
KAARTVERKOOP VANDAAG VAN START:

THEATER                AAN DE SCHIE
ACTUEEL NIEUWS VAN THEATER AAN DE SCHIE   |   WOENSDAG 11 NOVEMBER 2020   |   EDITIENUMMER 16   |   GRATIS   |   THEATERAANDESCHIE.NL

‘VOLHOUDEN! 
DIT KUNNEN WE SAMEN’
Alweer dicht. Zijn jullie het 
niet zat?
“De sluiting heeft een doel en 
dat is de bestrijding van het 
virus en daar werken we volle-
dig aan mee. Veiligheid is niet 
onderhandelbaar. Des te beter 
we ons allemaal aan de maat-
regelen houden, des te sneller 
het achter de rug is. Natuurlijk 
is het steeds een enorme klus 
om deze tegenvallers weer op 
te vangen. Tot nu toe slagen 
we daar in en dat komt vooral 
omdat ik een geweldig team 
en bestuur heb. Het college 
van B&W en de beleidsamb-
tenaren onder leiding van 
Bart Muller van de gemeente 
Schiedam idem dito. Wij er-
varen welgemeende steun en 
zorg van onze wethouder cul-
tuur Duncan Ruseler. Met al 
deze hulp komen we een heel 
eind. We doen dit samen.”

Hoe kijken jullie tegen de 
maatregelen aan?
We staan niet te juichen na-
tuurlijk, maar ze zijn helaas 
nodig. Als iemand een betere 
oplossing kent, horen we die 
graag. We volgen de maatre-
gelen zeer nauwkeurig op. U 
zit veiliger in Theater aan de 
Schie of in het Wennekerpand 
dan thuis op de bank. Er zijn 
dan ook nul besmettingen in 
Nederlandse theaters. Maar 
het gaat niet over of het bij 
ons veilig is, maar over de 
mobiliteit. Als je thuis blijft 
kun je het virus niet krijgen of 
verspreiden. Neemt niet weg 
dat we ons wel eens afvragen 
of het echt een risico is dat 30 
bezoekers, meestal zijn dat 15 
stellen, niet langer dan ander-
half uur onder veilige omstan-
digheden bij ons binnen zijn 
en bovendien in de avonduren 
in de eigen auto over straat 
gaan.  

Redden jullie het fi nancieel? 
Ons verdienmodel is volledig 
stilgevallen. Door het bijna 
volledig wegvallen van alle 
verhuringen, recettes, horeca 
en andere eigen inkomsten* 
kan het niet anders dan dat 
we tegen tekorten aanlopen 
die we moeten opvangen. 
Daar werken we enorm hard 
aan. In eerste instantie zoe-
ken we blijvend in onze orga-
nisatie naar kostenreductie 
en zoeken we externe gelden, 
bijvoorbeeld door fondsen 
aan te schrijven. We leveren 
in gezamenlijkheid met Ne-
derlandse theaters ook een 

THE MAD KING 
VAN OPERA2DAY

Als u niet naar het theater kunt komen, komen wij 
naar u. De komende weken is onze theaterpagina te-
rug van weggeweest. Op deze wekelijkse nieuwspa-
gina komen de laatste nieuwtjes van het theater, het 
theaterprogramma en vele andere onderwerpen die 
aansluiten bij de actualiteiten aan bod. Binnenkort 
presenteren wij ons theaterprogramma van januari 
tot en met juli 2021. Natuurlijk hoop ik u dan weer te 
ontmoeten in het theater. Welkom
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grote bijdrage aan de lobby in 
Den Haag en bij de provincies. 
Dat heeft er voor gezorgd dat 
de overheid gemeenten te 
hulp schiet om onder andere 
de theaters te helpen. Al deze 
acties zorgen er voor dat ons 
verlies tot een minimum kan 
worden teruggebracht. Ons 
spaakbankboekje is al 8 jaar 
netjes op orde en we komen 
niet in acute betalingsproble-
men. In dat opzicht horen we 
niet bij de 1 op 3 Neder-
landse theaters waar dit 
wel het geval is. 

*Theater aan de Schie reali-
seert 1,4 miljoen euro eigen 
inkomsten per seizoen. Dat 
is meer dan 50% van wat 
jaarlijks nodig is om de be-
groting sluitend te krijgen.

Geen voorstellingen, 
dus niets te doen voor 
jullie.  
Het is niet altijd voor ie-
dereen duidelijk dat ons 
dagelijkse bureauwerk, 
als de interieurverzorger 
klaar is, al om 9 uur in de 
ochtend begint en onze 
bedrijfsvoering door-
gaat tot na middennacht 
als de laadklep van de 
decorwagen dichtgaat. 
We lopen niet met het 
publiek mee naar bin-
nen en naar buiten. 
Minstens 80% van 
onze werkzaamheden 
zijn niet zichtbaar voor 
de buitenwereld. We 
zijn een semi-continu-
bedrijf met meer dan 
300 maatwerkactiviteiten, 
waarvan 50% theatervoor-
stellingen, per seizoen. Dat 
vraagt om heel veel afstem-
ming, overleg en organisatie. 
We zijn ook beheerder van 
het Wennekerpand, waar da-
gelijks een medewerker van-
uit Theater aan de Schie aan 
het werk is. Als de voordeur 
dicht is lijkt er ogenschijnlijk 
geen activiteit te zijn, maar 
achter de blinde muur gaat 
een levendige dynamische 
wereld schuil. Ons speelplan 
is 6 dagen per week gevuld 
met activiteiten verdeeld over 
2 locaties. Op dit moment 
oefent het Scapino Ballet 
Rotterdam een week op het 
toneel, is het toneel beschik-
baar voor stadsgezelschap 
De Stokerij om te oefenen 
omdat ze elders nu niet uit de 
voeten kunnen en plegen we 
wekelijks onderhoud aan het 
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intensief gebruikte theater. 
Die activiteiten zijn niet zicht-
baar als je langsloopt. Reken 
maar dat onze dagelijkse be-
drijfsvoering, die nu vanuit 
huis wordt verricht, achter de 
schermen hectisch kan zijn 
en in deze omstandigheden is 
dat zeker het geval. Wij klagen 
niet hoor, schouders er onder. 
Kortom: Stilzitten en wachten 
kan niet en past ons niet. The 
show must go on. 

