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PR-beeld voor voorstelling KNEED (2021)

SPEELS COLLECTIEF

BESTUURSWOORD
Mijn positie en die van de ander. Hoe verhouden we ons tot elkaar? En hoe ligt de
maatschappelijke norm daarop? Deze vragen houden mij bezig als ik weer bij een
voorstelling of livestream van stichting Speels Collectief ben geweest. Of als ik een
publicatie van Sanne Arbouw of Merel van Lieshout, de zakelijke en artistieke leiders van
de stichting, heb gelezen. Hieronder staat een citaat uit Merels publicatie van haar
masterscriptie ‘Diverse Theater And Ever Changing Horizons’ (2021).
‘Het meest relevante vond ik het bevragen van inclusie in de leiding van ‘inclusieve’
gezelschappen. Wie heeft de macht om welk verhaal te vertellen over wie? Het komt
vaak neer op: ‘wij’ (de ‘ablebodied’) hebben de macht om het verhaal te vertellen over
‘zij’ (‘de ander’, de ‘disabled’). Ook als de groep divers is, zijn de leidinggevenden vaak
zeer homogeen. Dat is kwalijk. Het systeem moet vanaf de wortel worden aangepakt.
Vraag jezelf altijd af: wat is hierin mijn (machts)positie?’
Dit is heel belangrijk en waardevol om te bevragen. Hoe vind je een weg in het geven van
een podium zonder degene te worden die de macht claimt om dat podium uit de delen. Ik
zie dat Speels Collectief hier als stichting blijvend in groeit door constant verschillende
mensen erbij te betrekken en anderen te vragen om inzichten en advies. Speels Collectief
staat op deze manier echt voor een divers, mixed-abled gezelschap. 2021 heeft hier
prachtig aan bijgedragen. In dit jaar vol ontwikkelingen en mooie momenten heeft Speels
Collectief laten zien waar ze voor staat en wat ze kan. Mooie projecten zijn afgerond en
inspirerende zijn gestart. In dit verslag zal je die allemaal lezen en zien.
In dit jaarverslag van 2021 nemen we je mee in de ontwikkelingen van Speels Collectief
gedurende 2021. Je ziet als eerste onze grote trots: onze voorstellingen, publicaties en
gehonoreerde subsidies. Daarna nemen we je mee door de rest van 2021 en vertellen we
over onze teamuitbreiding, nieuwe samenwerkingen, gestarte projecten en meer.
Veel leesplezier,
Namens het bestuur van stichting Speels Collectief,
Nienke Flederus, voorzitter bestuur stichting Speels Collectief
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2021
JANUARI
Start repetities voorstelling DE HOEKSTEEN VAN DE SAMENLEVING
Start repetities stageproject: duetten HAPPILY EVER AFTER

FEBRUARI
Live uitvoering DE HOEKSTEEN VAN DE SAMENLEVING en HAPPILY EVER AFTER
Livestream DE HOEKSTEEN VAN DE SAMENLEVING en HAPPILY EVER AFTER

MAART
Productie en draaidagen drie films: TURN OFF THE LIGHTS, PERFECT FIT en TAKE CARE
Eerste vergadering adviescommissie

APRIL
Festival Meanwhile ArtEZ, vertoning films en nagesprek
Publicatie De veranderkracht van sociaal-artistiek samenwerken
Start repetities afstudeervoorstelling KNEED
Lancering podcast DE ROADTRIP
Eerste officiële nieuwsbrief
Online première films

MEI
Waalzinnig Festival Nijmegen, vertoning PERFECT FIT en TAKE CARE,
met nagesprek en livestream
Hogeschool Nijmegen vertoning films voor studenten
Dramatherapie en Social Work, met nagesprek
DD-event ArtEZ, talkshow en vertoning drie films

JUNI
Uitvoering afstudeervoorstelling KNEED
Publicatie scriptie master Gender Studies Merel van Lieshout

JULI
Korte tuinvoorstelling IK ZIE, IK ZIE, WAT JIJ NIET op Landpark Assisië (7x)
Zomerproject in Oostpool Theater

AUGUSTUS
Korte tuinvoorstelling IK ZIE, IK ZIE, WAT JIJ NIET op Landpark Assisië (3x)
Zomerproject in Oostpool Theater

SEPTEMBER
Start repetities professionele gezelschap USUALLY I'M ON TOP
Reprise KNEED op de Hogeschool Nijmegen
Start vooronderzoek wijktheaterproject Theaterroute Nabij
Start lessenreeks gastdocent en dramatherapie studenten
Start repetities afstudeerproject met Muziektheater ArtEZ

