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Uitgevoerde activiteiten: 

 

Het jubileum 

2016 was het jaar van de nieuwe aanvragen en toezeggingen voor structurele subsidie bij gemeente en Rijk. Maar 

ook het jaar van ons jubileum: Aluin werd 25 jaar jong en dat hebben we op allerlei manieren gedurende het hele 

jaar gevierd.  

 

-Met een groot feest in Villa Concordia. Voor alle acteurs, bestuursleden en medewerkers in het algemeen uit de 25-

jarige geschiedenis van de groep. Dit vond plaats op de echte verjaardag, de oprichtingsdag 30 januari waarop we 25 

jaar geleden de allereerste voorstelling HET in première lieten gaan in het Akademietheater van de HKU. 

 

-Met Aluin Trakteert in mei, een openlucht-tournee van twee dagen door de hele stad, met in elke wijk een paar 

tragedies uit Ken je Klassiekers! Geweldig om te zien hoe argeloze voorbijgangers gegrepen worden door de 



 
vertelkunst en het spel van onze acteurs. Voor een groot aantal was het de eerste kennismaking met Aluin’s 

klassiekers.  

 

-Met een speciale editie van de Aluintuin in het teken van het jubileum in juni. Zoals altijd weer een belangrijk 

moment voor ons, voor studenten van de HKU en voor collega’s in het theater en alle andere disciplines in ons 

seizoen om van alles uit te proberen en scenes te presenteren van komend nieuw werk, zoals Elektra Unplugged. 

 

-Met in oktober drie keer de allereerste voorstelling op de allereerste plek buiten de HKU die we destijds 

bespeelden: HET in Theatercafé De Bastaard. (Een vergeten theaterplek die dankzij deze voorstellingen weer in de 

aandacht van de theaterstudenten van de HKU is gekomen en weer bespeeld wordt!) Drie heel bijzondere avonden 

waarin de kracht en de magie van het theater weer maximaal tot zijn recht kwam, en nog meer dan 25 jaar geleden,  

 

de rimpels en de levensjaren van acteurs en regisseur meegenomen werden in het prachtige verhaal van Henry 

James over een man die wacht op zijn grootse en meeslepende moment, maar niet kan zien dat dat grootse 

avontuur, in de vorm van zijn lieve vriendin, naast hem zit. In een omgebouwd café bij het publiek op schoot kwam 

de intimiteit van het tragi-poëtische verhaal maximaal tot zijn recht.  

 

-Met een Jubileumweek in theater Kikker in november: HET, Elektra Unplugged, Oidipous Unplugged, 

Antigone Unplugged, Lezing De Heilige Antonio, Lezing Coriolanus, Maliebaanmonologen, Classic  

Tour, Het Rad van Aluin (pilot) 

 



 
Een uitputtende maar zeer inspirerende week theater in ons huistheater Kikker met een programma door de 

decennia heen van de Aluingeschiedenis. Van de allereerste (HET, zie boven) tot de allerlaatste voorstelling (het 

kakelverse Elektra Unplugged). Op de opening werd er losjes gespeecht en werd het wisselkunstwerk de 

“Baksteen” door theatermaker Paul Feld uitgereikt aan oprichter en artistiek leider van Aluin, Erik Snel, vanwege 

zijn verdiensten voor de stad Utrecht: het doorgeven van oersterke verhalen aan de stad. Verder bestond het 

programma uit een zeer succesvolle avond met Unplugged voorstellingen van Sofokles (de Thebaanse Spelen: 

Oidipous en Antigone), prachtige en nostalgische lezingen van oude succes als De Heilige Antonio en 

Coriolanus in originele bezetting, een reprise van de geroemde voorstelling De Maliebaanmonologen 

(bekend van theater, locatie en TV) over bewoners en functionarissen aan de maliebaan in oorlogstijd, gebaseerd 

op het boek “Aan de Maliebaan” van Ad van Liempt, de voorstelling Classic Tour, een inleiding in het Griekse 

tragedie en een rondleiding in een theater, een voorstelling  die normaal alleen voor brugklassers in de grote 

schouwburgen speelt, maar nu voor het hele gezin te zien en tot slot een voorproefje van de komende 

reisvoorstelling Rad van Aluin, een feestelijke, dynamische productie waarin het publiek bepaalt welke virtuoos 

ingekorte theaterklassiekers het te zien krijgt. Mede door de inspanningen voor dit jubileum heeft 2016 zich voor 

het belangrijkste deel in Utrecht afgespeeld. We speelden wel landelijke tournees met De Slag bij Nieuwpoort en 

Elektra unplugged, maar het zwaartepunt van onze activiteiten in 2016 lag in de stad.  

