BELEIDSPLAN 2016 Theater Gajes
Missie en Visie
Theater Gajes wil een van de voorvechters zijn van het buitentheater in Nederland. Een gezelschap dat een
nieuwe connotatie aan de term buitentheater werkelijkheid maakt. Wij staan voor buitentheater van een artistiek
verantwoord niveau, gemaakt door professionals op alle fronten. Theater met een verhaal of een boodschap,
Buitentheater dat bewust communiceert met zijn publiek en zich daarbij tot doel stelt nieuwe deuren en
werkelijkheden te openen.
Wij gaan voor het verbeteren van de kwaliteit van buitentheater in het algemeen en van ons eigen gezelschap in
het bijzonder. Wij willen onszelf als makers constant onder de loep blijven nemen en zo onze handtekening keer op
keer verversen.

Speelstijl en beleving
Een grote menigte bespelen en tegelijkertijd elke individuele toeschouwer raken en ontroeren, dat ligt aan de basis
van de speelstijl die gehanteerd wordt. Gajes werkt met goed opgeleide acteurs die in het gezelschap worden
aangemoedigd op de toppen van hun fysieke grenzen te spelen. Grotesk spel om een menigte te bereiken moet
altijd samengaan met geloofwaardigheid. Humor en lichtvoetigheid gaan hand in hand met drama en abstractie.
Acteurs spelen beurtelings groots als ze ten dienste staan van het geheel en houden daarbuiten in klein spel
contact met de kleine cirkel toeschouwers om zich heen.
Een zeer belangrijk onderdeel van de speelstijl van Theater Gajes zijn de grootse en innovatieve beeldende
objecten en machines. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van verschillende technische effecten. Het spektakel dat
deze met zich meebrengen zien wij als een belangrijk onderdeel van onze speelstijl en van belang voor de
totaalbeleving van de toeschouwer. Wij zien het als een uitdaging deze altijd in te zetten ten dienste van de inhoud
of esthetiek van de voorstelling en niet enkel voor de sensatie. Een ander belangrijk element in het werk van
Theater Gajes is de live muziek, die niet alleen dragend en dienend kan werken maar vaak ook hand in hand gaat
met spel en beeld of zelfs richting kan geven aan de scene. De muzikanten zijn ook spelers en het geluid kan
ontstaan uit allerlei objecten, niet enkel uit instrumenten.
In de grote productie maakt Theater Gajes gebruik van vrijwilligers; medewerkers uit de stad waar we optreden die
ingezet worden om de voorstelling te verrijken. Ze helpen met het het aanreiken van materiaal en verplaatsen van
het decor maar voeren in een eenvoudige choreografie ook scenes uit. De voorstelling krijgt hierdoor meer impact
en snelheid. Daarnaast is het voor deze medewerkers vaak ook een onvergetelijke ervaring in een professionele
productie te participeren. Met veel deelnemers houden we nog langdurig contact.

Organisatiestructuur
Theater Gajes bestaat uit een kernteam met een grote netwerk aan specialisten daaromheen.
Het Kernteam bestaat uit:
Maartje Keijzer; artistiek en zakelijk leider

Norbert Busschers; logistiek en artistiek inspirator
Monique van Meel; communicatie en verkoop
Een nieuw aan te trekken administratief en financieel ondersteuner
Op projectbasis ondersteunen de volgende personen uiteenlopende zaken:
Sophie Simenel; productioneel werk en coördinatie op stapel staande werkzaamheden.
Valentijn van der Mieden; Hoofd techniek.
Douwe Hibma: Vormgeving decor.
Tessa Verbei: Vormgeving kostuums.
Arjan van Drumen; Coördinatie effecten en veiligheid op de werkvloer.
De spelers en muzikanten dragen niet alleen hun kunde bij in de uitvoering maar worden ook bij de totstandkoming
van elk product betrokken. Elke medewerker heeft zijn specifieke vaardigheden en wordt daarop uitgenodigd mee
te denken en met ideeën te komen om ons resultaat te verrijken.
De kracht van de organisatie is de binding van de artiesten. Theater Gajes wordt door alle betrokken freelancers
ervaren als een creatief collectief. Bij elk nieuw project wordt in eerste instantie uitgegaan van de professionals die
eerder al betrokken waren bij Theater Gajes. Daarnaast is er een stevige binding van het gezelschap met haar
omgeving. Steeds opnieuw kiezen wij ervoor vrijwilligers en figuranten te betrekken in ons werk om middenin de
maatschappij te blijven staan.