OKTOBER
Aanvraag Bruggenbouwers gehonoreerd bij Fonds voor Cultuurparticipatie in de regeling Samen
Cultuurmaken
Project Bruggenbouwers gehonoreerd en van start
Symposium Siza over ethiek en seksualiteit: vertoning drie films
Start danstheaterlessen op Landpark Assisië

NOVEMBER
Live prèmiere films in het Posttheater met nagesprek
Buzz-tours bezoek Cultuur Oost

DECEMBER
Repetities afstudeerproject met Docent Dans ArtEZ
Uitreiking Gelderse Bokaal

INHOUDSOPGAVE

BESTUURSWOORD
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16
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ORGANISATIE

Organisatiestructuur Speels Collectief

Speels Collectief is trots op haar voorstellingen, projecten, publicaties, benoemingen en
nominaties in 2021. Met meerdere groepen werkt Speels Collectief met een divers,
mixed-abled gezelschap aan inclusief theater.
Twee groepen in Arnhem en Biezenmortel werken samen met stagiaires van verschillende
kunst- en zorgopleidingen aan voorstellingen, lessenreeksen en projecten. Dit zijn diverse
groepen met ruimte voor iedereen, gebaseerd op motivatie. Speels Collectief wil een
open en inclusief gezelschap zijn en tracht de lessen en repetities zo toegankelijk mogen
te maken door financieel flexibel te zijn voor de spelers en per speler te bekijken wat
diegene nodig heeft om te kunnen deelnemen.
Daarnaast heeft Speels Collectief een professioneel gezelschap opgericht dat de
voorstelling ‘USUALLY I’M ON TOP’ maakt. Dit gezelschap is in september 2021 gestart
met repeteren en staat onder leiding van Sanne Arbouw en Ulrike Doszmann.
In Arnhem zijn de bovenstaande projecten gefinancierd vanuit de subsidie ‘Samen
cultuurmaken verbreden’ (aanloopregeling) van het Fonds voor Cultuurparticipatie.
Speels Collectief is in september 2020 gestart met het project ‘Theater zonder
beperking’ in samenwerking met. Siza. Dit project loopt tot maart 2022.
Op Landpark Assisië in Biezenmortel is in oktober 2021 een nieuwe project gestart in
samenwerking met Prisma en Studio Assisië dat gefinancierd wordt vanuit de subsidie
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‘Samen cultuurmaken’ van het Fonds voor Cultuurparticipatie. In dit project
‘Bruggenbouwers’ ontwikkelen we de komende jaren een toegankelijke groep die wekelijks
werkt op het Landpark en een nieuw professioneel gezelschap dat met eigen
voorstellingen op tour kan. Dit project loopt tot oktober 2023.
Voorstelling ‘DE HOEKSTEEN VAN DE SAMENLEVING’
Als eerste werd in februari 2021 de voorstelling ‘DE HOEKSTEEN VAN DE
SAMENLEVING’ getoond via een livestream. Deze voorstelling werd door Sanne
Arbouw geregisseerd, door Elena Foster gechoreografeerd en door de toegankelijke
groepen op ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem gespeeld. De voorstelling
belichaamt wat het betekent om verbonden te zijn. Het laat zien wat zelfstandig worden
en afhankelijk blijven kunnen zijn en stelt de vraag wat er gebeurt als familie geen gegeven
meer is, maar een keuze wordt. Bij deze productie hebben we voor het eerst
samengewerkt met Iris Ebel, student van de opleiding Fashion Design van ArtEZ.
Vanwege de beperkingen door de coronamaatregelen heeft Speels Collectief gezocht
naar alternatieve media om haar voorstellingen te kunnen tonen. ‘DE HOEKSTEEN
VAN DE SAMENLEVING’ is de eerste voorstelling van Speels Collectief die live
gestreamd werd. Daarna kreeg Speels Collectief meerdere keren de uitnodiging om een
voorstelling via een livestream of film te tonen.
Tegelijkertijd kwamen twee andere projecten tot stand met de toegankelijke groepen in
ArtEZ; ‘HAPPILY EVER AFTER’ en drie korte films over intimiteit en seksualiteit:
‘PERFECT FIT’, ‘TURN OFF THE LIGHT’ en ‘TAKE CARE’.

