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Kom  vanavond  met  verhalen  
hoe  de  oorlog  is  verdwenen,  
en  herhaal  ze  honderd  malen:  
alle  malen  zal  ik  wenen.    
(Leo  Vroman)  

Exposé  
Fijnproever-‐‑‒  

Zijn  we  hier  bij  Theatergroep  Aluin?  

Aluin-‐‑‒  

Klopt.  U  bent  de  Liefhebber?  

Fijnproever-‐‑‒  

Nee,  ik  ben  de  Fijnproever.  De  Liefhebber  staat  buiten  van  de  architectuur  
te  genieten.  

Leek-‐‑‒  

En  ik  ben  de  Leek.    

Liefhebber-‐‑‒  

(van  buiten)  Fantastisch!  Die  industriële  vormgeving.  Ruig  en  sober!  De  
Liefhebber,  aangenaam.    

Aluin-‐‑‒  

Komt  u  binnen.  

Leek-‐‑‒  

Dus  jullie  zijn  Aluin?    

Aluin-‐‑‒  

Ja,  al  25  jaar.  

Liefhebber-‐‑‒  

Een  jubileum,  gefeliciteerd.  

Fijnproever-‐‑‒  

Aluin  is  toch  iets  met  scheerzeep?  

Aluin-‐‑‒  

Aluin  is  een  chemische  verbinding.  Je  gebruikt  het  om  het  bloed  te  stelpen  
van  scheerwondjes.  Bloedstollend  en  prikkelend,  dus.    

Liefhebber-‐‑‒  

Theater  is  toch  eigenlijk  ook  een  chemische  verbinding.  

Aluin-‐‑‒  

Zo  is  dat.  

Leek-‐‑‒  

Ik  weet  niets  van  chemische  verbindingen.  Maar  ik  ben  wel  nieuwsgierig.  

Liefhebber-‐‑‒  

Daar  begint  elke  ontdekkingstocht  mee.    

Fijnproever-‐‑‒  

En  waarom  zijn  we  hier?  

Aluin-‐‑‒  

Wij  hebben  jullie  gevraagd  om  langs  te  komen  omdat  jullie  ons  publiek  zijn  
of  kunnen  worden.    

Leek-‐‑‒  

Wat  bedoel  je  daarmee?  

Aluin-‐‑‒  

Aluin  heeft  een  model  voor  haar  publiek  bedacht:  De  culturele  loopbaan.  U  
bent  bijvoorbeeld  een  liefhebber-‐‑‒  

Liefhebber-‐‑‒  

-‐‑‒Ik  heb  al  wel  het  een  en  ander  aan  theater  gezien  en  ik  ben  er  dol  op.  

Aluin-‐‑‒  

En  u  bent  een  fijnproever-‐‑‒  

Fijnproever-‐‑‒  

-‐‑‒Ik  zie  een  voorstelling  als  een  goed  glas  wijn.  Niet  te  makkelijk,  met  
allerlei  lagen.  En  een  lange  en  intense  afdronk.  
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Leek-‐‑‒  

En  ik  ben  Leek.  Ik  laat  me  graag  verrassen.  

Aluin-‐‑‒  

Mooi,  ons  publiek  kan  op  elk  niveau  instappen  in  de  wereld  van  de  
klassiekers,  omdat  wij  voorstellingen  maken  voor  leken,  liefhebbers  en  
fijnproevers.  Maar  daarover  later  meer.  

  

Ambities  
Leek-‐‑‒  

En  wat  is  de  bloedstollende  en  prikkelende  missie  van  Aluin?  

Aluin-‐‑‒  

Aluin  wil  met  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.    

Fijnproever-‐‑‒  

Wat  zijn  dat  voor  verhalen,  als  ik  vragen  mag?  

Aluin-‐‑‒  

Om  te  beginnen  zijn  dat  de  tijdloze  tragedies  van  de  oude  Grieken  en  van  
Shakespeare.    

Leek-‐‑‒  

Ik  ken  ze  niet,  maar  ik  ben  wel  nieuwsgierig.  

Liefhebber-‐‑‒  

Ze  zijn  geweldig.    

Aluin-‐‑‒  

En  daar  zijn  andere  oersterke  verhalen  bijgekomen.  Uit  de  Bijbel  en  uit  de  
Nederlandse  geschiedenis.  Allemaal  verhalen  die  nog  steeds  van  invloed  
zijn  op  onze  cultuur,  op  hoe  we  leven  en  denken,  op  wie  we  zijn.    

Fijnproever-‐‑‒  

Ze  gaan  wel  heel  vaak  over  oorlog.  

Aluin-‐‑‒  

Klopt.  De  Trojaanse,  de  Tachtigjarige  en  de  Tweede  Wereldoorlog.  Omdat  
oorlog  alles  wat  menselijk  is  in  een  snelkookpan  stopt:  angst  en  avontuur,  
lef  en  lafheid,  hoogmoed  en  naastenliefde.  Oorlog  is  een  anatomische  les.  
De  mens  ligt  open.  Alles  is  zichtbaar,  of  wordt  zichtbaar  verhuld.  En  dat  
heeft  een  grote  dramatische  schoonheid.  Die  tonen  we.  

Leek-‐‑‒  

Klinkt  zwaar.  

Aluin-‐‑‒  

Dat  is  het  niet.  We  brengen  ze  met  humor,  helderheid  en  dynamiek.  We  
gaan  niet  uit  van  voorkennis,  we  willen  dat  iedereen  ze  kan  volgen.  
Daarnaast  brengen  we  de  tragedies  terug  tot  de  essentie.  Die  maken  we  
zo  helder  mogelijk.  Dan  is  er  ruimte  om  het  publiek  te  ontroeren  en  aan  
het  lachen  te  maken.  Bovendien  zitten  er  altijd  tijdloze  themaʼ’s  in  over  het  
menselijk  tekort.  Die  zetten  aan  tot  denken  en  dat  denken  nuanceert  
standpunten.  Dus  via  het  hart  gaan  de  verhalen  naar  het  hoofd  en  weer  
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terug.  We  gaan  helder  en  analytisch,  geestig,  gevoelig  en  dynamisch  met  
de  materie  om.    
Liefhebber-‐‑‒  

Is  het  voor  iedereen?    

Aluin-‐‑‒  

Voor  iedereen  die  nieuwsgierig  is,  die  bereid  is  naar  essentie  en  
schoonheid  van  betekenisvol  drama  te  kijken.  De  tragedies  zijn  ooit  
bedoeld  om  ons  allen  te  verzoenen  met  ons  bestaan.  Als  een  louterend  
ritueel.  Het  levert  ook  de  moderne  mens  goed  gereedschap  om  in  deze  
verwarrende  tijden  de  wereld  met  fantasie  en  verbazing,  in  plaats  van  
angst  en  argwaan,  tegemoet  te  treden.    

Leek-‐‑‒  

En  hoe  bereik  je  iedereen?  

Aluin-‐‑‒  

Veel  van  onze  voorstellingen  reizen  zonder  decor  en  licht.  Zeer  duurzaam,  
dus.  Twee  of  drie  goede  acteurs  en  een  oersterk  verhaal,  meer  heb  je  niet  
nodig.  Als  een  kamerorkestje  maken  we  steeds  vaker  ʻ‘portableʼ’  theater,  
zodat  we  overal  kunnen  spelen.  Zo  hebben  we  ons  podium  kunnen  
uitbreiden  van  theaters  naar  scholen,  bedrijven,  huiskamers,  musea,  
kerken  en  de  openbare  ruimte.    

Leek-‐‑‒  

Jullie  spelen  veel  series,  valt  me  op.  Vaderlandse  Oorlog,  Terug  uit  Troje,  
Ken  je  Klassiekers.  

