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GEEN RIJKSSUBSIDIE MEER 
VOOR SCAPINO BALLET

Jij werkt in Theater aan de 
Schie als medewerker ar-
tiestenfoyer. Wat is precies 
de functie van de artiesten-
foyer?

“De functie van de artiesten-
foyer is niet alleen de arties-
ten zelf, maar het hele gezel-
schap inclusief chauffeur en 
technici, welke wij in het the-
ater ontvangen, een zo com-
fortabel en gezellig verblijf in 
het theater geven. Voelt het 
gezelschap zich welkom, 
thuis en op zijn gemak, dan 
zal de voorstelling ook beter 
gespeeld kunnen worden.”  

Wat is er leuk aan het werken 
in de artiestenfoyer?

“Ik word blij van het samen-
werken met mijn collega’s en 
vrijwilligers om ervoor te zor-
gen dat iedereen een onverge-
telijke middag/avond beleefd. 
Wanneer de artiesten en crew 
je aan het eind van de middag/
avond komen bedanken voor 
de goede zorgen - daar doe 
je het voor! Wat ook erg leuk 
is, is dat je de artiesten niet al-
leen voor, maar ook achter de 

schermen meemaakt, waarbij 
gezegd mag worden dat er nog 
niet één geweest is die niet erg 
aardig was!”

Wat zou je nog willen veran-
deren aan de artiestenfoyer?

“Ik zou de artiestenfoyer nog 
iets huiselijker en warmer wil-
len aankleden zodat men zich 
nog meer welkom en thuis zou 
voelen.”

3 VRAGEN AAN… 
MARJA VAN PUT, 
MEDEWERKER ARTIESTENFOYER

HET LAATSTE NIEUWS VAN 
THEATER AAN DE SCHIE 
IN CRISISTIJD
Welkom! Op deze wekelijkse pagina brengt Theater aan de 
Schie u op de hoogte van alle ontwikkelingen in de culturele 
sector, leest u nieuwtjes over Theater aan de Schie, leuke 
tips en interviews. Want als u niet naar het theater kunt 
komen, dan zoekt het theater u graag op. Blijf nu zoveel 
mogelijk thuis, dan kunnen wij u snel weer verwelkomen in 
Theater aan de Schie.

Rob Roos, directeur

THEATER                AAN DE SCHIENIEUWS 

Oh Ja Joh Hoezo Dan 3: Woorden, Schat van De Stokerij Schie-
dam, de derde in de reeks stadsvoorstellingen vol verhalen 
over warmte en troost, gespeeld door Schiedammers van alle 
generaties, stond eigenlijk op het programma deze maand. 
Door het coronavirus heeft De Stokerij haar plannen gewijzigd 
en heeft zij Oh Ja Joh Corona in het leven geroepen.

DANSGEZELSCHAP WORDT SLACHTOFFER VAN EIGEN SUCCES

Oh Ja Joh Corona is een online 
theatervoorstelling van meer 
dan 100 delen. Sinds 1 juni zijn 
er iedere dag afl everingen van 

5 minuten te zien vol verhalen 
over geluk, troost en liefde! 

Het gezelschap deelt samen 

Met verbazing en ontsteltenis heeft Scapino Ballet Rotterdam 
kennisgenomen van het advies van de Raad voor Cultuur voor 
de cultuurplanperiode 2021-2024. Naar oordeel van de Raad 
zélf is Nederlands oudste dansgezelschap kerngezond en laat 
het goede prestaties zien. Toch adviseert de Raad de komen-
de periode geen subsidie toe te kennen aan één van de meest 
succesvolle gezelschappen van dit moment. 

De Raad ziet dat Scapino zich 
in hoge mate inspant om de 
zichtbaarheid van de dans in 
Nederland te vergroten, maar 
vindt dat dit soms ten koste 
gaat van het artistieke product.

VASTE GAST 
Scapino is een vaste bespeler 
van Theater aan de Schie. Met 
de voorstelling Kathleen ver-
zorgde ze in 1998 de opening 
van Theater aan de Schie en 
sindsdien maken ze steevast 
deel uit van het jaarlijkse the-
aterprogramma. Meermaals 
per jaar komt het gezelschap 
naar Theater aan de Schie 
om haar voorstelling voor te 
bereiden voor nationale en 
internationale tournees. De 
voorstellingen in Theater aan 
de Schie worden bezocht door 
meer dan 450 Schiedam-
se liefhebbers van moderne 
dans.

75-JARIG BESTAAN
Het nieuws dat Scapino in 
haar voortbestaan wordt be-
dreigd, komt vlak voor het 
seizoen dat het gezelschap 
zijn 75-jarig bestaan zou vie-
ren. Scapino had de afgelopen 
jaren de wind in de zeilen met 
kwalitatieve voorstellingen 
die een groot publiek naar het 
theater trokken. Afgelopen 
seizoen waren dat meer dan 
80.000 bezoekers. 

GROTER PUBLIEK
Artistiek directeur Ed Wubbe: 
“Scapino gelooft dat dans een 
veel groter publiek verdient. 
En we hebben de afgelopen 
jaren bewezen dat we daar 
een belangrijke rol in vervul-
len. Toch kunnen we ons niet 
aan de indruk onttrekken dat 
niet iedereen wil dat er meer 
publiek voor dans komt. Er 
is een duidelijke kloof tus-
sen waar behoefte aan is bij 
het Nederlandse publiek en 
de theaters enerzijds en het 
oordeel van de adviescom-
missie anderzijds.” Voor veel 
bezoekers is Scapino een eer-
ste kennismaking met dans. 
Scapino draagt aantoonbaar 
bij aan de vernieuwing in de 
dans. Geen ander gezelschap 
heeft zo veel jonge choreogra-
fen en dansers kansen gebo-
den als Scapino.”

