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TIP VAN DE WEEK

3 VRAGEN AAN… 
MARIANNE WEIJ, 
MEDEWERKER BESPREEKBUREAU

Op deze wekelijkse nieuwspagina komen de laatste nieuwtjes 
van het theater, het theaterprogramma en vele andere onder-
werpen die aansluiten bij de actualiteiten aan bod. Want als u 
niet naar het theater kunt komen, komen wij naar u. 

Rob Roos, directeur

THEATER                AAN DE SCHIENIEUWS 

Nieuw op deze theaterpagina is de tip van de week! Heeft 
u een origineel idee? Een heel goed plan? Stuur uw ideeën 
naar publiciteit@theateraandeschie.nl. Het origineelste idee 
plaatsen wij in de volgende editie van Theater Nieuws aan 
de Schie.

HET LAATSTE NIEUWS VAN 
THEATER AAN DE SCHIE 
IN CRISISTIJD

ODE AAN HET LICHAAM 

Wie ben je en wat is jouw 
functie bij Theater aan de 
Schie?
“Hallo, Ik ben Marianne en 
veel mensen kennen mij al 
22 jaar als medewerker van 
Theater aan de Schie. Ik ben 
in 1998 begonnen bij de start 
van het theater als medewer-
ker horeca. De diversiteit van 
werkzaamheden in de horeca 
bij voorstellingen, verhuringen 
en recepties, waardoor je met 
diverse soorten mensen in 
aanraking kwam, vond ik erg 
interessant en leuk. Tussen-
door ben ik administratief aan 
het werk gegaan in het theater 
en dat beviel ook prima. Ik 
ben toen bij het bespreekbu-
reau terecht gekomen. Door 
de drukke werkzaamheden 
hiervoor moest ik helaas de 
werkzaamheden in de horeca 
laten vallen.
Bij het bespreekbureau zorg 
ik voor de dagelijkse verwer-
kingen van de reserveringen, 
telefoontjes, baliewerkzaam-
heden en verdere administra-
tieve afhandelingen die voorbij 
komen. Na al die jaren weet je 
van de gasten welke voorkeu-
ren ze zo’n beetje hebben voor 
voorstellingen en plaatsen 
in de zaal, waardoor er leuke 
contacten ontstaan. Het lukt 
natuurlijk niet altijd om ieder-
een tevreden te houden, maar 
ik vind het dan ook weer een 
uitdaging om mensen toch een 
goed gevoel te geven zodat ze 
toch weer ons theater komen 
bezoeken. Dat vind ik ook wel 

het leukste deel van mijn werk; 
het omgaan met mensen en 
zorgen dat ze een leuke avond 
hebben.
Een ander onderdeel van mijn 
werk is gastvrouw/publieksbe-
geleider zijn op een avond of 
middag dat er een voorstelling 
is. Dan ontvang ik de artiesten 
en maak een praatje met ze. 
Ook zorg ik dan dat de gehele 
avond met het team horeca, 
techniek en vrijwilligers voor 
zowel de gasten als de ar-
tiest(en) goed verloopt.”

Het theater is lang gesloten 
geweest en het programma 
beperkt; was er wel werk voor 
jou?
“Helaas zijn sinds 12 maart de 
voorstellingen voor een groot 
deel stilgezet, geannuleerd of 
verplaatst. Vanaf die datum 
kregen wij ook de opdracht 
om thuis te gaan werken. Dat 
was wel even wennen zo in 
je ééntje aan de eettafel met 
je laptop en zonder collega’s. 
Gelukkig hebben we de e-mail 
en telefoon, hierdoor waren we 
ook bereikbaar voor de gasten. 
Thuiswerk bestond vooral uit 
voorstellingen verplaatsen en 
mensen op de hoogte bren-
gen. Werd de voorstelling 
geannuleerd, dan kregen de 
mensen vouchers of werd het 
geld teruggestort, dus werk 
genoeg voor mij de afgelopen 
maanden.”

Hoe is jouw werk veranderd 
in deze periode?
“Mijn werk is niet zoveel ver-
anderd. Ik kan thuis alles doen 
wat ik anders op kantoor zou 
doen, maar ik mis toch mijn 
collega’s en het contact met 
de gasten op vrijdagmidda-
gen wanneer de balie open is. 
Gelukkig zijn er nu weer wat 
voorstellingen, kunnen we 
weer baliewerk doen en de rol 
van gastvrouw/publieksbege-
leiding op ons nemen. Tot nu 
toe voor 30 mensen per voor-
stelling en is het een uitdaging 
om alles goed te laten verlopen 
met de RIVM voorschriften. 
Ik hoop dat we snel de goe-
de kant op gaan en weer met 
volle zalen aan de slag kunnen 
gaan. En natuurlijk gezond en 
wel voor iedereen. Tot ziens in 
het theater.”

HET IDEE VAN DEZE WEEK:
Waarom moeten steeds dezelfde sectoren sluiten bij nieuwe 
maatregelen? Kunnen we op toerbeurt een andere sector 
sluiten? Op die manier verdeel je de last, minimaliseer je het 
aantal  dreigende faillissementen en ontstaat er een mogelijk-
heid voor broodnodige ontspanning. Kunnen we bijvoorbeeld 
in de volgende ronde met nieuwe maatregelen de grote (fy-
sieke) winkelketens voor een maand sluiten? In ruil daarvoor 
kan dan de noodlijdende horeca op anderhalve meter open en 
krijgen de MKB meer klandizie. Of kan het voortgezet onder-
wijs even dicht en daarvoor in ruil de theaters en bioscopen 
open? Wie belt Rutte?