 

Nieuwe Voorstellingen: 

Zoals gezegd is Elektra Unplugged de nieuwe voorstelling van Aluin. Elektra van Euripides is examenmateriaal 

voor alle Gymnasia in Nederland. We hebben deze voorstelling gespeeld op de jaarlijkse Dag van de Classici. Hier 

komen alle leraren klassieke talen en andere classici die bijvoorbeeld werkzaam zijn in Musea bij elkaar.  

 

 

Een prachtige gelegenheid om ons werk te tonen en al jaren een aanleiding voor meer dan 70 scholen en musea om 

ons uit te nodigen om daar te komen spelen voor leerlingen en bezoekers. We zijn – naast de enorme speellijst – ook 

heel blij met het artistieke resultaat. Acteurs Klaas Postmus en Victorine Plante zijn verder gegroeid na Medea 

Unplugged en ook regisseur Erik Snel weet nog beter gebruik te maken van de kenmerken van het aluintheater; 



 
dynamiek, vindingrijkheid, humor versneden met tragiek en een sobere eenvoud om deze niet voor de hand liggende 

tragedie meeslepend vorm te geven. Elektra is onze vierde Unplugged tragedie en ze worden alle vier nog steeds veel 

gevraagd.  

 

In het voorjaar vonden de Tv-opnames plaats van onze voorstelling de Maliebaanmonologen. Er moest een 

nieuwe scene komen voor Anton Mussert, omdat de theaterscene niet werkte op TV. Erik Snel schreef een nog 

indringendere openhartige monoloog over de verbazing van de kleine patriot dat hij aan het kortste eind trok. 

Victorine Plante regisseerde de ingetogen toespraak op een intieme en integere manier die een mooi inkijkje bood in 

de mens Mussert. In de week van 1-6 mei werd er elke dag 1 monoloog uitgezonden op NPO2. Gemiddeld werden ze 

elke avond door bijna 200.000 mensen bekeken.  

 

In reprise genomen: 

1600 Slag bij Nieuwpoort - Theatertour 

Deel 1 van de trilogie De Vaderlandse oorlog, over opkomst en ondergang van het dreamteam Maurits van Nassau 

en Johan van Oldenbarnevelt tegen het decor van de 80-jarige oorlog was een succesvol evenement in Theater 

Kikker in de kerstvakantie van 2015. In de maand van de geschiedenis (oktober) heeft Aluin de voorstelling in 

reprise genomen. Rijper en swingender heeft het geschiedenisdrama een (te klein) aantal theaters aangedaan. We 

merken dat we zelf steeds meer ons publiek in elke stad moeten gaan opzoeken omdat de theaters er over het 

algemeen geen energie meer in steken. Wij zijn ervan overtuigd dat er voor deze prachtige materie, deze fantastische 

geschiedenisverhalen in een mooie, dynamische, geestige en meeslepende vorm een enorm publiek te vinden moet 

zijn. Maar we moeten dat kennelijk wel zelf doen. Hier leren we weer van en we hebben onze aandacht voor de 

reisvoorstellingen in de theaters dan ook steeds meer op publiekswerving en minder op algemene publiciteit gericht.  

De voorstelling is erg populair bij jonge mensen en ook heel enthousiast ontvangen door (enigszins voordehand 

liggend) mensen met een interesse voor geschiedenis. Onze historie in meeslepend drama is voor veel mensen nieuw 

en van belang. Deel 2 is in voorbereiding en zal de rumoerige wapenstilstand (1609-1621) bestrijken.  

