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Bestuursverslag
Artistiek is 2016 weer een mooi jaar geweest met voorstellingen 
die mensen aan het denken hebben gezet over taal, hoe we met 
elkaar omgaan en hoe we de wereld hebben ingericht en wat de 
consequenties daarvan zijn. We zijn als bestuur trots op wat OT 
rotterdam, in het bijzonder Mirjam Koen en Gerrit Timmers 
weten te bereiken met de bescheiden middelen. Voor het 2e jaar 
op rij organiseerde OT rotterdam met horecaondernemers 
Evermore & KookstudioMix het festival Zomerkade. Ook dit jaar 
was het weer een groot succes en staat Zomerkade 2017 ook 
weer op de planning. Zo laat OT rotterdam zien dat ook in de 
buurt van de Coolhaven mooi theater gemaakt kan worden en 
dat zorgt voor verbinding met de buurt. Ook zijn we heel blij met 
de mogelijkheden die OT rotterdam kan bieden aan jonge 
theatermakers, die in deze tijden waarin de nadruk ligt op 
financieel rendement en subsidies voor vooral de gevestigde 
culturele orde, te weinig artistieke en financiële ruimte krijgen 
om zich te ontwikkelen. 2017 wordt het laatste jaar voor OT 
rotterdam in de Coolhavenstudio met de eigen theaterzaal. Hoe 
we in 2018 verder gaan, zal in de loop van het jaar blijken. We 
houden u op de hoogte.
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Mensenpraat
OT rotterdam maakte en speelde januari en februari 
de voorstelling Mensenpraat in de regie van Els van 
der Jagt, met acteurs Hok Tan en Rienus Krul. 

Mensenpraat bestaat uit korte dialogen en verhalen 
van kunstenaar en schrijver Armando. 
Het zijn miniatuurtjes over de werkelijkheid, vol 
absurde wendingen. De voorstelling was opgedeeld in 
twee delen die zich afspeelden in verschillende 
ruimtes. Hierdoor ontstond een mooi ritme en een 
spanningsboog die het publiek continu geboeid hield. 

Mensenpraat kwam tot stand met financiële steun 
van de Gemeente Rotterdam, Stichting Organisatie 
Effectenhandelaren te Rotterdam, Janivo Stichting en 
een genereuze particuliere donatie voor educatieve 
activiteiten. 
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Nieuw gewas
Het project Nieuw Gewas toonde de producties van vier jonge 
theatermakers: Ingrid Askvik (regieopleiding Amsterdam) 
onderzocht samen met zangers en musici de opera Serse van 
Händel door deze te demonteren en opnieuw samen te stellen. 
Ruta van Hoof (Toneelschool Arnhem) gaf vorm aan haar 
droom om een one-man-band op een vouwfiets te zijn. Zij liet 
zich inspireren door De mythe van Sisyphus van Albert Camus. 
Een muzikale zoektocht naar zingeving. Lucas Schilperoort
(Muziektheater Codarts) was gefascineerd door verveling. 
Verveling schept ruimte voor creativiteit, maar kan ook tot 
depressie leiden. Hoe verhouden deze twee zich tot elkaar? 
Het resulteerde in een theatrale montage met beweging, 
muziek en tekst. Jip Vuik (regieopleiding Maastricht) dook 
samen met filmer Derk Stenvers in de geschiedenis van de 
familie Vuik. Een onderzoek voor een voorstelling over de 
zwaar gereformeerde tuindersfamilie die haar grond verkocht, 
en daardoor misschien wel haar geloof verloor. Een mengeling 
van theater en documentaire.