Wat zijn de plannen voor de 
toekomst?
Binnenkort presenteren we het 
programma voor de periode 
januari tot juli 2021. Met de 
programmering en voorbe-
reidende publiciteit zijn we nu 
volop bezig. Daarnaast willen 
we op de momenten dat het 
kan, de foyer kosteloos ter 
beschikking stellen voor niet 
commerciële doeleinden. Maar 
als een ondernemer niet uit de 
voeten kan in zijn eigen bedrijf 
staan we zeker open voor een 
gesprek. Ook de gemeente en 
maatschappelijke instellingen 
bieden wij onze foyer aan voor 
raadsvergaderingen of andere 
doeleinden. We moeten elkaar 
helpen in deze moeilijke tijden. 
Die maatschappelijke rol wil 
Theater aan de Schie nadruk-
kelijk spelen en dat gaat niet 
over geld. 

Wil je nog iets kwijt?
Deze situatie is tijdelijk en het 
gaat over. We zijn al over de 
helft. Ik ben daar positief over. 
Ik zie ook dat er in de saamho-
righeid in Nederland iets mis 
gaat. Ook dat moeten we met 
elkaar oplossen en het is bin-
nen handbereik. Persoonlijke 
standpunten, ontevredenheid 
en principes resetten, want 
het virus luistert niet naar ar-
gumenten. Ze zijn misschien 

waar, maar het 

helpt niet bij de bestrijding. 
Dus morgen fris opstaan en 
opnieuw samen beginnen met 
veel handen wassen en ander-
halve meter afstand houden. 
Nu even thuis blijven en waar 
het moet een mondkapje op. 
Help elkaar en u helpt op die 
manier de kleine ondernemers 
die zich uit de naad werken om 
te overleven en de maatregelen 
netjes opvolgen. Vergeet geen 
boodschappen te doen bij de 
kleine ondernemers en straks 
weer de horeca te bezoeken. 
Nog belangrijker: U helpt het 
virus te bestrijden. Daarna is 
alles weer mogelijk. Dat is toch 
wat we allemaal willen? En ja, 
ik ga ook wel eens in de fout. 
Dan zeg ik sorry en beloof me-
zelf beterschap. 

Volhouden! Dit kunnen we 
samen.
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In januari 2021 komt Opera2Day weer naar Theater aan de Schie. 
Dit jaar brengt het operagezelschap, samen met New European 
Ensemble een bijzondere coronaproof opera; The Mad King.
The Mad King is een meeslepende en kleurrijke theaterbelevenis, 
waarin een machtige man in isolatie zijn wanen bestrijdt, er een 
vreemde gast zijn intrede doet, er wonderlijke klanken klinken en 
we op de vleugels van de kunst voor even coronaproof mogen 
ontsnappen aan onze afzondering. 

Omringd door zijn vogelverzameling zwengelt een eenzame man 
zijn draaiorgel aan om de kakelende stemmen in zijn hoofd te 
smoren. Als er een vreemde vogel uit Azië binnenvliegt is dat het 
begin van een vrije val, die de man dwingt zijn angsten, overtui-
gingen en gewoontes onder ogen te zien.  
Het universum van The Mad King krijgt op wonderschone muzi-
kale wijze gestalte door de doldwaze en buitenissige Eight Songs 
for a Mad King van Peter Maxwell Davis en de composities vol 
vogelzang en volksmuziek van Georg Friedrich Händel.

The Mad King van Opera2Day is te zien op zondag 10 januari 
2021 om 15.00 uur in Theater aan de Schie. Toegang is € 29,50 
per persoon. De kaartverkoop gaat woensdag 11 november 
2020 om 12.00 uur in verkoop via theateraandeschie.nl.

Heeft u een koor, toneelgroep of harmonie? Kunt u niet uit 
de voeten in uw huidige oefenruimte? Heeft uw school geen 
geschikte ruimte voor uitvoeringen of bijeenkomsten? Bent 
u student of musicus en zoekt u een studie- of oefenplek 
in een geweldige akoestiek (gestemde vleugel aanwezig)? 
Bent u zzp’er en zoekt u een goed geventileerde werkplek? 
Misschien kunnen wij u helpen! Op momenten waarop er 
geen activiteiten zijn, stelt Theater aan de Schie de theater-
foyer kosteloos ter beschikking. Indien u technische onder-
steuning wenst, worden er kosten in rekening gebracht. 
Neem contact met ons op door een mail te sturen naar 
verhuur@theateraandeschie.nl. Dan onderzoeken wij de 
mogelijkheden.


