
 
 

 
 
 

 
 

 
 

informatie over Studio Werk in uitvoering 

een theaterworkshop van drie weken bij OT rotterdam  
voor professionele theatermakers en spelers  
 
OT rotterdam organiseert van 29 april t/m 19 mei 2019 een 
workshop van drie weken voor acteurs met een afgeronde HBO 
theateropleiding of daaraan nog studerend. Tien deelnemers werken 
na een selectieprocedure op basis van een thema aan opdrachten 
onder begeleiding van Mirjam Koen (regisseur en artistiek leider van 
OT rotterdam). Filosoof Dora Timmers is verantwoordelijk voor de 
research. De Studio wordt afgesloten met drie openbare 
presentaties. 
 
uitgangspunten  
De Studio’s van OT rotterdam staan in een lange traditie die zijn 
oorsprong vindt in het voormalig Onafhankelijk Toneel. Het doel van 
een Studio is het maken van een presentatie met een 
laboratoriumachtig karakter. Je werkt drie weken op basis van 
opdrachten aan korte scènes en acts, uitmondend in drie 
presentaties aan het eind van de derde week. De artistieke 
eindverantwoordelijkheid ligt bij Mirjam Koen. We gebruiken scènes 
uit de toneelliteratuur en zelf gemaakte teksten. In de Studio kunnen 
de deelnemers op zoek gaan naar hun drijfveren in het maken van 
theater en door het ongedwongen karakter van de Studio nieuwe 
ontdekkingen doen. In het verleden is gebleken dat een Studio vaak 
aanleiding is voor nieuwe samenwerkingsverbanden, zowel binnen 
als buiten OT rotterdam.  
 
thema 
In Studio Werk in uitvoering willen we stilstaan bij vragen als: 
wat is de betekenis van werk in deze tijd? 
in hoeverre geeft het hebben van werk je een bepaalde identiteit.  
is er wel (voldoende) werk? 
wat is de rol van werk in de toekomst 
moet het begrip werk niet totaal op de schop? 
Wij bieden als materiaal om aan te werken toneelscènes waarin werk 
een belangrijke rol speelt. Ook verzamelen we artikelen en films die 
over werk gaan. Dora Timmers gaat in op de filosofische aspecten 
van werk. Daarnaast vragen we de deelnemers om ook zelf op zoek 
te gaan naar materiaal. 

 
 

data  
data studio 
ma 29 april t/m zo19 mei 2019 
presentaties:  
vr 17, za 18 en zo 19 mei 2019 
sluitingsdatum motivatiebrief:  
3 januari 2019   
audities: zo 13 januari 2019 
 
locatie 
de studio van OT rotterdam 
Coolhaven 98 Rotterdam 
 
voorwaarden voor deelname 
de Studio is bestemd voor 
spelers die een erkende HBO 
opleiding toneel, regie, mime of 
muziektheater hebben gevolgd 
of die nog studerend zijn.  
er is plaats voor maximaal 10 
deelnemers.  
 
selectie 
op basis van je CV en een 
motivatiebrief bepalen we of je 
uitgenodigd wordt voor een 
auditie. 
 
kosten 
wij vragen een bijdrage van  
€ 175-  p.p . Dit is inclusief 
koffie, thee, lunch en een 
aantal avondmaaltijden in de 
laatste week. Je moet zelf voor 
onderdak en vervoer zorgen.  
 