 

Oudere voorstellingen die allemaal in reprise zijn gegaan of nog steeds op het repertoire staan zijn: De 

Maliebaanmonologen, Oidipous Unplugged, Antigone Unplugged, Medea Unplugged, Ken je 

Klassiekers! (10 Tragedies in een uur) en Ken je Klassiekers II (10 Bijbelverhalen) en de Classic Tour. We 

merken hoe goed het is dat voorstellingen worden doorgespeeld. Het raffinement van het acteren wordt steeds 

sterker, de voorstellingen worden steeds mooier en het is geweldig om te zien hoeveel speeluren onze vaste acteurs 

hiermee verwerven. In een korte tijd word je met 200 voorstellingen per jaar een door de wol geverfde acteur die  

met zijn ervaring, techniek en verbeelding en het samenspel op elke plek een complex verhaal toegankelijk kan 

overbrengen.  

 

Overige projecten: 

Smekende Moeder-project i.s.m. UU en HKU. Gepresenteerd in Villa Concordia. 

Smekende Moeders van Euripides gaat over het mogen rouwen om je naasten, om je kinderen, die gestorven zijn in 

een oorlog. Aluin is gastheer en docent geweest in een prachtig project in samenwerking met de Universiteit Utrecht 

en de HKU. Erik Snel is de tekst van Euripides gaan lezen met de studenten en heeft ze uitgedaagd om het werk naar 

hun tijd en belevingswereld te vertalen. Spelers Boris van Bommel en Jilles Flinterman hebben in het 

Akademietheater een klassieke scene gespeeld uit Antigone om aan te geven hoe actueel en toegankelijk het werk 

kan zijn en Klaas Postmus en Victorine Plante hebben een try-out voor de studenten gespeeld van Elektra 



 
Unplugged. Daarna zijn de studenten zelf aan de slag gegaan en hebben hun eigen vormen, verbeeldingen en 

vertalingen van hun Smekende Moeders te maken. Ze hebben onze Villa Concordia volkomen verbouwd tot een 

expositietheater waarbinnen en buiten van alles werd getoond. Een mooie ervaring. 

 

Showman’s Fair  

Terts Brinkhof (Parade) heeft een kleine Parade opgezet in Leidsche Rijn op het Berlijnplein. Aluin was hier ook 

prominent aanwezig. Met ons Rad van Aluin hebben we toegankelijke tragedies gepresenteerd aan een 

enthousiast publiek. Er moet nog veel gebeuren voordat de Showman’s Fair een gegeven wordt, aldaar maar we  

waren blij met de reacties en de spelers kunnen zich heel goed staande houden in deze setting.  

 

 

Avicenna / Shakespeare werkt 

Ook hebben we dit jaar weer intensief met onze opdrachtgever Avicenna, Academie voor Leiderschap 

samengewerkt. Onze trainingen beogen de leidinggevenden meer authenticiteit, zelfvertrouwen en fysiek bewustzijn 

aan te leren en meer te vertrouwen op hun eigenheid. Niet alleen inspirerende bijeenkomsten, ook al jaren een 

financieel zeer aantrekkelijke serie. Aluin levert trainingen maar is ook twee dagen per trainingsweek de gastheer 

voor dit gezelschap.  

 

 

 

 

 



 
Partcipatieproject / Extra Educatieaanbod 

Theaterdriedaagse De Onderdompeling in samenwerking met het Amadeuscollege. Drie dagenlang hebben 30 

VMBO, HAVO en VWO leerlingen uit Leidsche Rijn, in het huistheater van Aluin: Villa Concordia door middel van 

masterclasses gewerkt naar een eigen versie van de tragedie Romeo en Julia, ze kregen een intensieve tekst-, 

improvisatie en fysieke training en speelden de sterren van de hemel. Een zeer vruchtbare samenwerking die voor 

herhaling vatbaar is. 

 

De Shakeshop 

De Shakeshop is een jaarlijks terugkerend project in samenwerking met Theater Bellevue in Amsterdam. 