NIET TE RIJMEN 
Scapino Ballet Rotterdam kan 
het advies om het gezelschap 
niet meer te ondersteunen 
met geen mogelijkheid rijmen 
met de positieve inhoudelijke 
beoordeling van de Raad zelf. 
Zakelijk directeur Erik Pals: 
“Scapino Ballet Rotterdam 
is kerngezond, boekt uitste-
kende resultaten en draagt in 
belangrijke mate bij aan het 
opbouwen van danspubliek 
door het hele land. Dat is een 
verdienste en geen reden om 
bestraft te worden.”

“Het besluit van De Raad voor Cultuur om Scapino geen 
subsidie toe te kennen is een drama. De Raad voor Cultuur 
staat elke vier jaar voor de ingewikkelde beslissing om sub-
sidies toe te kennen en af te wijzen. Doorgaans kan ik me 
vinden in de besluiten en onderbouwde adviezen, maar dit 
besluit vind ik onbegrijpelijk. Scapino is een richtinggever 
in de danswereld en een springplank voor menig danser. 
De voorstellingen kennen een grote publiekstoeloop en het 
gezelschap acteert op het hoogste niveau. Er bezoeken bij 
elke voorstelling in Theater aan de Schie meer dan 450 be-
zoekers en altijd neem ik lovende woorden van het aanwe-
zige publiek in ontvangst over de gespeelde voorstelling. Ik 
onderschrijf die complimenten volledig. 
De Raad heeft zich in mijn optiek ernstig vergist en moet dit 
besluit herzien. Het kan én mag niet gebeuren dat het oud-
ste dansgezelschap van Nederland, en notabene volgend 
seizoen haar 75-jarig jubileum viert, ophoudt te bestaan. 
Je hebt de Euromast, je hebt de Erasmusbrug en je hebt 
Scapino. Allen de trots van Rotterdam.”

HANS TEEUWEN SPEELT 
CORONACONFERENCE

Cabaretier Hans Teeuwen heeft een conference gemaakt 
die is toegespitst op de coronacrisis. De show, die hij in zijn 
eigen woonkamer heeft opgenomen, wordt zaterdag 13 juni 
2020 uitgezonden door Powned op NPO 3 om 22.05 uur.

met 200 Schiedammers en be-
vriende acteurs en muzikanten 
verhalen waar je blij van wordt. 
Een recept van vroeger, een 
gedicht wat je ontroert, een 
herinnering die je koestert, een 
lied, een grap die je niet kunt 
vertellen zonder de slappe lach 
te krijgen.

De voorstelling is een cadeau 
voor iedereen die het nodig 
heeft. Voor iedereen die zich 
uit de naad moet werken of 
gedwongen thuis moet zitten, 
voor alle mensen met een 
onzekere toekomst, voor de 
helden, voor alle mensen die 
ziek of herstellende zijn en wel 
wat steun kunnen gebruiken of 
voor de mensen die er gewoon 
gelukkig van worden.

De afl everingen van Oh Ja Joh 
Corona zijn dagelijks te zien 
op de Facebookpagina van De 
Stokerij Schiedam!

DE MENING VAN ROB ROOS 

OVER UW KAARTEN
EN KOMEND SEIZOEN

Heeft u kaarten voor voor-
stellingen die tussen 12 
maart en eind juni 2020 
zouden plaatsvinden?
Heeft u nog niets van ons 
vernomen? Wij verwachten 
binnenkort te kunnen aan-
geven wat er met deze voor-
stellingen en evenementen 
gaat gebeuren. 
Deze worden verplaatst naar 
seizoen 2020-2021 of later 
of deze worden defi nitief ge-
annuleerd. U krijgt automa-
tisch bericht van ons zodra 
deze informatie bekend is. 

Op dit moment zijn we druk 
bezig met (her)programme-
ren voor het seizoen 2020-
2021. We verwachten u een 
mooi theaterprogramma te 
kunnen aanbieden. We hou-
den u op de hoogte!

De show, Smerige Spelletjes, 
gaat over een artiest die thuis 
zit en langzaam gek wordt. 
Er wordt veel gepraat over 
corona en hierdoor krijgt 
het publiek een kijkje in het 
hoofd van Teeuwen. Hij is de 
eerste cabaretier die een ge-
hele show vanuit huis maakt, 
maar hij ziet mogelijkheden. 
,,Wellicht dat dit niet bij een 
eenmalige voorstelling blijft, 

maar dat ik in de toekomst 
vaker op deze manier ga wer-
ken.”

Hans Teeuwen zou dit najaar 
de Nederlandse en Belgische 
theaters ingaan met zijn eer-
ste soloshow sinds vier jaar. 
De tournee Nou, Lekker Dan, 
die volledig uitverkocht was, 
werd vanwege het coronavi-
rus afgelast.

Foto: Scapino/Joris-Jan Bos
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Laat Scapino Ballet Rotterdam niet verdwijnen! 
Teken de petitie op scapinoballet.nl/petitie