 

heb je interesse?  
mail dan je brief met motivatie voor deelname en je cv naar:  
mirjam@ot-rotterdam.nl onder vermelding van: Studio Werk in uitvoering  
 

>> lees verder op de volgende bladzijde: info over OT rotterdam, Mirjam Koen en reacties van deelnemers van de Studio in 2017 >> 



Foto’s Studio Mei ‘68 (2017) 

 

reacties deelnemers Studio  
“Ik vond het wel spannend, een eerste keer niet binnen dat schoolse 
kader te moeten werken, omdat ik dan kon kijken waar ik nu stond, 
na een jaar Codarts en twee jaar Maastricht. Dat is zeer leerrijk 
geweest: merken dat ik toch nog een (externe) schop onder mijn 
kont nodig heb om gewoon eindelijk eens te gaan staan voor mijn 
materiaal. En dat was een bijzonder inspirerende ervaring: voelen 
dat je echt zoveel macht hebt op de vloer, je kan gewoon zeggen 
wat je wil! Misschien wel voor het eerst - WAT IS TIMO?! HE, WAT IS 
DAT?! Merci OT. Ik heb mooie mensen ontmoet, heb mooie dingen 
gezien, ben tegen lampen aangelopen en ben weer opgestaan. En 
nu gaat het verder.” 
Timo Tembuyser, deelnemer Studio 2017 
 
“Ik vond het te gek om met Mirjam te werken. Ik vond het ook 
interessant om te zien dat ze zo veel materiaal verzameld had 
rondom het onderwerp om inspiratie uit op te doen. En ik vind dat 
ze veel geduld en vertrouwen gaf. Ik vond het heel leuk om samen 
met Gerrit een beeld te maken. Omdat het zo snel ging. Omdat hij 
zei: kom maar met een idee en dan gaan we dat doen. En zo snel 
werd het ook iets moois. Ik weet niet wanneer ik weer de kans krijg 
om op zo’n gezamenlijke interdisciplinaire manier te werken of hoe 
ik die moet organiseren. Maar ik wil dat graag.” 
Iris van der Ende, deelnemer Studio 2017 

 
 
 

OT rotterdam is een kleinschalig professioneel 

theatergezelschap dat geworteld is in Rotterdam. De artistiek 
leiders Gerrit Timmers en Mirjam Koen maken eigen voorstellingen 
en fungeren daarnaast als coach of eindregisseur bij voorstellingen 
van zowel jonge als ervaren theatermakers. Hun jarenlange ervaring 
als artistiek leiders van O.T. Theater & Opera O.T. staat borg voor 
het overdragen van kennis en vakmanschap in combinatie met een 
mentaliteit die open staat voor nieuwe ontwikkelingen en 
initiatieven. De voorstellingen en presentaties van OT rotterdam 
zijn te zien in de eigen studio aan de Coolhaven, in de Rotterdamse 
Schouwburg en in theaters in het land.  
 
 

Mirjam Koen is regisseur van 

zowel bestaand toneelrepertoire 
als van voorstellingen gebaseerd 
op een thema of een nieuw 
geschreven tekst. Daarnaast 
regisseert zij opera en 
muziektheatervoorstellingen. 
Samen met Gerrit Timmers is zij 
artistiek leider van OT 
rotterdam. Ze regisseerde o.a. 
bij Onafhankelijk Toneel, Carver, 
Artemis, Toneelgroep 
Amsterdam, Het Zeeland 
Nazomerfestival, de Nationale 
Reisopera en de Nederlandse 
Opera. Regies van de afgelopen 
periode: Zout op mijn huid bij 
Hummelinck& Stuurman, de 
rockopera. De Witt of Oranje bij 
Tafel van vijf, Holy F bij Via 
Rudolphi, Cocteau/La voix 
humaine, How to manage, Als 
we Theodor met rust laten komt 
alles goed bij OT rotterdam.  
In 2017 ontving Mirjam Koen de 
Act Award voor diversiteit en 
coaching van jong talent.  
      

 

overige medewerkers Studio  research en adviezen Dora Timmers | vormgevingsadviezen 

Gerrit Timmers | techniek Charlotte de Bruijn | zakelijke leiding & marketing Sjoukje Vermeer 

>> op onze website meer informatie over OT rotterdam en de voorgeschiedenis, inclusief o.a. 

link naar registraties van vroegere voorstellingen van Onafhankelijk Toneel. 

www.ot-rottedam.nl Coolhaven 98 Rotterdam contact Studio mirjam@ot-rotterdam.nl  
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