Voor Nieuw Gewas ontving OT rotterdam een eenmalige jonge 
makers subsidie van het Fonds Podiumkunsten.
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Turing
De Britse wiskundige Alan Turing, is wellicht de grootste en 
tegelijkertijd de meest tragische wiskundige van de twintigste 
eeuw. Theatermaker Lowie van Oers bracht in zijn 
voorstelling Turing een ode aan de man die op zijn 24ste het 
grootste probleem uit de wiskunde oploste en met zijn 
Turingmachine het begin van de computer inluidde. 
Turing was ook een oorlogsheld door de Duitse enigma-code 
te kraken. Maar omdat hij betrapt was als homoseksueel, 
werd hij chemisch gecastreerd en twee jaar later pleegde hij 
zelfmoord met een appel. Lowie bracht met de voorstelling 
een ode aan de wiskunde zelf. Aan de abstractie. De logische 
redenering. De schoonheid van het bewijs. En het denken. 
Het elke keer weer een stap verder denken. Want zoals elke 
wiskundige weet ligt de waarheid altijd nog één laag dieper.
Voor Lowie was Turing zijn eerste theatertekst en zijn derde 
voorstelling bij Generale Oost. De voorstelling werd lovend 
ontvangen met o.a. vijf sterren in de Theaterkrant. 

OT rotterdam investeerde in deze voorstelling met een 
coproductie bijdrage. 
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American disasters

American Disasters liet zien hoe verschillend twee jonge mensen reageren op het moment dat ze oog in oog met de dood staan. Noah 
Blindenburg speelde een jonge vrouw uit New Orleans die tijdens de orkaan Katrina haar toevlucht heeft gezocht op de zolder van het 
huis van haar grootmoeder. Ze is er heilig van overtuigd dat ze gered zal worden. Herinneringen aan jazz- en soulmuziek uit haar jeugd 
geven haar de moed om niet op te geven. Alex Molenaar speelde een officier in het leger van The Union tijdens de Amerikaanse 
Burgeroorlog. Hij kreeg zijn opleiding aan de beroemde militaire academie West Point en heeft geleerd soldaten aan te voeren, maar 
heeft hij ook geleerd te sterven? Teruggeworpen op zichzelf vraagt hij zich af welke idealen de Amerikanen eigenlijk najagen. Dit stuk 
werd gecombineerd met de pianoversie van John Adam’s The Wounddresser. American Disasters is vorig seizoen gemaakt als 
eindexamenvoorstelling van Alex Molenaar en Noah Blindenburg onder de titel Alex&Noah. 

American Disasters speelde in de Rotterdamse Schouwburg in het kader van Operadagen Rotterdam 2016.
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How to Manage
In How to manage nam theatermaker en acteur Michaël Bloos 
met geluidskunstenaar Eric Magnée als sidekick - de toeschouwer 
mee in de rollercoaster waarin hij verzeild raakt, op zoek naar de 
manager in zichzelf. Vol passie tracht hij zijn publiek ervan te 
overtuigen dat de tijd rijp is voor een nieuw soort manager. Als in 
een onafgebroken dans beweegt hij zich heen en weer op zijn 
podium. Hij verleidt, amuseert, imponeert en schoffeert tot hij de 
uitputting nabij is.

Deze voorstelling kwam tot stand naar een idee van Mirjam Koen. 
Michaël schreef de tekst in samenspraak met Mirjam en filosoof 
Dora Timmers, die adviezen gaf en achtergrondmateriaal leverde. 
Met z’n drieën verdiepten zij zich in het fenomeen manager. 
Ze bestudeerden een gedeelte van de metershoge stapel aan 
managementboeken. Michaël bezocht seminars en colleges over 
veranderingsmanagement en sprak met deskundigen uit 
verschillende management stromingen.
Behalve in het theater is deze voorstelling ook gespeeld bij 
bedrijven voor mensen die zich in het dagelijks leven manager 
noemen en was een groot succes. De voorstelling kreeg een 
mooie recensie in de Theaterkant en werd door managers van KPN 
beoordeeld met een 9,5.
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Zomerkade
Na het grote succes in 2015 organiseerde OT rotterdam in samenwerking met 
Evermore (café en winkel voor duurzame thee, koffie en chocola) & 
KookstudioMix Zomerkade, het festival aan de Coolhaven. Het werd uitgebreid 
naar twee dagen en was een groot succes, mede dankzij het weer, maar vooral 
vanwege de goede voorbereiding en de uitstekende programmering.
OT rotterdam investeerde in vier nieuwe korte OT voorstellingen waarmee de 
artistiek leiders in meerdere en mindere mate bemoeienis hebben gehad: 
• Sisyphus of het fietsende eenmansorkest van Ruta van Hoof. 
• Laura Mentink en Anne van Dorp traden op met de voorstelling Weg. Die 