Beeld uit voorstelling ‘DE HOEKSTEEN VAN DE SAMENLEVING’ (2021)
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Fysiek drieluik ‘HAPPILY EVER AFTER’
‘HAPPILY EVER AFTER’ is een fysiek drieluik waarin steeds een speler met en een
speler zonder beperking de dialoog aangaan over hun persoonlijke ervaringen met
seksualiteit. De drie dansduetten zijn gechoreografeerd door Eva Boer en de muziek werd
gecomponeerd door Tobias Wenting. De duetten werden als livestream vertoond bij
meerdere aangelegenheden: Joint Module op ArtEZ, het internationale
onderzoeksprogramma van ArtEZ Bachelor Docent Dans, en Honours Programma
Paramedische Wetenschappen van de HAN in Nijmegen. Bij het internationale
onderzoeksprogramma werden de duetten getoond aan studenten van de kunstacademie
van RAMA in Aarhus, Denemarken, en studenten van DOCH School of Dance and
Circus in Stockholm, Zweden. Daarnaast zijn de duetten getoond aan verschillende
spelersgroepen op ArtEZ.

Beeld uit duet ‘TURN OFF THE LIGHT’ , onderdeel van voorstelling HAPPILY EVER AFTER (2021)

Drie korte films over intimiteit
‘PERFECT FIT’, ‘TURN OFF THE LIGHT’ en ‘TAKE CARE’ zijn drie korte films over
intimiteit en seksualiteit. Oorspronkelijk waren deze films voorstellingen. Maar vanwege
de coronamaatregelen konden de voorstellingen niet live gespeeld worden, waardoor de
keuze is gemaakt om de voorstellingen te laten vertalen naar films door filmmakers Simon
van Iersel en David van Haeren. Het gezelschap werkte voor de eerste keer met het
medium film en is trots op het resultaat.
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‘PERFECT FIT’ is een portret van twee heel verschillende vrouwen. Allebei verlangen ze
naar intimiteit. In de voorstelling staan vragen als; ‘maar wat als je met niemand helemaal
samenvalt?’ of ‘wat als niemand precies past?’ centraal.
In TURN OFF THE LIGHTS kijken we naar dromen over lust, genot en een lichaam dat
alles kan en mag. Stel dat je verlangt, fantaseert en heel graag wilt, maar je lichaam werkt
niet mee. Stel dat ieder intiem moment abrupt onderbroken kan worden door
zorgpersoneel, roosters en schema’s, de realiteit van alledag.
TAKE CARE is een intieme ontmoeting tussen moeder en zoon. De dansfilm gaat over
zelfstandig worden en afhankelijk blijven, voor elkaar willen of moeten zorgen, en over wat
het betekent om verbonden én kwetsbaar te zijn.

Beeld uit duet ‘PERFECT FIT’ (2021)

De films zijn in première gegaan in het Posttheater in Arnhem. Daarna zijn de films
getoond op het festival Meanwhile van ArtEZ in Arnhem, bij de opleiding Social Work van
HAN in Nijmegen, zorginstelling Siza, op het Waalzinnigfestival in Nijmegen (gestreamd),
het Docent Dans festival van ArtEZ in Arnhem (gestreamd), en bij het symposium
'Ethiek en seksualiteit' van de zorginstellingen Zozijn, Siza, Elsver. Het symposium vond
plaats in samenwerking met de HAN en had het thema 'positief omgaan met intimiteit en
seksualiteit voor mensen met een beperking'.
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Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door Fonds voor Cultuurparticipatie en
komen voort uit het project ‘Theater zonder beperking’. Dit filmdrieluik is ook gesponsord
door de Lionsclub Arnhem. Door extra steun van het Fonds voor Cultuurparticipatie, de
Lionsclub en de Stichting Voor Elkaar, kon Speels Collectief tijdens de coronaperiode
zoeken naar alternatieve vormen voor het tonen van haar voorstellingen. Op deze manier
kon Speels Collectief zich blijven inzetten voor cultuur, theater, participatie en inclusie.

Podcast ‘ON THE ROAD’