Aluin-‐‑‒  

Aluin  maakt  theater  in  lange  lijnen.  Onze  voorstellingen  lopen  jaren  
achtereen  en  worden  doorgaans  in  series  van  drie  of  meer  gemaakt.  We  
zijn  niet  radicaal  in  de  vorm,  we  zien  onszelf  meer  als  bruggenbouwers.  
Dat  geeft  ons  de  gelegenheid  om  met  veel  verschillende  mensen  te  
communiceren.  Vorm  schrikt  meer  mensen  af  dan  inhoud.  De  vernieuwing  
zit  ʻ‘m  bij  ons  in  hoe  (helder,  grappig  en  ontroerend)  we  de  verhalen  
vertellen  die  de  reputatie  hebben  ontoegankelijk  te  zijn.  Hoe  we  de  
essentie  vertalen  en  hoe  eenvoudig  we  de  voorstellingen  naar  een  groot  
publiek  toe  brengen.  

  

Terugblik  
Fijnproever-‐‑‒  

Hoe  hebben  jullie  het  de  afgelopen  jaren  gedaan?    

Leek-‐‑‒  

Wat  zijn  de  resultaten?    

Aluin-‐‑‒  

Mag  een  grafiekje  ook?  

Liefhebber-‐‑‒  

Oh  ja,  graag!  
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Liefhebber-‐‑‒  

Heel  mooi,  zo  met  die  kleuren?  

Aluin-‐‑‒  

We  spelen  gemiddeld  250  voorstellingen  per  jaar,  waarvan  de  helft  in  
Utrecht.  Daarmee  hebben  we  onze  kwantitatieve  ambities  om  dit  
kunstenplan  te  groeien  van  120  naar  200  voorstellingen  per  jaar  meer  dan  
waargemaakt.    

Leek-‐‑‒  

Bijna  250  voorstellingen  per  jaar...  

Aluin-‐‑‒  

Ja.  

Liefhebber-‐‑‒  

Dat  zijn  5  voorstellingen  per  week!  

Aluin-‐‑‒  

Inderdaad.  

Leek-‐‑‒  

Voor  hoeveel  mensen,  als  ik  vragen  mag?  

Aluin-‐‑‒  

Voor  zoʼ’n  17.000  mensen  per  jaar.  

Liefhebber-‐‑‒  

Dat  is  heel  erg  veel.  

Aluin-‐‑‒  

Dat  klopt.  We  zijn  er  ook  best  trots  op.  

Liefhebber-‐‑‒  

En  hoe  zijn  jullie  voorstellingen  over  het  land  gespreid?  

Aluin-‐‑‒  

Daar  hebben  we  ook  een  grafiekje  voor.  Kijk  maar.  

Fijnproever-‐‑‒  

Oh,  daar  word  ik  een  beetje  duizelig  van.
Utrecht
Amsterdam
provincie  Utrecht
provincie  Noord  Holland
provincie  Zuid  Holland
provincie  Groningen  
provincie  Friesland
provincie  Drenthe
provincie  Overijssel
provincie  Gelderland
provincie  Brabant  
provincie  Zeeland
provincie  Limburg
Belgie
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Aluin-‐‑‒  

Je  ziet  dat  gemiddeld  de  helft  blauw  is.  Utrecht  is  blauw.  We  zijn  een  echte  
Utrechtse  theatergroep.  Maar  we  spelen  in  de  rest  van  het  land  ook  veel.  

Liefhebber-‐‑‒  

En  waarom  drie  cirkels?    

Aluin-‐‑‒  

De  binnenste  geeft  de  gegevens  aan  van  2013,  de  middelste  is  van  2014,  de  
buitenste  van  2015.    

Fijnproever-‐‑‒  

Cijfers  zeggen  me  niks.  Hoe  beoordeel  je  de  kwaliteit?  

Aluin-‐‑‒  

Ons  werk  wordt  over  het  algemeen  geroemd.  We  krijgen  regelmatig  een  
mooie  recensie  in  een  landelijke  krant  of  op  het  net,  zoals  bij  (it  sucks  to  
be)  Helena:  5  sterren  in  de  Theaterkrant  of  Ken  je  Klassiekers  II  (10  
Bijbelverhalen):  4  sterren  in  de  Volkskrant  of  1600  Slag  bij  Nieuwpoort:  4  
sterren  in  de  Volkskrant  en  kersttip  in  NRC  Handelsblad.    

Fijnproever-‐‑‒  

Dat  vind  ik  oppervlakkig,  dat  gedoe  met  die  sterretjes.  

Aluin-‐‑‒  

De  waardering  van  je  vaste  gastheren  (zoals  Theater  Kikker  en  Museum  
Catharijneconvent)  is  ook  veel  belangrijker.  En  uiteindelijk  zijn  we  zelf  de  
grootste  criticasters.    

Leek-‐‑‒  

Wanneer  ben  je  niet  tevreden?  

Aluin-‐‑‒  

De  balans  tussen  complexiteit  en  toegankelijkheid  in  ons  werk  is  heel  
delicaat.  Soms  leggen  we  te  veel  uit,  soms  te  weinig.  Het  mag  nog  meer  in  
elkaar  verweven  liggen.  Humor  is  moeilijk  grijpbaar.  Als  je  er  overheen  
schiet,  wordt  het  kolder,  als  je  te  terughoudend  bent,  wordt  het  droog  of  
stroperig.  Soms  zijn  we,  nadat  de  kruitdampen  van  een  première  zijn  
neergedaald,  niet  tevreden  over  een  rol  of  een  scène.  We  blijven  daar  dan  
ook  gedurende  de  tournee  nog  verder  aan  sleutelen.    

Leek-‐‑‒  

Krijgen  jullie  veel  nieuw  publiek?  

Aluin-‐‑‒  

Ja.  Met  elke  productie  halen  we  nieuw  publiek  het  theater  in.  Veel  mensen  
komen  op  het  onderwerp  af.  Een  deel  komt  zo  voor  het  eerst  in  het  
theater.    

Leek-‐‑‒  

Wat  was  jullie  inzet  voor  de  afgelopen  jaren?  

Aluin-‐‑‒  

We  wilden  groeien.  Zowel  kwalitatief  als  kwantitatief.  In  het  aantal  
voorstellingen  en  in  het  aantal  toeschouwers.  We  wilden  in  musea  spelen  
en  we  wilden  minder  afhankelijk  van  theaters  zijn.  Er  is  veel  publiek  voor  
toneel.  Toch  gaan  die  mensen  lang  niet  allemaal  naar  het  theater.  Dus  wij  
gaan  naar  hén  toe.  Dat  is  allemaal  gelukt.  En  we  wilden  onze  speelstijl  
verder  verfijnen.  Als  je  complexe  materie  toegankelijk  wilt  maken  op  een  
lichte  manier,  waarin  humor,  ontroering  en  verbazing  elkaar  razendsnel  
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opvolgen,  dan  is  het  een  absolute  kunst  om  die  balans  te  vinden.  Het  lukt  
steeds  beter  om  dat  in  tekst,  regie,  bewerking  en  spel  op  te  zoeken.  
Victorine  Plante  en  Daphne  de  Bruin  gaan  als  regisseurs  extravert,  fysiek  
en  stevig  om  met  de  teksten  van  Erik  Snel.  Hierdoor  komen  ze  voor  een  
groot  publiek  tot  hun  recht.  Kortom,  we  zijn  beretrots  op  wat  we  de  
afgelopen  jaren  bereikt  hebben.  Aluin  heeft  inmiddels  een  unieke  positie  
ingenomen.  En  niet  alleen  in  de  stad.  Je  moet  ons  maar  vergeven  dat  we  
zo  trots  zijn,  maar  dit  zijn  goede  jaren  voor  Aluin.    
Fijnproever-‐‑‒  

Noem  eens  wat  hoogtepunten  van  de  afgelopen  tijd?  

Aluin-‐‑‒  

In  2013  zijn  we  uitgekomen  met  Ken  je  Klassiekers  II  (10  
Bijbelverhalen).  De  Bijbel  als  vreemd  maar  prachtig  verhalenboek  in  een  
niet  eerder  vertoonde,  vrolijke,  geestige  stijl  gebracht  is  een  absolute  hit  
vanaf  2013  tot  nu.  

Leek-‐‑‒  

Daar  heb  ik  iets  van  op  televisie  gezien.  

Fijnproever-‐‑‒  

Ik  heb  er  een  groot  artikel  over  gelezen  in  Trouw.  

