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WE GAAN WEER OPEN!

HET LAATSTE NIEUWS VAN
THEATER AAN DE SCHIE
IN CRISISTIJD
Welkom! Op deze wekelijks terugkerende 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.
Rob Roos, directeur

SCHOOLMUSICALS IN DE FOYER
Goed nieuws voor de scholen! Het onderhoud van de foyervloer is eerder klaar dan voorzien. Het theater heeft scholen
benaderd en aangegeven dat de foyer gratis beschikbaar is
voor de uitvoering van schoolmusicals en diploma-uitreikingen. Voor de inhuur van stoelen, techniek en extra personeel
om iedereen veilig te kunnen begeleiden vraagt het theater een
vaste vergoeding. Het Fonds Schiedam Vlaardingen draagt bij
aan de kosten. Het theater draagt de meeste kosten. In de gevraagde vaste bijdrage is ook een gratis consumptie voor het
aanwezige publiek inbegrepen. We zijn blij te kunnen helpen
en niet in de laatste plaats omdat we het fantastisch vinden
dat we weer publiek in het theater kunnen ontvangen.
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KONING MET KERST

Ook dit jaar presenteren Theater aan de Schie en De Stokerij
Schiedam een gloednieuwe familievoorstelling in december:
KONING (6+). KONING is een volledig RIVM-proof voorstelling,
met in de hoofdrollen Roos Drenth, Anne Rats en Koen Wouterse, spelers van De Jonge Stokerij en twintig amateurspelers.
Onder begeleiding van muziek van Nieuw Niks. KONING is te zien
in Theater aan de Schie op zaterdag 19 en zondag 20 december
2020 (try-outs), dinsdag 22 december 2020 (première), woensdag 23, donderdag 24 en zaterdag 26 december 2020.

MET MAXIMAAL 100 PERSONEN EN
1,5 METER AFSTAND IN DE ZAAL.

Vol goede moed en met de nodige aanpassingen, gaat Theater
aan de Schie weer voorzichtig beginnen aan een nieuw theaterseizoen. Wij stelden directeur Rob Roos een aantal vragen
over de afgelopen crisistijd. Over dilemma’s en problemen.
Over oplossingen en de plannen voor de komende maanden.
Hoe gaat het met theater?
“De gehele culturele sector is
hard geraakt door de maatregelen die genomen zijn om
het coronavirus te bestrijden.
En dat voelt ook Theater aan
de Schie in al haar gelederen.
Toch zien wij weer licht in de
tunnel die even donker was.
Organisatorisch komen wij
weer op orde en kijken wij
weer vooruit. Er zijn zorgen
over de weggevallen inkomsten. Maar we hebben vertrouwen in de toekomst en
vertrouwen dat er passende
oplossingen komen. Daar leveren wij zelf natuurlijk een
grote bijdrage aan. Maar alleen het financiële probleem
oplossen lukt niet. De opgelopen verliezen zijn voor ons
onoverbrugbaar. Daar hebben
wij nadrukkelijk de hulp van
het publiek en de overheid
voor nodig.”
Zitten jullie sinds 12 maart
werkloos thuis?
“Wij volgen de richtlijnen van
het RIVM nauwkeurig op en
werken we sinds 12 maart
vanuit huis. Thuiswerken betekent niet stilzitten. Er is de
afgelopen periode landelijk,
regionaal en lokaal enorm
veel gebeurd om de klappen
op te vangen. Het kabinet
maakt geld vrij voor de culturele sector, de provincie
wordt nadrukkelijk in de dialoog betrokken en lokaal ondervinden we veel steun van
het college en de ambtenaren.
Die effecten komen voort uit
de landelijke samenwerking
van de theaters onderling.
Theater aan de Schie levert
achter de schermen een ste-

liever dan voor het publiek optreden en ze hebben daarom
de geplande voorstellingen
omgegooid en aangepast aan
de omstandigheden. De bezoekers zien wellicht in deze
periode geen grote musicals
en shows met grote ensembles, maar kwalitatief zal het
zeker niet minder zijn. Ervaar
wat coronaprogrammering is
en steun daarbij het theater en
de artiesten.