bestond uit mooie beelden en een prachtige tekst over de staat van de 
wereld. De tekst is uitgebracht door De Nieuwe Toneelbibliotheek.

• Harpert Michielsen speelde De Koorts. Een intieme voorstelling over een 
man in de eenzaamheid van zijn hotelkamer, die wisselende reacties 
opriep. 

• De Rotterdamse choreograaf en beeldend kunstenaar Piet Rogie danste 
samen met Marieke den Dulk en haar dochtertje Senne zijn choreografie 
Still Alive / Less Kicking over een oude man die terugkijkt op zijn verleden. 
Idee en regie waren van Mirjam Koen. Deze voorstelling was een groot 
succes en was alle keren uitverkocht.

Op Zomerkade werden ook de bestaande voorstellingen Liefhebben van Laura 
van Dolron en Turing van Lowie van Oers gespeeld, allebei voor een 
uitverkochte en enthousiaste zaal.  
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Bezoekersaantallen
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Mensenpraat vrije voorstellingen 8 318 88%

Mensenpraat schoolvoorstellingen 10 497 99%

Nieuw Gewas 3 134 99%

Turing 3 140 104%

American Disasters 1 60 75%

How to manage 9 243 60%

Totaal voorstellingen 34 1392 86%

Festival Zomerkade 851

TOTAAL BEZOEKERS 2016 2243



Visie OT rotterdam
OT rotterdam maakt met relatief weinig middelen 
voorstellingen die buiten de mainstream vallen. We maken 
grens- en generatie overschrijdend theater voor een betrokken 
publiek, waarbij we de geest van de tijd continu in het vizier 
houden. Onze drijfveren zijn: menselijke maat, empathie, 
blijven nadenken, gewoon doorgaan, ruimte bieden, ruimte 
opeisen, samenwerkingen aangaan, risico’s nemen en het 
publiek verleiden om samen met ons boven het maaiveld van 
het alledaagse te stijgen. Toegankelijkheid, inhoudelijkheid, 
kwaliteit, kwetsbaarheid en eigenzinnigheid zijn voor ons 
belangrijke begrippen. We zijn ervan overtuigd dat in een 
zichzelf respecterende democratie de intensiteit, intimiteit en 
zeggingskracht van theater onmisbaar is. Naast de 
voorstellingen van artistiek leiders Gerrit Timmers en Mirjam 
Koen, organiseert OT rotterdam studio’s voor jong talent en 
biedt het gezelschap incidenteel plek aan zielsverwanten die 
verlangen naar een laboratorium. OT rotterdam is gevestigd in 
Rotterdam en beschikt over een tijdelijke werk- en 
presentatieruimte aan de Coolhaven. De financiële basis van de 
stichting bestaat uit een bescheiden stichtingskapitaal, 
incidentele subsidies, particuliere donaties, publieksinkomsten 
en inkomsten uit werk voor derden. 

Voorgeschiedenis van OT rotterdam

Onder leiding van het driemanschap van Gerrit Timmers, 
Mirjam Koen en danser/choreograaf Ton Lutgerink bracht 
O.T. Theater & Opera O.T. (Onafhankelijk Toneel) vanaf 1985 
toneel, montagevoorstellingen, theaterdans, voorstellingen met 
Arabischtalige acteurs, objecttheater met live video, 
muziektheater, kindervoorstellingen, opera, voorstellingen van 
nieuwe makers en producties voor en met jongeren.