Liefhebber-‐‑‒  

Kan  het  zijn  dat  ik  het  in  Museum  Catharijneconvent  heb  gezien?  

Aluin-‐‑‒  

Dat  kan  heel  goed,  het  heeft  80  keer  in  het  Catharijneconvent  gespeeld.  
Als  spin-‐‑‒off  hebben  we  Aluinʼ’s  Christmas  Special  voor  het  museum  
gemaakt.  Heeft  daar  ook  al  160  keer  gespeeld.  Dit  jaar  weer  1300  
bezoekers.  

Liefhebber-‐‑‒  

Gaat  maar  door,  hè?  

Aluin-‐‑‒  

(it  sucks  to  be)  Helena  was  een  heel  goed  ontvangen  voorstelling  over  
de  Griekse  Helena  en  haar  schuld  ten  aanzien  van  de  duizenden  
slachtoffers  van  de  Trojaanse  oorlog.  En  met  Antigone  Unplugged  
hebben  we  weer  een  hele  mooie  Unplugged  tragedie  gemaakt.    

Liefhebber-‐‑‒  

En  dan  die  Maliebaanmonologen!  Heel  aangrijpend!    

Leek-‐‑‒  

Was  dat  die  voorstelling  over  de  Tweede  Wereldoorlog?    

Fijnproever-‐‑‒  

Niet  echt  een  Griekse  Tragedie.      

Aluin-‐‑‒  

Maar  net  zulke  oersterke  verhalen  over  moed  en  lafheid,  testosteron  en  
volgzaamheid.  We  hebben  onze  blik  hiermee  kunnen  verruimen  wat  
betreft  repertoire.    

Liefhebber-‐‑‒  

Prachtig!  

Aluin-‐‑‒  

En  natuurlijk  1600  Slag  bij  Nieuwpoort.  Erg  goed  ontvangen,  zeer  goed  
bezocht.    

Liefhebber-‐‑‒  
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Aluin-‐‑‒  

Verder  is  de  Classic  Tour  (de  inleiding  in  het  Griekse  theater  en  
rondleiding  door  de  krochten  van  de  Schouwburg)  al  toe  aan  zijn  170ste  
voorstelling  en  heeft  al  die  jaren  in  diverse  schouwburgen  gestaan.  We  
zullen  dit  jaar  de  10.000ste  brugklasser  verwelkomen.  En  voorstellingen  
zoals  Medea  Unplugged,  Ken  je  Klassiekers  1  en  de  Aluintuin  liepen  
gewoon  door.    

Leek-‐‑‒  

Wat  voor  tuin?  

Aluin-‐‑‒  

Elk  jaar  vindt  de  Aluintuin  plaats  aan  het  eind  van  het  seizoen.  De  
Aluintuin  is  een  driedaags  festival  voor  talentontwikkeling,  in  de  vorm  van  
experimenten,  soloʼ’s  en  try-‐‑‒outs  in  alle  disciplines.  Een  speeltuin,  dus.  

Liefhebber-‐‑‒  

Zijn  er  ook  dingen  niet  gelukt?  

Aluin-‐‑‒  

De  publieksopkomst  bij  goed  ontvangen  voorstellingen  in  theaters  valt  
soms  tegen  en  staat  dan  niet  in  verhouding  tot  de  publiciteitsinspanningen  
die  verricht  zijn.  Dat  frustreert.  En  er  is  te  weinig  menskracht  op  kantoor  
om  -‐‑‒  naar  onze  maatstaven  -‐‑‒  zorgvuldig  genoeg  aan  de  grote  vraag  naar  
onze  voorstellingen  te  voldoen.    

  

Artistieke  kwaliteit  
Liefhebber-‐‑‒  

En  de  toekomst?  

Leek-‐‑‒  

Wat  voor  voorstellingen  mogen  we  verwachten?  

Aluin-‐‑‒  

Lees  het  programma  anders  zelf  even  door.  

  
Programma  2017-‐‑‒2019  
2017  (voorjaar)  Smekende  Moeders  
Tekst:  Euripides,  vertaling:  Gerard  Koolschijn,  bewerking  en  regie:  Erik  Snel,  Over-‐‑‒all  
regie:  Victorine  Plante.  
De  moeders  willen  de  lichamen  terug  van  hun  zonen  en  mannen  na  een  verloren  oorlog  en  komen  met  
hun  smeekbedes  uit  bij  een  bevriende  natie.  Prachtig  stuk  van  Euripides  waarin  de  themaʼ’s  -‐‑‒  rouw  en  
rituelen,  diplomatie  en  oorlog,  geloof  en  verzet  –  weer  zeer  actueel  zijn.    

De  partners  Universiteit  Utrecht  (Permanence  of  the  Classics  via  Centre  for  
Humanities)  en  de  HKU  (alle  theaterrichtingen)  leveren  uren  en  middelen.  Aluin  
levert  acteurs  en  regie  (en  dus  ook  visie  en  concept).  Basaal  kun  je  zeggen  dat  het  
een  Unplugged  voorstelling  is  in  de  stadsbuitenlucht  (plein  bij  het  oude  stadhuis),  
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met  een  dikke  schil  van  PR,  vormgeving  en  digitale  interactie  eromheen  om  nog  
meer  mensen  vertrouwd  te  maken  met  klassiek  repertoire.  Na  de  uitvoeringen  in  de  
buitenlucht  gaat  de  schil  er  weer  vanaf  en  wordt  het  een  kleine  reisvoorstelling  met  
drie  acteurs.    
  
2017  (kerstvoorstelling)  1609  Het  Bestand    
Vaderlandse  Oorlog  deel  2.  Tekst:  Erik  Snel,  regie:  Victorine  Plante.  
Na  de  zinderende  strijd  bij  Nieuwpoort,  slaagt  Oldenbarnevelt  erin  om  tegen  Maurits’  wil  een  tijdelijk  
staakt  het  vuren  met  de  Spanjaarden  af  te  spreken.  De  veldheer  Maurits  kan  zijn  draai  niet  vinden  in  de  
vrede  en  van  verveling  laaien  de  godsdiensttwisten  bijna  vanzelf  weer  op.  Niet  alleen  met  de  katholieken,  
ook  bij  de  protestanten  onderling  broeit  het.  Vechten  onze  helden  nog  wel  voor  hetzelfde,  nu  ze  niet  meer  
tegen  de  Spanjaarden  vechten?  Succes  met  de  VOC,  maar  diepere  scheuren  in  de  samenwerking,  bittere  
verwijten  en  zelfs  beschuldigingen  van  landverraad.  

Regisseur  Victorine  Plante  benadert  de  Nederlandse  geschiedenis  als  een  stripverhaal.  
Licht  en  vrolijk,  in  een  soms  tonende,  gulle  speelstijl  gaan  de  spelers  de  tekst  in  
blanke  verzen  te  lijf.  Familievoorstelling  (14+)  in  de  kerstvakantie.  
  
2018  (voorjaar)  Engel    
(WO  II-‐‑‒project  op  basis  van  het  boek  ʻ‘Selmaʼ’  van  Ad  van  Liempt)  Tekst  en  regie:  Erik  
Snel,  spel:  Victorine  Plante.  
  “Ik  heb  altijd  zoʼ’n  geluk  gehad.”  Als  enige  overlevende  van  kamp  Sobibor  vertelt  Selma  Wijnberg-‐‑‒Engel  
van  de  gruwelen  in  de  kampen.  En  de  liefde  voor  haar  man.  Engel  is  een  bewerking  van  het  aangrijpende  
boek  van  Ad  van  Liempt:  Selma.    

Na  de  succesvolle  Maliebaanmonologen,  waarin  bleek  dat  de  unieke  verteltrant  van  
Aluin  iets  heeft  toe  te  voegen  aan  de  Wereldoorlog-‐‑‒literatuur,  werkt  Aluin  weer  
samen  met  Ad  van  Liempt:  “Nu  er  steeds  minder  getuigen  nog  in  leven  zijn,  moeten  
de  kunstenaars  hun  oorlogsverhalen  vertellen.”  Erik  Snel  zet  het  levensverhaal  om  in  
een  heldere  vertelling  door  Victorine  Plante  als  Selma.  “Ik  wil  de  lichtheid  van  de  
levenskracht  van  Selma  naar  boven  krijgen.  De  omstandigheden  zijn  al  somber  
genoeg.  Juist  de  confrontatie  met  het  komische  talent  van  Victorine  maakt  deze  solo  
onontkoombaar.”  
  