Het thema van de voorstelling ANTIBODIES van performan-
ce-duo Boogaerdt/VanderSchoot (van Theater Rotterdam) 
is actueler dan ooit. De laatste decennia en met name het 
laatste half jaar, begeven we ons meer en meer in het online 
landschap. Deze virtuele ruimte wordt gereguleerd door zelf-
lerende machines (A.I.), die menselijke interactie gebruiken 
om zichzelf te verbeteren. De mens is onlosmakelijk verbon-
den met de machine die hij eigenhandig heeft gemaakt. We 
zijn zelfs zo verweven met onze technologie, dat we niet meer 
kunnen zeggen of de mens de machine maakt of de machine 
de mens. Deze vergaande technologisering creëert een wer-
kelijkheid waarin onze keuzes voorspelbaar en onze handelin-
gen geautomatiseerd zijn.

In ANTIBODIES wordt tijdens 
een rituele bijeenkomst de 
vrouwelijke anatomie als de 
bron van creatie geëerd. In 
een technologisch geme-
dieerde seance, ziet u een 
vrouw die zich in een afge-
sloten capsule beweegt tus-
sen realiteit, fi ctie, droom en 
hallucinatie. Aan de hand van 
haar online data daalt ze af in 
schemerzones waar ze vari-
anten van zichzelf ontmoet.

Performance-duo Boogaerdt/
VanderSchoot onderzoekt de 
rol van het menselijk lichaam 
in deze frictie-loze wereld van 
de data. Ze benaderen de zwe-
tende, poepende, bloedende 
behuizing waarmee we ons 

door ons leven bewegen, als 
het ultieme middel om onszelf 
te de-automatiseren en onze 
werkelijkheid te herscheppen.

Vorig theaterseizoen was 
performance-duo Boogaerdt/
VanderSchoot (van Theater 
Rotterdam) te zien in het Wen-
nekerpand met de voorstel-
ling Botanical Wasteland. Het 
duo komt terug naar Schie-
dam met de nieuwe voorstel-
ling ANTIBODIES. Deze bijzon-
der voorstelling van Theater 
Rotterdam is donderdag 28 
januari 2021 om 19.00 uur te 
zien in Theater aan de Schie. 
Toegang € 16,50 per persoon. 
Kaarten zijn te reserveren via 
theateraandeschie.nl

Jaarlijks voert de Nieuwe Philharmonie Utrecht in december 
De mooiste aria’s uit De Messiah van Händel uit. De Messiah 
is in de Engelssprekende wereld wat bij ons in Nederland de 
Matthäus Passion is; muziek die iedereen eens gehoord wil 
hebben en terug wil blijven luisteren. Jaarlijks beleven veel 
mensen vreugde en troost bij het beluisteren van deze prach-
tige muziek.

Het bekende sprookje van Roodkapje komt naar het the-
ater! De voorstelling wordt gebracht met een twist door 
Langhout Theaterproducties. Een vrolijke voorstelling 
voor iedereen van 6 jaar en ouder, met leuke liedjes en 
heerlijke humor. Een gezellige Sinterklaas cadeau tip!

Fake Vonk is met zijn camera op zoek in het bos. Hij wil 
een interview met de wolf, die zich in Nederland heeft ge-
vestigd. Als hij de wolf heeft gevonden, blijkt deze aardig, 
en helemaal niet zo gevaarlijk als iedereen denkt. De wolf 
schijnt helemaal gek te zijn op breien! Maar hoe zit het 
dan met de zeven geitjes? En met de drie biggetjes? En 
wat te denken van het verhaal over Roodkapje? De wolf 
vertelt Fake het ware verhaal van Roodkapje. Hoe zij niet 
naar oma wilde. Dat zij daar veel te laat aankwam en oma 
veel te laat haar glutenvrije koekjes kreeg. En hoe oma 
haar een lesje wilde leren… En wat meneer De Jager van 
de thuiszorg er mee te maken had? Het blijkt een ander 
verhaal te zijn dan Roodkapje verteld heeft!

Roodkapje (6+) is zaterdag 23 januari 2021 om 14.00 en 
16.00 uur te zien in Theater aan de Schie. Kaarten kunt 
u alléén van dinsdag tot en met vrijdag tussen 13.00 en 
16.00 uur telefonisch met ons bespreken via telefoon-
nummer (010) 2 467 467 óf drie kwartier voor aanvang 
van de voorstelling bij het bespreekbureau in Theater aan 
de Schie. Toegang voor volwassenen is € 20,00 en voor 
kinderen € 18,00.

MODERN SPROOKJE
SINTERKLAAS CADEAU TIP:

KENNISMAKING 
MET DE WERELD 
VAN DE MESSIAH

Een volledige uitvoering duurt 
ruim 2,5 uur, hetgeen onder 
de huidige omstandigheden 
niet mogelijk is. Om die reden 
biedt de Nieuwe Philharmonie 
Utrecht nu een verkort pro-
gramma aan met de mooiste 
muziek en beroemdste aria’s 
uit De Messiah, inclusief een 
inspirerende toelichting van 
de veelgeprezen dirigent Jo-
hannes Leertouwer. Kortom: 
een ideale kennismaking met 

de wereld van De Messiah, 
uitgevoerd door een interna-
tionale cast van topsolisten, 
begeleid door een ensemble 
uit de Nieuwe Philharmonie 
Utrecht.
Zondag 13 december 2020 
om 15.00 uur is dit klassieke 
stuk te zien in Theater aan de 
Schie. De toegang per per-
soon is € 36,50. Reserveer 
uw kaarten via de website van 
Theater aan de Schie.
  