In 2003 opende O.T. een nieuwe theaterzaal. O.T. had een gestaag 
groeiend publiek, kreeg erkenning uit binnen- en buitenland, 
werd onderscheiden met theaterprijzen en ontving vaak zeer 
lovende recensies. De opera’s van Opera O.T. speelden o.a. in 
Carré, Het Nieuwe Luxor en het Muziektheater. Het gezelschap 
stond met regelmaat in het Theaterfestival en op buitenlandse 
festivals. Als multidisciplinair theatergezelschap heeft O.T. 
Theater & Opera O.T. zich met een geheel eigen signatuur 
onderscheiden binnen het Nederlandse theaterlandschap. 

Na beëindiging van de structurele subsidie per 1 januari 2013 en 
de ontmanteling van het theater en het gezelschap, zijn Gerrit 
Timmers en Mirjam Koen in 2014 opnieuw begonnen onder de 
naam OT rotterdam. 
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Organisatie OT rotterdam
Artistieke leiding
Mirjam Koen is regisseur. Sinds de nieuwe start in 2014 van OT rotterdam
is zij samen met Gerrit de drijvende kracht achter de nieuwe producties 
van OT rotterdam. Van 1985 tot 2013 was zij ook artistiek leider van O.T. 
Theater & Opera O.T. Dat bracht toneel, dans, muziektheater en opera. 

Gerrit Timmers is theatermaker. Van 1985 tot 2013 was hij samen met 
Mirjam artistiek leider van O.T. Theater & Opera O.T. Sinds de nieuwe 
start zorgt hij voor de continuïteit voor de studio aan de Coolhaven.

Zakelijke leiding
Sjoukje Vermeer is zakelijk leider sinds medio 2015. Ze heeft een lange 
ervaring als zakelijk directeur in de culturele sector.  Ze heeft diverse 
posities bekleed als producent, operationeel manager en 
communicatieadviseur bij theater, film, beeldende kunst en festivals. 

Medewerker
Filosoof Dora Timmers is verbonden aan OT rotterdam voor research, 
dramaturgische adviezen en assistentie op het gebied van productie en 
publiciteit.

Het bestuur
Corry Prinsen is sinds 1 januari 2014 voorzitter 
van het bestuur van OT rotterdam. Van 1982 tot 
2013 was zij zakelijk leider van O.T. Theater & 
Opera O.T. 

Berend Jan Langenberg is zelfstandig adviseur 
op het gebied van de arbeidsmarkt in de 
culturele sector. Tot 2012 doceerde hij 
economische aspecten van kunst en cultuur aan 
de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Frans van Oekel is ondernemer. Hij is specialist 
op het gebied van podiumtechniek. Zijn missie 
is theatergezelschappen te helpen meer te 
bereiken met minder subsidie.

Marleen Janssen Groesbeek is lector 
Sustainable Finance and Accounting bij Avans 
Hogeschool. Zij doet onderzoek naar het meten 
van impact en maatschappelijk rendement.
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Bedrijfsvoering
Met meer kosten dan inkomsten teert OT rotterdam elk 
jaar in op haar reserves. Dat is een bewuste keuze. Zonder 
onze reserves kunnen we geen theater maken. Maar we 
willen ook niet dat onze reserves te snel interen dus we 
volgen een prudent begrotingsbeleid.
Daarnaast werken Mirjam Koen, Dora Timmers en Sjoukje 
Vermeer op parttimebasis. Gerrit Timmers is vrijwilliger en 
krijgt een kleine vrijwilligersvergoeding volgens de regels 
van de Belastingdienst.
Ook zijn we blij met onze bezoekers die dit jaar bijna 
12.000 euro aan kaartjes betaalden.
Wat Mirjam Koen en Gerrit Timmers met regies buiten de 
deur verdienen, doneren zij aan OT rotterdam.
Omdat kunst en theater nauwelijks commercieel 
geëxploiteerd kunnen worden, vragen we voor onze 
projecten subsidie aan. In 2016 heeft OT rotterdam 
60.200 euro aan subsidie ontvangen.
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