2018  (najaar)  Twelfth  Night  Unplugged    
Tekst:  Shakespeare,  bewerking:  Erik  Snel,  regie:  Victorine  Plante.  
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Wanneer  de  tweeling  Viola  en  Sebastian  door  schipbreuk  op  een  vreemd  eiland  in  het  koninkrijk  Illyria  
terechtkomen  en  elkaar  kwijtraken,  verkleedt  het  meisje  zich  als  haar  broer  om  in  dienst  te  treden  bij  de  
hertog  Orsino,  die  de  jongedame  Olivia  het  hof  wil  maken  terwijl  er  kapers  op  de  kust  zijn.  Een  vrolijke,  
muzikale  komedie  over  liefde,  verwarring,  rangen,  standen  en  gender-‐‑‒issues.    

Het  maken  van  Twelfth  Night  is  al  jaren  een  droomwens  van  Victorine  Plante.  Voor  
het  eerst  zal  Aluin  een  Unplugged  Shakespeare-‐‑‒ʻ‘musicalʼ’  brengen.  Totaaltheater,  
maar  wel  op  de  vierkante  meter  en  overal  te  spelen.  Precies  en  gedetailleerd  
geregisseerd  -‐‑‒  met  pareltjes  van  liederen  gecomponeerd  door  Theun  Supheert  van  
de  band  Anthonyʼ’s  Putsch.    
  
2019  (voorjaar)  Ken  Je  Klassiekers  III  (De  Hollanders)    
(10  ooit  beroemde  Hollandse  dramaʼ’s  in  1  uur.)  Tekst  en  bewerkingen:  Erik  Snel,  
regie:  Victorine  Plante.  
Nederland  is  niet  het  Toneelland  bij  uitstek.  Duitsland  met  Goethe  en  Schiller,  Engeland  met  Shakespeare,  
Frankrijk  met  Corneille  en  Racine  zijn  betere  voorbeelden.  Toch  heeft  Nederland  ook  een  
theatergeschiedenis  met  boeiende  en  half  vergeten  toneelstukken.  In  een  wervelend  uur  ben  je  kenner  
van  de  oud-‐‑‒Nederlandse  theatergeschiedenis.  Van  de  Abele  Spelen  tot  aan  Vondel,  Hooft  en  Bredero.  Van  
boertige  klucht  tot  spiritueel  juweeltje.    

School-‐‑‒  en  theatertournee,  onder  meer  in  de  open  lucht  van  Podium  Hogewoerd,  als  
wagenspel.  Toneelschrijver  Erik  Snel  maakt  een  swingende  compilatie  van  de  beste  
scènes  uit  de  werken.  En  Victorine  Plante  regisseert  Boris  van  Bommel,  Hiske  Eriks  
en  Jilles  Flinterman  in  een  gulle  en  dynamische  speelstijl.    
  
2019  (kerstvoorstelling)  1619  Het  Beulszwaard  (werktitel)  
Vaderlandse  Oorlog  deel  3  (slot).  Tekst:  Erik  Snel,  regie:  Victorine  Plante.  
Johan  van  Oldenbarnevelt  maakt  zich  niet  geliefd  bij  prins  Maurits  door  samen  te  werken  met  de  Fransen.  
Hij  gaat  een  cruciale  grens  over  door  zich  aan  te  sluiten  bij  de  rekkelijken  onder  de  protestanten,  die  
geloven  dat  je  op  deze  wereld  niet  bij  predestinatie  verdoemd  bent.  Maurits  zoekt  al  een  tijdje  naar  een  
reden  om  zich  van  hem  te  ontdoen.  Hij  laat  zijn  kameraad  wegens  landverraad  onthoofden.    

Slot  van  het  drieluik,  geschreven  door  Erik  Snel  in  voortrazende  blanke  verzen.  In  
2019  is  het  400  jaar  geleden  dat  Johan  van  Oldenbarnevelt  stierf.  In  dit  
Oldenbarnevelt-‐‑‒jaar  zullen  overal  activiteiten  worden  ontplooid.    
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2020  (voorjaar)  Free  Penelope  
(Terug  uit  Troje  III)  Tekst:  Erik  Snel,  regie:  Daphne  de  Bruin  spel:  o.a.  Dennis  
Coenen.  
Penelope,  nicht  van  Klytaimestra  (uit  deel  1)  en  Helena  (uit  deel  2  van  de  Terug  uit  Troje-‐‑‒trilogie),  wacht  
na  de  Trojaanse  Oorlog  al  jaren  op  haar  Odysseus.  Leeft  hij  nog  en  moet  ze  nog  meer  geduld  hebben  of  is  
ze  een  oorlogsweduwe?  Hoe  lang  kan  ze  nog  weerstand  bieden  aan  de  vrijers  die  zich  aan  haar  
opdringen?  Ze  heeft  een  steeds  grotere  behoefte  aan  bescherming  en  aan  liefde  en  warmte.  Hoe  lang  kun  
je  een  schim  trouw  blijven?    

Met  behulp  van  getuigenissen  van  oorlogsweduwen  en  vrouwen  die  tot  hun  
verbijstering  hun  man  na  jaren  oorlog  juist  weer  terugzagen,  schrijft  Erik  Snel  het  
slotdeel.  De  trilogie  is  aan  de  ene  kant  hilarisch  menselijk,  aan  de  andere  kant  tonen  
de  stukken  ons  de  tragiek  van  de  beperkte  mens,  zelfs  als  ze  door  goden  worden  
gesteund.  Daphne  de  Bruin  tekent  weer  voor  de  extraverte  regie  waarbij  de  teksten  
binnenstebuiten  worden  gekeerd  om  opnieuw  betekenis  te  krijgen  in  een  schrijnende  
komedie.  
  
Aluin-‐‑‒  

Daarnaast  spelen  we  de  Classic  Tour  door  in  de  Schouwburgen.  Ook  
Aluin’s  Christmas  Special,  de  Unplugged-‐‑‒voorstellingen  en  de  Ken  je  
Klassiekers-‐‑‒serie  zullen  allemaal  doorgespeeld  worden.  En  dan  houden  we  
nog  ruimte  vrij  om  in  te  kunnen  gaan  op  vragen  om  samenwerking  met  
interessante  partners.    

  

Betekenis  voor  de  stad  
Liefhebber-‐‑‒  

Wat  betekenen  jullie  voor  de  stad?  

Aluin-‐‑‒  

Ons  gezelschap  is  al  25  jaar  geworteld  in  Utrecht.  We  zijn  hier  als  
studenten  van  de  HKU  begonnen  en  we  hebben  ons  hier  altijd  thuis  
gevoeld.  We  wonen  en  we  werken  in  Utrecht.  Theater  Kikker  is  al  bijna  
20  jaar  ons  huistheater.  We  gaan  er  altijd  in  première  en  spelen  er  veel.  In  
2015  kwam  meer  dan  10%  van  het  publiek  in  Kikker  voor  Aluin.  En  dat  is  
nog  maar  een  derde  van  het  totaal  aantal  toeschouwers  dat  we  in  Utrecht  
bereikt  hebben.  In  het  verlengde  van  de  samenwerking  met  Kikker  is  
Podium  Hogewoerd  ook  een  vast  theater  voor  ons  geworden.  Een  mooi  
theater  in  een  hele  interessante  wijk.  We  hebben  inmiddels  een  enorm  
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netwerk  opgebouwd.  En  Utrecht  is  een  goede  basis  om  de  rest  van  het  
land  te  bespelen.  
Liefhebber-‐‑‒  

Zou  je  dat  jullie  meerwaarde  kunnen  noemen?  