Activiteiten en ontwikkeling
Theater Gajes speelt momenteel een drietal voorstellingen. Alle drie verschillend qua grootte (spelers en
publieksbereik). Deze voorstellingen spelen meerdere seizoenen in binnen- en buitenland.
Daarnaast vinden er incidentele theaterprojecten plaats. Voorstellingen die eenmalig gespeeld worden al dan niet
met hulp van amateurspelers uit de buurt. Theater Gajes strijkt dan enige dagen tot een week neer op een locatie
of festival. In combinatie met amateurs en professionals wordt een voorstelling ontwikkeld die als reguliere act op
dat festival of die gelegenheid geprogrammeerd kan worden. Theater Gajes heeft in de laatste jaren ervaring
opgedaan in dit soort projecten en wil dit palet aan activiteiten gaan verbreden.
We sturen aan op een ontwikkeling van Theater Gajes in een viertal richtingen; uitbreiding van kernactiviteiten,
bijzondere projecten, scholing en kennis/netwerk.

Uitbreiding Kernactiviteiten
Allereerst willen we onze bestaande kernactiviteit breder inzetten. De voorstellingen zoals we die nu op
zomertheaterfestivals spelen willen we ook gaan marketen in een ander segment, namelijk die van de
woningcorporaties, gemeentes en bouwbedrijven. Daarbij gaat het dan voornamelijk om de grote voorstelling
“Agora Phobia” en de nog te ontwikkelen Odyssee. De bovengenoemde instanties hebben ons al een aantal malen
ingezet in wijken die te maken hadden met flinke saneringen. Ter uitbreiding van de internationale contacten willen
we, indien de financiën dat toelaten, de voorstellingen op eigen kosten presenteren op internationale
voorbeeldfestivals zoals Chalon dans la Rue(F) en Fira Tarrega(ES).

Maatwerk
De tweede richting waarin wij ons graag verder willen ontwikkelen is die van de bijzondere projecten. Wij zetten
onze kennis, netwerk en materiaal graag in voor openingen of andersoortige specialistische klussen. In de
afgelopen jaren deden we ervaring op met de opening van het Eemhuis in Amersfoort en het stadhuis in Deventer.
Ook gaven we het startschot voor de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein in ‘s Heerenberg.
De structuur van Theater Gajes leent zich uitermate goed voor het opzetten en uitvoeren van korte projecten met
grote impact vanwege het reeds aanwezige materiaal en effecten en grote netwerk van acteurs, musici en andere
uitvoerenden.
Educatieve projecten
Een derde activiteit die Gajes in de afgelopen jaren heeft opgezet en ontwikkeld is scholing en educatie. In
Dutsland en Nederland werden in de afgelopen jaren in samenwerking met jongeren en amateurs uit de directe
omgeving een aantal opmerkelijke theaterprojecten ontwikkeld. Met een team van professionals op alle vlakken en
een groep deelnemers wordt er toegewerkt naar een theatraal product. De jongeren en amateurs worden
aangesproken op meedenken en krijgen eigenaarschap over de ideeën die ontstaan. Een mooie manier om
onszelf te profileren, maar ook om ons netwerk in te zetten en natuurlijk om uiteindelijk mee te helpen zorgen voor
een beter niveau binnen het Nederlandse buitentheater. Voor de komende seizoenen bestaat al veel belangstelling
voor soortgelijke projecten in binnen- en buitenland.
Wij zijn momenteel in gesprek met een aantal theateracademies. Daarnaast zouden wij graag samenwerken met
circusacademies.
Kennis en Netwerk
Aangezien wij het tot onze missie hebben gemaakt om een voorvechter te zijn op het gebied van straattheater in
Nederland willen wij onze kennisverbreding gerichter gaan vormgeven. Wij denken erover stappen te zetten in het
oprichten van een vereniging voor buitentheater. Een vereniging die niet alleen opkomt voor de belangen van
makers en verspreiders van buitentheater in Nederland, maar ook het buitentheater zelf en de functie daarvan op
de samenleving zichtbaarder maakt.
Allereerst zullen we daarvoor onze gedachten en kennis nog meer moeten voeden. We gaan daarom in gesprek
met een aantal gezelschappen die wij belangrijk achten in het buitentheaterlandschap.

Beloningsbeleid
Theater Gajes heeft geen vaste medewerkers in dienst. De organisatie bestaat
in zijn geheel uit een netwerk van freelancers die met een opdrachtovereenkomst
telkens opnieuw worden ingehuurd.
Ons seizoen en de omvang van werkzaamheden is beperkt. Elke medewerker heeft
naast het werk bij Theater Gajes nog andere werkzaamheden om in zijn
levensonderhoud te voorzien.
Vier bestuursleden voeren hun taak als vrijwilliger naast hun dagelijkse werkzaamheden uit. We bieden slechts een
kleine vergoeding op het gebied van reiskosten en ontvangst tijdens de bestuursvergaderingen.

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen.
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