Door het zoeken naar alternatieve vormen in coronatijd ontstond de podcast ‘ON THE
ROAD’. Dit is een radiodocumentaire die je mee op reis neemt langs allerlei verhalen van
mensen tijdens de coronacrisis. Je hoort verhalen over plotseling in isolement moeten
leven, de vragen die de crisis oproept en over het gemis van familie en vrienden. De
podcast is gemaakt door nieuwe makers Marloes Jobse en Elena Foster. De podcast is
mogelijk gemaakt dankzij steun van Stichting Voor Elkaar. ON THE ROAD is echt een
podcast voor onderweg waarin Speels Collectief de verbinding tracht te onderhouden
tussen spelers en publiek.
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Publicatie Merel van Lieshout
Een belangrijke mijlpaal van Speels Collectief was de publicatie van het essay ‘Een
zoektocht naar weerstand bieden aan het binaire denken’ in mei 2021. Met trots publiceerde
artistiek en zakelijk leider Merel van Lieshout haar essay in de publicatie ‘De veranderkracht
van sociaal-artistiek samenwerken’ van Cultuur Oost.
In haar essay stelt Merel dat de samenleving ons verdeelt in categorieën van mensen ‘met
een beperking’ en mensen ‘zonder beperking’. Speels collectief wil dit binaire denken
doorbreken. Merel beschrijft waarom en hoe men dit doet en ook wat we als maatschappij
eraan kunnen doen. Hieronder staat een passage uit haar bijdrage voor de publicatie:

“Door de manier waarop de samenleving is ingericht, wordt het binaire denken bevestigd. Een
gebouw dat alleen toegankelijk is voor iemand die kan lopen, bevestigt dat iemand in een
rolstoel beperkt is en bekrachtigt daarmee de tweedeling tussen mensen ‘met’ en mensen
‘zonder’ beperking. Bovengenoemd voorbeeld en argument gaat uit van het politieke en
relationele model of disability. Speels Collectief stelt dat een beperking niet zou moeten worden
opgevat als een medisch of een individueel probleem, maar als een politiek en relationeel
probleem. In de huidige, westerse maatschappij worden lichamen en geesten die niet voldoen
aan een bepaalde norm bestempeld als afwijkend en ziek. In plaats daarvan ziet Speels
Collectief een ‘beperking’ als een product van sociale relaties. Niet een bepaald lichaam of een
bepaalde geest is beperkend, maar de sociale structuur en de normen die we binnen die
structuur hebben opgesteld. ‘Met een beperking’ kan alleen bestaan in relatie tot ‘zonder een
beperking’. Dit theoretische concept (en politieke standpunt) is het uitgangspunt van waaruit ik
mijn praktijkonderzoek heb verricht.”

Daarnaast schreef Merel van Lieshout in oktober 2021 haar scriptie ‘Diverse Theater And
Ever Changing Horizons’ voor de masteropleiding Genderstudies aan de Universiteit
Utrecht. De masterscriptie van Merel gaat over inclusieve kunstgezelschappen in Europa.
Haar onderzoek ging over hun drijfveren en idealen en over welke uitdagingen en
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tegenstrijdigheden ze tegenkomen in het bereiken van die idealen. Hiervoor heeft Merel
spelers en makers van de inclusieve gezelschappen Theater Thikwa uit Duitsland en
Stopgap Dance Company uit Engeland geïnterviewd.

Theaterroute NABIJ
In mei 2021 is Speels Collectief gestart met wijktheaterproject ‘Theaterroute NABIJ’ op
Landpark Assisië. Speels Collectief werkt hierin samen met Studio Assisië en
Theatercollectief EELT. Theaterroute Nabij legt de verbinding tussen Landpark Assisië en
omliggende dorpen. NABIJ is een vrolijk avontuur in de vorm van theater voor en door
bewoners van Landpark Assisië en de omliggende dorpen. Het doel is om bewoners en
bezoekers van Landpark Assisië dichterbij elkaar te brengen. Tijdens een mooie wandeling
over het terrein krijgen bezoekers vier korte voorstellingen op verrassende locaties te zien.
Daarbij fungeren de verhalen en herinneringen aan Landpark Assisië van vroeger en
ideeën over de toekomst als inspiratiebron. Zodat wat nu wellicht nog ver weg voelt, meer
nabij komt. Nieuwe maker Kato Mergan van de master choreografie aan de Fontys
Hogeschool in Tilburg maakt voor Speels Collectief één van de vier voorstellingen.
Theaterroute NABIJ wordt op 14 en 15 mei 2022 vertoond.

Beeld van de repetities voor theaterroute ‘NABIJ’ (2022)
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Voorstelling ‘KNEED’
In juni 2021 ging de afstudeervoorstelling KNEED van nieuwe maker Joris Christ van de
opleiding Docerend Theatermaker (ArtEZ) in première. De voorstelling is gemaakt met
de toegankelijke groep op ArtEZ in Arnhem. Deze masker theatervoorstelling gaat over
vormen en gevormd worden. Het bevraagt hoe je gevormd bent door je omgeving, welke
deuken je opliep en of je die wegpoetst of juist laat zien. ‘KNEED’ werd op 18 juni live en
online gespeeld op ArtEZ bij het festival Meanwhile. Daarna vond er een nagesprek in een
online talkshow plaats. In september werd de voorstelling gespeeld op de HAN in
Nijmegen voor studenten van de opleiding Vaktherapie en Social Work en bij de opening
van de nieuwe woonlocatie Elderburen van Siza. Speels Collectief is met deze voorstelling
voor het eerst gerecenseerd door de Theaterkrant. Lees hier de recensie.