Aluin-‐‑‒  

Daarnaast  is  Aluin  aanspreekpunt  en  bruggenbouwer  in  de  stad  tussen  
diverse  instanties.  En  we  zijn  altijd  hoofdafnemer  bij  de  HKU  geweest  van  
acteurs,  vormgevers  en  docenten  (en  stagiaires  in  alle  opleidingen).  Dus  
behalve  de  Aluintuin,  waarin  talentontwikkeling  een  grote  rol  speelt,  zijn  
er  acteurs  bij  ons  die  meer  dan  400  voorstellingen  in  twee  jaar  tijd  hebben  
gespeeld.    

Liefhebber-‐‑‒  

Dat  is  een  complete  praktijkopleiding!    

Aluin-‐‑‒  

Juist!  En  hiermee  kunnen  we  het  HKU-‐‑‒talent  behouden  voor  de  stad.  

Liefhebber-‐‑‒  

Hoeveel  voorstellingen  spelen  jullie  in  de  stad?  

Aluin-‐‑‒  

Zoʼ’n  120  per  jaar.  De  helft  van  ons  totale  aantal.    

Leek-‐‑‒  

Hoe  bereik  je  zo’n  groot  publiek?  

Aluin-‐‑‒  

Door  het  aanbieden  van  de  complete  culturele  loopbaan.  We  zoeken  actief  
naar  draagvlak  voor  Aluin  in  de  stad.  Een  deel  van  dit  draagvlak  creëren  
we  door  ons  educatieprogramma,  te  beginnen  bij  brugklassers  van  het  
middelbaar  onderwijs,  via  de  Classic  Tour.  We  hebben  creatief-‐‑‒
partnerschappen  met  diverse  scholen  in  stad  en  provincie.  Zo  maken  we  
jaarlijks  een  voorstelling  met  leerlingen  van  de  Theaterkunstklas  van  het  
Gerrit  Rietveldcollege,  begeleiden  we  de  eindexamenleerlingen  drama  
van  het  Amadeuslyceum  in  een  theater-‐‑‒tweedaagse.  Deze  jongeren  
maken  kennis  met  klassiek  repertoire  en  met  Aluin,  doordat  ze  bij  ons  in  
huis  repeteren.  Deze  samenwerking  inspireert  ons  om  in  de  toekomst  een  
“Jong  Aluin”  op  te  richten  zodat  we  de  deuren  open  kunnen  zetten  naar  
jongeren  in  de  stad,  die  zich  in  theater  willen  verdiepen  en  aan  Aluin  willen  
verbinden.  We  hebben  een  groot  vast  publiek  en  een  voortdurende  stroom  
nieuwe  toeschouwers  door  ons  diverse  aanbod,  gericht  op  elk  niveau.  Ook  
bereiken  we  veel  nieuw  publiek  door  de  thema’s  van  de  voorstellingen,  die  
een  groot  publiek  aanspreken,  bijvoorbeeld  de  geschiedenis  en  de  Bijbel.  
Zo  brengen  we  toneel  naar  buiten  en  nieuw  publiek  naar  binnen.  

Fijnproever-‐‑‒  

Het  lijkt  ook  wel  alsof  iedereen  met  jullie  wil  samenwerken.  

Aluin-‐‑‒  

We  ontmoeten  inderdaad  steeds  meer  mensen  en  instellingen  die  zich  
aangesproken  voelen  door  onze  open  stijl  van  verhalen  vertellen  en  we  zijn  
nieuwsgierig  naar  elke  mogelijke  samenwerking.  We  zijn  een  kleine  speler  
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met  inmiddels  veel  grote  partners  zoals  Culturele  Zondagen  waar  we  een  
vaste  partner  voor  zijn,  de  Stadsschouwburg  waar  we  onze  Classic  Tour  
elk  jaar  een  aantal  weken  spelen  en  Museum  Catharijneconvent,  waar  
we  al  meer  dan  200  voorstellingen  gespeeld  hebben.  Verder  hebben  we  in  
de  Cereolfabriek  gespeeld,  in  winkels,  de  Jaarbeurs,  in  bedrijven,  op  het  
Klapstoelenconcert  Koekoeksplein,  Karel  V,  KUUB,  werfkelders,  
stadhuisplein,  Villa  Concordia,  diverse  kerken,  de  Fabrique,  
Metaalkathedraal,  Vorstelijk  Complex,  Centraal  Museum.  We  werken  
samen  met  Gilde  Utrecht,  Het  NUT,  Het  Huis,  PUG  (Proviciaal  Utrechts  
Genootschap  van  Kunsten  en  Wetenschappen)  en  vrijwel  alle  middelbare  
scholen  in  Utrecht.  In  het  voorjaar  van  2016  doen  we  trouwens  een  
jubileumtournee  door  alle  wijktheaters  van  Utrecht  als  cadeau  aan  de  stad.    
Leek-‐‑‒  

Jullie  zijn  echte  samenwerkers.  

Aluin-‐‑‒  

Klopt.  Aluin  heeft  in  het  verleden  ook  twee  netwerken  mede  opgericht:  de  
Baksteen  (met  ‘t  Barre  Land,  Growing  Up  in  Public  en  Keesen  en  Co)  en  
het  Utrechts  Model  (met  alle  podiumkunsten  erbij).  Hoewel  beide  
netwerken  niet  meer  bijeenkomen,  is  de  samenhang  nog  sterk.    

Fijnproever-‐‑‒  

Waarschijnlijk  ook  een  open  deur,  maar  wat  is  jullie  bijdrage  aan  de  
kwaliteit  en  pluriformiteit  van  het  culturele  leven?  

Aluin-‐‑‒  

Aluin  is  de  enige  speler  in  de  stad  die  klassiek  repertoire  toegankelijk  
maakt  op  een  intelligente  en  geestige  manier  en  daarmee  een  groot  en  
breed  publiek  aanspreekt.  En  die  de  hele  stad  als  podium  ziet.  Het  Aluin-‐‑‒
bloed  loopt  door  de  grote  aderen  maar  ook  door  de  kleinste  haarvaten  van  
de  stad.  

  

Ondernemerschap  
Leek-‐‑‒  

Wat  was  jullie  financiële  basis,  de  afgelopen  jaren?  

Aluin-‐‑‒  

Een  gemeentelijke  structurele  subsidie  van  125.000  euro  per  jaar.    

Liefhebber-‐‑‒  

Kan  dat  daar  allemaal  van?    

Aluin-‐‑‒  

Met  efficiënte  en  innovatieve  bedrijfsvoering,  door  met  particuliere  fondsen  
te  werken,  Villa  Concordia  te  verhuren,  met  het  bedrijfsleven  te  werken  en  
uit  de  verdiensten  van  de  voorstellingen  (die  eenvoudig  en  sober  zijn  
geproduceerd)  weer  nieuw  repertoire  te  financieren.  Antigone,  
bijvoorbeeld,  is  volledig  betaald  uit  de  eigen  inkomsten.    
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Liefhebber-‐‑‒  

En  jullie  organisatie  bestaat  uit…  

Aluin-‐‑‒  

4  mensen.  

Fijnproever-‐‑‒  

Huh?  

Aluin-‐‑‒  

En  een  groot  netwerk  van  medewerkers  in  de  vorm  van  acteurs,  
regisseurs,  workshopdocenten,  vormgevers,  technici  en  productieleiders.  
Dat  zijn  over  het  algemeen  ZZP-‐‑‒ers  die  we  overigens  keurig  conform  CAO  
betalen.  Maar  inderdaad,  Aluin  rust  op  vier  mensen  die  maar  2  dagen  per  
week  in  dienst  zijn.    

Leek-‐‑‒  

Kan  dat?  

Aluin-‐‑‒  

Moeilijk.  Het  is  een  knelpunt.    

Leek-‐‑‒  

En  hoe  ga  je  dat  knelpunt  wegwerken?  