Waarom heeft het zo lang
geduurd voordat het theater
bekend maakte wat de vervangende data voor geannuleerde voorstellingen zijn?
“We begrijpen heel goed dat
de servicetijd die het publiek
onder normale omstandigheden van ons gewend is nu
niet is gehaald. Ook wij voelen ons daar ongemakkelijk
onder, maar er is een goede
uitlegbare reden voor. Na een
enorme landelijke legpuzzel
van duizenden voorstellingen
die moeten worden verplaatst
kunnen we deze week eindelijk duidelijk maken welke
voorstellingen doorgaan en
welke geannuleerd zijn. Het
programmeren van voorstellingen is onder normale
omstandigheden een proces
van minimaal een jaar. Dat
moet nu in een paar maanden.
Daarbij komt de complexiteit
dat door de artiesten en de
theaters eerst moet worden
berekend of het financieel
haalbaar is om een productie
op te starten voor maximaal
100 bezoekers. Dat vraagt

tijd. In dat opzicht is het juist
enorm snel dat we nu al kunnen aangeven hoe we omgaan
met de verplaatste voorstellingen en binnenkort ons
nieuwe aangepaste programma kunnen aankondigen.”
Waarom heeft de terugbetaling van de voorstellingen
die niet doorgaan zo lang
geduurd?
“Direct nadat bekend werd
welke voorstellingen doorgaan en welke niet, hebben
we het publiek persoonlijk op
de hoogte gesteld. In de tussentijd is het publiek verzocht
om de theaters en artiesten te
helpen door geen geld terug

EEN AANTAL BELANGRIJKE DATA OP EEN RIJTJE

CORONAPROGRAMMERING
SEIZOEN 2020-2021
We zijn er om veel redenen erg trots op dat we kunnen aankondigen dat we op 15 juli het programma voor de maanden september tot en met december 2020 bekend kunnen
maken.

HOE ZIET DAT ERUIT?
Theater aan de Schie heeft
een doortimmerd protocol
opgesteld en een uitgekiend
stoelenplan bedacht zodat iedereen veilig en gastvrij plaats
kan nemen in de zaal. Natuurlijk is de binnenkomst en beleving anders dan normaal,
maar om die reden wordt het
ook een bijzondere ervaring.
Het is een uniek tijdsgewricht,
met de nadruk op dat het tijdelijk is. Artiesten willen niks

vige bijdrage aan de dialogen op diversen gelederen.
En met succes. De provincie
blijft nog een beetje achter,
maar zal zeker overstag gaan.
Ook zij hebben baat bij het in
stand houden van de provinciale culturele infrastructuur.
De problemen oplossen is
een taak van ons allemaal.
Opmerkelijk is dat de provincie Zuid-Holland zich niet
herkend in dat begrip. Andere
provincies helpen de gemeenten en de culturele instellingen wel.”

Rond 15 augustus starten we met de verkoop en rond 15
september presenteren wij de eerste voorstelling aan het
publiek. 3 x15, eenvoudig te onthouden.
In oktober 2020 presenteren wij het programma dat vanaf
januari 2021 gepland staat. Vanaf 1 september is het bespreekbureau weer open.

Herman van Veen in coronaprogramma seizoen 2020-2021

De Vrienden van het theater ontvangen het programma
eerder en hebben recht op voorintekening. Er zijn met de
huidige regelgeving 100 kaarten per voorstelling beschikbaar en de meeste voorstellingen worden twee keer per dag
gespeeld.

te vragen, maar het kaartje
om te zetten in een voucher.
Met deze voucher kan een andere voorstelling worden uitgekozen. In veruit de meeste
gevallen is het ons gelukt de
voorstellingen te verplaatsen
naar het nieuwe seizoen.”
Is een voucher hetzelfde als
een tegoedbon?
“Eigenlijk wel. U kunt met
een voucher elke voorstelling
kiezen die u wilt. We vinden
het belangrijk dat het geld
beschikbaar blijft voor de
artiesten en het theater. Het
gaat om enorme bedragen.
Als iedereen geld terugvraagt
kan dat het theater in de problemen brengen. Dat komt
doordat het theater in deze
periode alle inkomsten mist
die nodig zijn om de vaste
lasten te betalen. Het publiek
helpt de artiesten en het theater dus enorm door geen geld
terug te vragen, maar te kiezen voor een voucher en daar
een andere voorstelling mee
uit te kiezen.”
Hoe zie je de toekomst?
“Laten we realistisch zijn over
de situatie. Er staan genoeg
uitdagingen voor de deur
en sommigen daarvan gaan
veel van ons vragen. Het zal
enige tijd duren voordat we
achterover hangend op deze
periode terug kunnen kijken.
Maar ik heb heilig vertrouwen
in de oplossingsgerichtheid
en daadkracht van mensen.
Schouders eronder met z’n allen. We gaan dit oplossen. Ik
voel de nadrukkelijk behoefte
om mij positief uit te spreken
over de toekomst. Bij dezen.”

