles Flinterman). De Bijbel is de grootste inspiratiebron van schrijvers, schilders, theatermakers 

en filmregisseurs. Toch weten we er weinig meer van omdat we er – na de ontkerkelijking – niet meer mee 

opgroeien. Zonde. Aluin brengt de spannende verhalen tot leven en benoemt en passant de verwantschap met de 

Koran en de Joodse Tenach. 

Van dezelfde makers als het zeer succesvolle Ken je Klassiekers! (10 theaterklassiekers in 1 uur). 

 

Andere kernactiviteiten 

Shakespeare werkt  

De website: www.shakespearewerkt.nl  is een belangrijk instrument voor het cultureel ondernemen. Wij spelen 

scènes uit het klassieke repertoire (met name Shakespeare), die aansluiten bij wat de opdrachtgever in zijn bedrijf 

ter sprake wil brengen. Aluin geeft met de scènes inzicht in thema’s als; leiderschap, hiërarchie, communicatie, 

reorganisatie, sales en samenwerking. Wij spelen een conflictscène en de trainer vertaalt de stof naar de 

toeschouwer. Met Avicenna, waarmee we vanaf 2013 samen werken, mogen we hopen op meer klanten die ook 

beter aansluiten bij ons product. Aluin genereert met deze activiteit publiek en financiële middelen. Daarnaast 

ervaren we het als informatief en inspirerend.  

 

Participatieprojecten (Extra educatieaanbod) 

Aluin ontwikkelt naast het repertoire voor scholen ook een specifiek educatietraject, dat bestaat uit a) losse 

workshops voorafgaand aan de voorstellingen die we spelen, b) serie workshops gebaseerd  op scènes uit onze 

voorstellingen of c) aanbod in reactie op aanvragen van scholen. Uitgangspunten bij deze educatieprojecten, die 

we De Verdieping noemen, zijn zowel het leren begrijpen als het kunnen vertolken van de teksten (spel en 

storytelling). 

 

Betekenis van het totale programma voor de ontwikkeling van Aluin 

Het programma aan voorstellingen en andere producten ondersteunt onze missie en visie. Door steeds meer in 

reeksen te werken (Ken je klassiekers 1, 2 en 3 - Unplugged 1 en 2 – Terug uit Troje –trilogie), kunnen we in vorm 

en vakmanschap lange lijnen maken en verdieping vinden in de ontwikkeling van onze stijl en zeggingskracht. De 

onuitputtelijke bron waaruit dit programma is ontstaan voedt onze onvermoeibare motivatie om te spelen en om  

iedereen met oersterke verhalen lastig te vallen. De zeer diverse plekken die we bezoeken inspireren ons, maar 

zorgen ook voor veel nieuw publiek. De eigen parochie is allang verlaten.  

 