Aluin  

Het  knelpunt  is  tweeledig.  Ten  eerste:  Het  aantal  FTE  op  kantoor.  De  
vraag  naar  onze  voorstellingen  blijft  groeien.  We  móeten  uitbreiden,  dus  
we  vragen  een  hoger  bedrag  aan  bij  de  gemeente,  om  onze  basis  van  1,6  
naar  2,4  fte  uit  te  breiden.  Ten  tweede:  Het  aanvragen  en  afrekenen  bij  
particuliere  fondsen  is  extreem  tijdrovend  voor  een  kleine  organisatie.  
Over  het  resultaat  mogen  we  niet  klagen,  maar  om  zakelijk  en  artistiek  
een  betere  toekomstvisie  te  kunnen  ontwikkelen,  vragen  we  structurele  
subsidie  aan  bij  Fonds  Podiumkunsten.  Onze  ambitie  in  de  gelijkmatige  
spreiding  van  financiering  blijft  overigens  groot.  We  zetten  in  op  een  EIQ  
van  37%.    

Leek-‐‑‒  

Ah,  weer  een  plaatje.  Ziet  er  zeer  evenwichtig  uit:    
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Leek-‐‑‒  

In  de  eigen  inkomsten  zit  ook  een  deel  bedrijfsleven,  toch?    

Aluin-‐‑‒  

Ja.  We  werken  nu  al  een  paar  jaar  intensief  samen  met  Avicenna,  
Academie  voor  Leiderschap.  Avicenna  ontwikkelde  samen  met  Erik  en  
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Victorine  het  Leiderschapspracticum  Utrecht.  Avicenna  is  zowel  
inhoudelijk  als  financieel  een  interessante  partner.    
Liefhebber-‐‑‒  

En  wat  ga  je  doen  als  je  minder  voorstellingen  verkoopt,  of  als  er  minder  
mensen  komen  kijken?  

Aluin-‐‑‒  

Aluin  neemt  geen  financiële  risicoʼ’s  in  haar  bedrijfsvoering.  Doordat  we  
weinig  medewerkers  vast  in  dienst  hebben  en  voor  hen  een  
ziekteverzuimverzekering  hebben  afgesloten,  loopt  Aluin  geen  risico  bij  
calamiteiten.  Ander  risico  zou  ziekteverzuim  bij  freelance  personeel  zijn.  
Dat  is  geen  financieel  risico,  want  als  er  geen  voorstellingen  gespeeld  
worden  hebben  we  ook  geen  personeelskosten.  Wanneer  de  verkoopcijfers  
of  de  bezoekersaantallen  in  het  theater  tegenvallen,  heeft  Aluin  door  de  
spreiding  van  het  aanbod  nog  voldoende  speelbeurten  op  scholen  en  
andere  locaties  om  deze  tegenvallende  resultaten  te  kunnen  ondervangen.  
Hiernaast  houdt  Aluin  zich  aan  een  risicoreserve  van  15.000  euro  waarmee  
we  twee  maanden  salaris  kunnen  waarborgen  en  de  contractuele  2  
maanden  huuropzeggingstermijn  van  het  pand  kunnen  waarmaken.  

Leek-‐‑‒  

Netjes.  

Liefhebber-‐‑‒  

Hoe  hebben  jullie  de  taken  verdeeld?  

Moon  Brocken-‐‑‒  

Ik  ben  zakelijk  leider,  verzorg  het  management  en  de  financiën.  Ik  
genereer  financiële  middelen  door  subsidie-‐‑‒  en  fondsenwerving.  Ik  ben  
verantwoordelijk  voor  personeels-‐‑‒,  relatie-‐‑‒  en  financieel  beheer.  

Erik  Snel-‐‑‒    

Ik  ben  artistiek  leider  voor  inhoudelijk  beleid.  Ik  bepaal  de  artistieke  lijn  en  
agenda  samen  met  Victorine.  

Victorine  Plante-‐‑‒  

Ik  ben  ook  artistiek  leider,  maar  dan  voor  strategisch  beleid.  Ik  ben  
daarnaast  meer  de  ondernemer  en  ik  ben  hoofd  educatie.    

Hanneke  de  Bruin-‐‑‒   Ik  doe  het  office-‐‑‒management,  verhuur  van  het  pand  aan    
derden,  organisatie  van  evenementen  in  ons  pand,  publiciteitsuitvoering  en  
externe  communicatie.  
Aluin-‐‑‒  

Aluin  werkt  sinds  2011  volgens  het  bestuur-‐‑‒  en  directiemodel  van  de  
Cultural  Governance  Code.  De  voorbereiding  en  uitvoering  van  het  beleid  
zijn  in  handen  van  drie  directieleden  (de  twee  artistiek  leiders  en  de  
zakelijk  leider).  Belangrijke  beleidsbepalingen  worden  besproken  met  het  
bestuur  en  na  goedkeuring  doorgevoerd  in  de  organisatie.  Het  bestuur  
bestaat  uit  vier  leden  die  gezamenlijk  bevoegd  zijn:  Voorzitter  Marc  van  
Kaam  (directeur  Luxor),  secretaris  Erlijn  Mulder  (communicatiestrateeg  
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Gemeente  Utrecht),  penningmeester  Hilje  Thiescheffer  (fondsenwerver)  
en  lid  Theo  van  den  Hoek  (directeur  Business  Unit  G4S  Aviation  Security).  
Als  beweegreden  om  deel  te  nemen  aan  dit  bestuur,  wordt  de  artistieke  
kwaliteit  van  Aluin  genoemd.  Maar  ook  de  energie  op  het  gebied  van  
cultureel  ondernemen  wordt  als  inspirerend  ervaren.  Het  bestuur  heeft  de  
kennis  en  het  netwerk  om  hierin  zeer  ondersteunend  te  zijn.    
Fijnproever-‐‑‒  

En  wat  is  Code  Culturele  Diversiteit?  

Aluin-‐‑‒  

Dat  gaat  over  het  streven  naar  een  cultureel  diverse  theaterpraktijk.  Door  
het  spelen  voor  scholieren  is  ons  bereik  van  een  cultureel  divers  publiek  
gegroeid.  Met  name  de  Classic  Tour  heeft  een  meer  cultureel  divers  
publiek  dan  andere  voorstellingen.  Bij  deze  voorstelling  zoeken  we  naar  
rolmodellen  voor  groepen  waarvoor  we  spelen.  Bij  gelijke  kwaliteit  gaat  de  
voorkeur  uit  naar  een  acteur  met  een  andere  culturele  achtergrond.  Omdat  
er  steeds  meer  acteurs  van  verschillende  culturen  zijn  gaat  dit  bijna  
vanzelf.  Kijk  maar  naar  de  Aluin-‐‑‒acteurs  met  Syrische  of  Iraanse  wortels.    

  

Publieksbereik  
Aluin-‐‑‒  

We  hebben  ontdekt  dat  er  buiten  de  theaters  een  enorme  belangstelling  
voor  theater  is.  De  doelstelling  van  Aluin  is  het  publiek  de  komende  jaren  
uit  te  breiden  over  de  gehele  breedte  van  het  aanbod.  En  dan  zijn  we  bij  
de  culturele  loopbaan  aangekomen.    

Leek'
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Liefhebber-‐‑‒  

Ah,  wat  een  leuk  plaatje.  

Fijnproever-‐‑‒  

Ben  ik  dat?    

Aluin-‐‑‒  

De  leken,  liefhebbers  en  fijnproevers  onderscheiden  zich  
in  hoeveel  theaterkijkervaring  ze  hebben.  De  leek  is  iemand  zonder  
theaterkijkervaring,  variërend  in  leeftijd  van  12  tot  88.  De  leken  zoeken  
het  theater  niet  bewust  op,  maar  ontmoeten  Aluin  bij  toeval,  omdat  Aluin  
hen  opzoekt.  Ze  bezoeken  de  voorstelling  in  schoolverband,  of  komen  in  
aanraking  met  Aluin  via  een  museum-‐‑‒  of  een  festivalbezoek.  Klopt  dat  bij  
jou?  

Leek-‐‑‒  

Helemaal.    

Aluin-‐‑‒  

De  liefhebber  varieert  in  leeftijd  van  16  tot  88.  De  liefhebber  bezoekt  het  
theater  met  enige  regelmaat.  De  liefhebber  houdt  van  theater,  
geschiedenis,  Bijbelverhalen,  Griekse  mythologie.    