Leerlingen gaan met Shakespeare aan de slag en werken samen naar een eindpresentatie toe. Deze 

workshopformule wordt geïntroduceerd met Shakespearescenes uit Ken je Klassiekers (10 theaterklassiekers 

in 1 uur), waarna de scholieren zelf een sleutelscene uit Romeo en Julia maken.  

 

Gewijzigd ten opzichte van het jaarplan: 

Geannuleerde voorstelling: Het Wonder van Woerden    

Het Wonder van Woerden is helaas niet doorgegaan. Theater Het Klooster in Woerden had grootse plannen 

met Aluin met een ‘Artists in Residence’ en samenwerking met de plaatselijke historici en gemeentearchieven. Er zat 

een prachtige Ken je Klassiekers-achtige voorstelling in, maar uiteindelijk kwam er aldaar geen geld vrij en zag Het 

Klooster zich genoodzaakt het hele project te annuleren. Jammer, het was een mooi project en we vinden het leuk 

om meer in de provincie te doen. Wellicht in de toekomst. 

 

Tot slot: 

Theatergroep Aluin gaat zijn tweede kwarteeuw in. We hebben het idee dat we sterk staan in het veld en dat we 

steeds beter de plekken kunnen vinden waar ons werk tot zijn recht komt. De Classic Tour, de Unplugged 

voorstellingen (de Griekse tragedies) en de Ken je Klassiekers voorstellingen (tragedies en de Bijbel) kunnen overal 

spelen en doen dat ook. Op scholen, in bedrijven, musea, in de open lucht, in kerken maar ook gewoon in theaters. 

Dat geeft ons een zeer zinvol gevoel. Aluin werkt in die zin als een voorziening maar ook als een autonome 

producent. Wij maken geen theater op maat, maar vinden het wel heel prettig dat er zoveel publiek geïnteresseerd is 

in onze oersterke verhalen. Of dat nu vitale senioren, geschiedenisliefhebbers, fijnproevers, brugklassers of 

bovenbouw-leerlingen of argeloze voorbijgangers zijn. Aluin heeft altijd een toegankelijke stijl gehad en sinds een 

jaar of vijf slagen we er ook goed in om dat te koppelen aan een groot publiek en een groot aantal voorstellingen.  

We houden veel voorstellingen op het repertoire. Dat kunnen we omdat we geen decor hoeven stallen, omdat we 

met de Classic Tour met meerdere casts werken, en met de rest van de voorstellingen omdat het acteurs zijn die 

zonder moeite vier voorstellingen op hun repertoire kunnen houden zonder dat het sleets wordt. Daar zijn we heel 

trots op. We bekijken wel elk jaar voor welke voorstellingen er nog belangstelling is bij zowel de theaters als bij ons 

(makers en spelers).  

 

 

 

 

 

 

 



 
Aantallen 2016: 

 

      

  
Aantal 

 
Deelnemers 

 
Spelworkshops 

 
25 

 
800 

 
Leiderschapspractica Avicenna 5 

 
38 

 

Overige workshops 
 

1 
 

15 
 

      

  
31 

 
853 

 

      

      

    

Bezoekers 
 

Bereik 

Besloten voorstelling 
 

6 
 

695 
 

Schoolvoorstelling 
 

122 
 

7371 
 

Vrije voorstelling 
 

44 
 

3623 
 

Tv-uitzending npo2 
 

6 
  

945.000 

Totaal aantal voorstellingen 
 

178 
 

11689 
 

      
Aantallen per voorstelling   Aantal 

 
Publiek 

 
Aluin trakteert 

 
2 

 
250 

 
Aluintuin 

 
3 

 
150 

 
Antigone unplugged 

 
23 

 
1511 

 
Classic tour 

 
68 

 
3169 

 
Coriolanus 

 
1 

 
25 

 
De Heilige Antonio 

 
1 

 
33 

 
Elektra 

 
15 

 
1425 

 
HET 

 
6 

 
281 

 
Ken je klassiekers 1 

 
7 

 
1086 

 
Ken je klassiekers 2 

 
13 

 
1440 

 
Maliebaanmonologen 

 
2 

 
139 

 
Medea unplugged 

 
16 

 
840 

 
Oidipous 

 
1 

 
59 

 
Rad van Aluin 

 
4 

 
471 

 
Vaderlandse oorlog  

 
10 

 
810 

 