Liefhebber-‐‑‒  

Klopt.  Grote  verhalen!  Prachtig!  

Aluin-‐‑‒  

De  fijnproever  is  een  specialist.  Hij  kan  Aluin  zelfstandig  boeken.  Hij  is  
bijvoorbeeld  godsdienst-‐‑‒,  geschiedenis-‐‑‒,  ckv-‐‑‒docent,  classicus,  historicus  of  
toegewijd  toneelliefhebber  en  de  boekt  de  voorstelling  voor  zijn  of  haar  
achterban.  

Leek-‐‑‒  

Wat  doe  jij  eigenlijk?  

Fijnproever-‐‑‒  

Ik  ben  gepensioneerd,  maar  inderdaad,  ik  ben  classicus.  

Leek-‐‑‒  

Welk  aanbod  heb  je  voor  mij?    

Aluin-‐‑‒  

Wij  noemen  dat  de  educatieklassiekers.  Daarin  staat  het  overdragen  van  
de  oersterke  verhalen  centraal.  Klassieke  verhalen  die  iedereen  eigenlijk  
zou  moeten  kennen,  omdat  ze  verweven  zijn  met  onze  hedendaagse  
cultuur.  Eerdere  educatieklassiekers  zijn:  De  Classic  Tour,  Ken  je  
Klassiekers  (10  theaterklassiekers  in  1  uur)  en  Ken  je  Klassiekers  II  (10  
Bijbelverhalen).    

Liefhebber-‐‑‒  

En  ik  vind  alles  leuk!  

Aluin-‐‑‒  

Ja,  maar  specifiek  voor  de  liefhebber  zijn  de  neo-‐‑‒klassiekers.  Elk  
theaterseizoen  brengt  Aluin  een  voorstelling  uit  die  uitsluitend  in  het  
theater  te  bezoeken  is.  Nieuwe  theaterteksten  van  Erik  Snel,  gebaseerd  op  
klassiekers  of  verhalen  uit  onze  geschiedenis.  Eerdere  neo-‐‑‒klassiekers  zijn  
De  Wraak  van  Ifigeneia,  (it  sucks  to  be)  Helena,  De  Maliebaanmonologen  
en  1600  Slag  bij  Nieuwpoort.    

Fijnproever-‐‑‒  
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Aluin-‐‑‒  

Voor  de  fijnproever  staan  er  Unplugged  klassiekers  op  het  programma,  
de  oorspronkelijke  Griekse  tragedies  in  prachtige  vertalingen  van  Gerard  
Koolschijn.  Duurzame  klassieke  werken  die  op  elke  locatie  te  spelen  zijn.  
Op  het  repertoire  staan:  Medea,  Antigone,  Oidipous  en  Elektra  Unplugged.    

Fijnproever-‐‑‒  

Heerlijk.  

Liefhebber-‐‑‒  

Maar  die  vind  ik  ook  mooi!  

Aluin-‐‑‒  

Dat  is  ook  de  bedoeling.  Dat  jullie  allemaal  doorgroeien.  

  

In  de  afgelopen  vijf  jaar  heeft  Aluin  haar  afzetmarkt  uitgebreid  van  alleen  
theater  naar  scholen,  musea,  kerken,  bedrijven,  festivals,  en  particuliere  
programmeurs  (huiskamers).  Aluin  is  door  deze  strategie  gegroeid  van  
5000  naar  17000  bezoekers  per  jaar.  De  markt  die  Aluin  bespeelt  is  breed.  
Elke  afzonderlijke  speelplek  heeft  een  eigen  achterban  met  
publiekspotentieel.    

Leek-‐‑‒  

Niks  meer  aan  doen,  zou  ik  zeggen.    

Aluin-‐‑‒  

De  komende  jaren  gaan  we  een  aantal  nieuwe  strategieën  uitvoeren.  1600  
Slag  bij  Nieuwpoort  was  de  eerste  testcase  in  de  opzet  “van  lokaal  naar  
nationaal”.  De  voorstelling  speelt  eerst  een  langere  serie  in  Utrecht,  
waardoor  we  een  uitgebreide  campagne  kunnen  opzetten.  De  landelijke  
aandacht  in  de  pers,  middels  recensies  en  aanbevelingen  (Volkskrant  en  
NRC),  helpt  de  verkoop  aan  de  theaters  voor  het  seizoen  daarop.  De  
theaters  hebben  vervolgens  voldoende  input  om  publiciteit  te  voeren.    

Leek-‐‑‒  

Slim.  

Aluin-‐‑‒  

Ook  willen  we  inzetten  op  een  duurzame(re)  samenwerking  met  de  
theaters  in  een  groter  samenwerkingsverband  per  stad.  De  manier  waarop  
Aluin  zich  heeft  kunnen  positioneren  in  Utrecht  en  Amsterdam,  zetten  we  
door  in  een  aantal  andere  plaatsen  in  het  land.  De  succesfactoren  in  deze  
twee  plaatsen  is  het  aanbieden  van  de  complete  culturele  loopbaan  in  
samenwerking  met  verschillende  partners  in  de  betreffende  stad  (scholen,  
musea,  theaters).  Deze  partners  hebben  we  nodig  om  de  leek  te  bereiken.    

Leek-‐‑‒  

That’s  me.  

Aluin-‐‑‒  

Zo  kunnen  we  een  diepte-‐‑‒investering  doen  in  het  draagvlak  voor  Aluin  per  
stad.  Ook  hebben  we  een  campagne  opgezet  om  gezinnen  met  
tienerkinderen  naar  het  theater  te  krijgen,  naar  aanleiding  van  
publieksonderzoek  in  2011  bleek  dat  de  leeftijdscategorie  35-‐‑‒60  
ondervertegenwoordigd  was  bij  Aluinvoorstellingen.  Deze  leeftijdscategorie  
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wilden  we  bereiken  via  de  jongeren.  Dit  heeft  gewerkt.  Leerlingen  die  
bekend  zijn  met  Aluin  via  school,  nemen  ouders  en  opa’s  en  oma’s  mee  
naar  voorstellingen.  Met  de  aanduiding  familievoorstelling  (met  een  12,  14  
of  16+  kijkwijzer  op  de  affiches)  bereiken  we  deze  doelgroep.  Deze  
campagne  zetten  we  de  komende  jaren  voort.  
Leek-‐‑‒  

Een  school,  theater  en  een  museum  hebben  niet  hetzelfde  budget.  Is  dat  
niet  lastig?  

Aluin-‐‑‒  

Daarom  is  de  prijsbepaling  van  een  voorstelling  van  Aluin  divers.  Elke  
markt  behoeft  een  andere  prijsstrategie.  De  prijs  voor  een  voorstelling  
voor  scholieren  is  altijd  rond  de  10  euro  per  leerling.  Dit  is  een  onofficiële  
vaste  prijs,  gebaseerd  op  de  hoogte  van  de  cultuurkaart.  In  theaters  
spelen  we  of  op  recette  of  op  uitkoop.  De  streefprijs  voor  een  voorstelling  
ligt  rond  de  1400  euro.  Dit  is  in  het  huidige  theaterklimaat  moeilijk  
haalbaar.  Daarom  verdelen  we  het  in  een  garantiebedrag  van  800  euro  en  
een  partageverdeling  80/20  hier  bovenop.  In  het  museum  werken  we  met  
een  kostendekkende  dagprijs  omdat  we  niet  zelf  de  entreeprijs  bepalen.    

Fijnproever-‐‑‒  

Verschillende  plekken,  verschillende  prijzen,  verschillende  leeftijdsgroepen,  
verschillende  niveaus...  Het  is  me  wat.  Ik  ben  even  buiten.  

Aluin-‐‑‒  

We  willen  steeds  weer  die  kruisbestuiving,  van  leek  tot  fijnproever,  van  
jong  tot  oud,  van  stad  tot  platteland,  van  laag  tot  hoog  opgeleid.  Door  de  
samenwerking  met  stevige  partners  als  De  Stadsschouwburgen  in  Utrecht  
en  Amsterdam,  Museum  Catharijneconvent  en  Culturele  Zondagen,  
bereiken  we  een  enorm  publiek  dat  we  op  eigen  kracht  minder  makkelijk  
te  pakken  krijgen.  Door  flyerverspreiding  op  deze  plekken  en  via  
socialmedia  kunnen  we  de  koppeling  maken  van  het  publiek  van  partners  
naar  de  voorstellingen  van  Aluin  in  het  theater.  

  

Omdat  we  een  breed  publiek  hebben  in  leeftijd,  kiest  Aluin  in  haar  
vormgeving  en  publieksuitingen  voor  een  volwassen,  heldere  en  
kwaliteitsvolle  uitstraling.  Voorbeelden  zijn  merken  als  De  Bijenkorf  of  het  
Rijksmuseum.  Merken  die  een  groot  publiek  trekken,  terwijl  ze  toch  een  
exclusieve  uitstraling  hebben.  

Liefhebber-‐‑‒  

Ooh!  Je  zou  eigenlijk  die  Bijbelverhalen  in  het  Rijksmuseum  moeten  spelen.  
Dan  snap  je  veel  meer  van  die  schilderijen.    

Aluin-‐‑‒  

En  1600  Slag  bij  Nieuwpoort.  Wordt  aan  gewerkt.    

Leek-‐‑‒  

Blijft  het  theater  een  belangrijke  plek  in  de  marketing?  
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Aluin-‐‑‒  

Jazeker!  Aluin  heeft  een  ruim  netwerk  van  trouwe  theaterprogrammeurs.  
Zichtbaarheid  van  Aluin  in  de  theaters  geeft  ook  een  kwaliteitswaarde  voor  
de  overige  afzetmarkten  als  scholen,  huiskamers  en  festivals.  Het  is  bij  
uitstek  de  plaats  waar  de  fijnproever  in  contact  komt  met  Aluin.    

Fijnproever-‐‑‒  

Werd  ik  geroepen?    

Liefhebber-‐‑‒  

We  hebben  het  over  jou,  ja.  

Aluin-‐‑‒  

De  fijnproever  is  weer  de  boeker  op  andere  afzetmarkten.    

Fijnproever-‐‑‒  

Je  kunt  mij  toch  ook  op  andere  manieren  bereiken?  

Aluin-‐‑‒  

Dat  doen  we  óók.  We  spelen  jaarlijks  tijdens  de  nazomerconferentie  van  
de  Vereniging  van  Classici  en  op  de  bijeenkomst  van  Godsdienstdocenten  
van  Thieme  Meulenhoff.  Dat  levert  enorme  hoeveelheden  speelbeurten  op.  
Door  doelgericht  voor  een  gezelschap  van  specialisten  te  spelen,  verkoopt  
Aluin  een  groot  deel  van  de  schoolvoorstellingen.  Ook  de  musea  hebben  
een  museumvereniging  met  een  jaarlijks  congres  waar  Aluin  zich  wil  gaan  
presenteren.    

Fijnproever-‐‑‒  

Ik  ben  dus  eigenlijk  heel  belangrijk  voor  jullie.  

Aluin-‐‑‒  

Jouw  rol  is  cruciaal  voor  de  marketing  van  Aluin.  De  fijnproever  boekt  
voorstellingen  voor  de  leek.  Dit  vereist  zorgvuldig  relatiebeheer.  We  
betrekken  de  fijnproever  in  een  vroegtijdig  stadium  bij  het  maakproces  van  
een  voorstelling  om  hem  te  enthousiasmeren.  Bij  repetities  van  
voorstellingen  of  exclusieve  previews.    

Fijnproever-‐‑‒  

Ik  voel  me  gevleid.  

Liefhebber-‐‑‒  

Ik  vind  zelf  dat  acteurs  erg  belangrijk  zijn  voor  je  marketing.  

Aluin-‐‑‒  

Zeker.  Acteurs  zijn  het  gezicht  van  het  gezelschap.  Of  het  nu  optredens  
zijn  op  scholen,  in  huiskamer  of  in  theaters,  onze  acteurs  zijn  de  
ambassadeurs  van  Aluin.  Zij  maken  het  contact  met  theatermedewerkers,  
docenten,  technici  en  vooral  met  het  publiek.    

Leek-‐‑‒  

Mijn  tante  heeft  een  taartjeswinkel,  zij  doet  alles  via  Facebook.  

Aluin-‐‑‒  

Wij  doen  ook  veel  via  socialmedia,  Facebook  en  Twitter,  maar  ook  via  onze  
digitale  nieuwsbrief.  Verder  verspreiden  we  drukwerk  in  de  vorm  van  flyers,    
posters  en  advertenties  en  benaderen  we  een  netwerk  van  directe  
contacten  bij  kranten  en  bij  de  radio.  

Leek-‐‑‒  

En  televisie?  

Aluin-‐‑‒  

Televisie  is  voor  toneel  veel  moeilijker.  Soms  lukt  het  om  bij  bijzondere  
gelegenheden  op  televisie  te  komen.  In  2014  met  ons  optreden  voor  de  
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koning  bij  de  lancering  van  de  Bijbel  in  Gewone  Taal  bijvoorbeeld.  In  Mei  
2016  worden  De  Maliebaanmonologen  uitgezonden  op  NPO  2.  In  het  kader  
van  de  oorlogsherdenking  wordt  er  zes  avonden  achtereen,  na  Nieuwsuur,  
een  monoloog  getoond.  Dit  is  een  hele  mooie  kans  onszelf  aan  een  groter  
publiek  te  tonen.    
Fijnproever-‐‑‒  

Genoeg  reclame!  

Aluin-‐‑‒  

Precies.  De  beste  reclame  voor  onze  voorstellingen  zijn  de  voorstellingen  
zelf.    

Hanneke-‐‑‒  

Dat  kan  ik  beamen.  

Leek-‐‑‒  

Wie  ben  jij  nou  weer?  

Hanneke-‐‑‒  

Hanneke  Bouwsema,  Directeur  Cultuurpromotie  Utrecht.  

Aluin-‐‑‒  

Zij  is  de  dienstdoende  Deus  ex  Machina.    

Liefhebber-‐‑‒  

Nou,  dit  is  inderdaad  een  onverwachte  ontknoping.  

Aluin-‐‑‒  

Het  slotwoord  is  voor  Hanneke.  

  

Onderscheidendheid  
Hanneke-‐‑‒  

Ik  ken  geen  theatergezelschap  zo  eigen  als  Aluin,  met  niets  en  niemand  te  
vergelijken.  Passie  gecombineerd  met  grote  precisie  is  hun  kracht,  de  
liefde  voor  geschiedenis  hun  handelsmerk.  Wij  zijn  altijd  blij  als  Aluin  bij  
ons  in  het  programma  staat,  want  dat  betekent  voor  het  publiek  vaak  een  
verrassende  kennismaking  met  rake  en  scherpe  voorstellingen  over  een  
wereld  die  achter  ons  ligt.  Voorstellingen  die  het  tegelijkertijd  vermogen  de  
wereld  van  nu  in  perspectief  te  zetten.  Niet  voor  niets  kwamen  wij  dan  ook  
uit  bij  Aluin  voor  de  bewerking  van  het  boek  'Aan  de  Maliebaan'  van  Ad  
van  Liempt.  Het  leidde  tot  De  Maliebaanmonologen,  die  tijdens  de  
Culturele  Zondag  Utrecht  40-‐‑‒45  op  3  mei  2015,  in  panden  aan  de  
Maliebaan  door  Aluin  werden  opgevoerd.  Het  knappe  script,  het  
zorgvuldige  acteren  en  een  bijzondere  omgeving  zorgden  voor  ontzag  en  
grote  waardering  bij  het  publiek.  Een  voorstelling  die  je  in  een  doosje  zou  
willen  doen  om  voor  altijd  te  bewaren.’  

Aluin-‐‑‒  

Tsjonge.  Daar  ben  ik  wel  een  beetje  stil  van.  Dank  je  wel.  

  

Voorblad:  Het  oorlogsschip  Brielle  op  de  Maas  voor  Rotterdam  Ludolf  Bakhuysen,  1689  
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