  
172 

 
11689 

 

       
 
 
 



 
De organisatie: 

Personeel - terugblik op het afgelopen jaar 

In 2016 waren er geen organisatorische veranderingen binnen het vaste team van Aluin. Alleen onze vaste 

medewerker Hanneke de Bruin was geveld door een hernia. Zij heeft 5 maanden niet kunnen werken. Haar werk 

is voor een deel opgevangen door Lieke van der Heijden. Maar aan het einde van 2016 merkte we wel dat er door 

de toenemende hoeveelheid voorstellingen meer werk op kantoor te doen is dan we aan kunnen. Het vooruitzicht 

dat we het team kunnen gaan versterken in 2017 is dan ook meer dan plezierig.  

 

We werken met de vaste kern van vier medewerkers, verdeeld over drie functies; artistieke leiding, zakelijke 

leiding, bureau/publiciteitsmedewerker. Voor alle vier is 0,4 fte begroot. De artistieke leiding bestaat uit Erik Snel 

en Victorine Plante. Gezamenlijk zijn ze verantwoordelijk voor de artistieke kwaliteit en voortgang van Aluin. 

Beiden hebben een aantal taken, zoals verkoop van de voorstellingen, repertoire bepalen, schrijven nieuw 

repertoire, dramaturgie, regie, spel, educatie, talenten scouten, de worteling in de stad Utrecht verzorgen, contact 

en samenwerking met het veld en andere disciplines en programmering Aluintuin. Deze taken zijn opgenomen bij 

de verschillende producties bij de activiteitenlasten. Moon Brocken is de zakelijk leider van Aluin. Zij heeft als 

kerntaak het financiële - en personeelsbeleid, daarnaast is ze eindverantwoordelijk voor de planning en producties 

en het onderhouden van het zakelijk netwerk. Verder verzorgt ze de boekhouding van Aluin. Hanneke de Bruin is 

onze publiciteit/bureaumedewerker, die naast het uitvoeren van publiciteitstaken ook bureautaken uitvoert en 

zorg draagt voor de verhuur van de zaal. Met de structurele subsidie betalen we de vaste personeels, –en 

beheerslasten. De structurele subsidie gebruiken we voor alle vaste lasten en de projectkosten dekken met eigen 

inkomsten en projectsubsidies.  

 

We werken met een kern van vaste spelers. Omdat de mogelijkheid om deze vast in dienst te nemen er niet is, 

hopen we toch voldoende aaneengesloten speelperiodes te creëren waardoor de acteurs in ieder geval een gezonde 

basis hebben voor hun werkzaamheden. Tot op heden is dat goed gelukt en we hebben er alle vertrouwen in dat 

dit in de toekomst ook gaat lukken, door de combinatie van spelen op scholen en in het theater. Alle spelers 

hebben een sterke band met Aluin.  

 

Villa Concordia 

De kosten voor de huur van het pand Villa Concordia zijn relatief hoog vanwege het aantal vierkante meters. De 

uitstraling die het pand heeft en het effect dat het op de naam en betekenis van Aluin is echter onbetaalbaar. In 

2016 zijn we inkomsten misgelopen doordat we niet in het bezit waren van de goede vergunningen om de zaal 

optimaal te verhuren. Aan het einde van 2016 is het gelukt de horecavergunning rond te krijgen. Vanaf 2017 

kunnen we de zaal weer verhuren met additionele horeca. 

 

Financiering  

2016 was een relatief duur jaar. We hebben flink getrakteerd en de tournee van 1600 Slag bij Nieuwpoort hebben 

we niet geheel kostendekkend kunnen uitvoeren. Maar onze financiële positie is gezond. We hadden voorzien dat 

we extra geld gingen uitgeven in 2016. En we hebben keurig binnen de begroting gewerkt. In de bijgevoegde 

jaarrekening en in het bestuursverslag is te lezen hoe de geldstroom is verlopen in 2016. 
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