Beeld uit voorstelling ‘KNEED’ (2021)

Zomerproject in Oostpool Arnhem
In juli en augustus 2021 waren we te gast in theater Oostpool in Arnhem. Elke zomer
organiseren we een nieuw zomerproject met verschillende gastdocenten. Deze zomer gaf
Merel Caminada, student van de opleiding Docent Dans van Fontys Hogeschool Tilburg,
danstraining en onze nieuwe maker Joris Christ ging in reprise met de voorstelling KNEED.
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Open dag en start nieuwe stageprojecten ArtEZ
Dit jaar organiseerde Speels Collectief in september voor het eerst een open dag op haar
vaste repetitielocatie in ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem. Bezoekers
kregen de kans om een kijkje te nemen in repetities, workshops te volgen en kennis te
maken met de inclusieve werkwijze.

Beeld ter promotie van de open dag. De spelers, makers en stagiairs van Speels Collectief bij ArtEZ Arnhem

In september 2021 zijn verschillende stageprojecten van start gegaan. Lisanne Helwig en
Steven van Oudshoorn, studenten van de opleiding Muziektheater ArtEZ, zijn gestart
met repeteren voor hun afstudeervoorstelling. Mina Schneider en Sterre Bijker,
vierdejaarsstudenten van de opleiding Docent Dans aan ArtEZ, zijn gestart met repeteren
voor hun choreografie. Zij repeteren wekelijks met onze diverse groepen in ArtEZ
Arnhem. Deze afstudeerprojecten worden in april 2022 gepresenteerd.
Professioneel gezelschap
Speels Collectief heeft in september 2021 een professioneel gezelschap opgericht die de
voorstelling ‘USUALLY I’M ON TOP’ maakt. Dit gezelschap is in september 2021 gestart
met repeteren onder de vleugels van de Arnhemse Werkplaats, Posttheater Arnhem.
USUALLY I’M ON TOP wordt een voorstelling waarin heersende normen over
vrouwelijkheid en seksualiteit worden bevraagd. De voorstelling is een regie van Sanne
Arbouw met choreografie van Ulrike Doszmann, en wordt uitgevoerd door een diverse
groep van zeven vrouwen: Ella de Coninck, Marloes Dingshoff, Edith Heij, Beppie Jansen,
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Marga Kamperman, Merel van Lieshout en Lisette Mepschen. Speels Collectief werkt
voor deze voorstelling voor het eerst samen met dramaturg Bram Walter en scenograaf
Eva Dijksman.
Over ‘USUALLY I’M ON TOP’
“Ehm, ik neem dit mee, deze definitie, en ik stel voor om die ehm, ik zal voorstellen om dat te...
dit basiswoordenboek is, ehm... die definitie is... Omdat de opvattingen over seksualiteit
inderdaad wel... nou ja, misschien al langer, maar zeker de laatste tijd, ehm... enorm aan het
verschuiven zijn.” - Telefoongesprek met de redactie van Van Dale. Speels Collectief belde
naar de redactie om die te kritisch te bevragen over de beperkte definitie van seksualiteit
in het woordenboek.
In een wereld waarin schoonheid en perfecte plaatjes het beeld van de werkelijkheid
vervagen en vervangen, trekt Speels Collectief het ideaalbeeld van haar sokkel. In
USUALLY I'M ON TOP worden heersende normen over vrouwelijkheid en seksualiteit
bevraagd. Kwetsbaar en grotesk, in woord en in lijf, nemen zeven vrouwen je mee in hun
ervaringen en verlangens. In een zoektocht naar een nieuwe moraal (of nee... in een
absolute verwerping ervan) komen we uit bij 'what she really really wants’.
USUALLY I’M ON TOP gaat in première op 9 maart 2022 in het Posttheater in
Arnhem. Dit gezelschap is een onderdeel van het project ‘Theater zonder beperking’.

PR-beeld voor voorstelling USUALLY I’M ON TOP
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Korte voorstelling ‘IK ZIE, IK ZIE, WAT JIJ NIET’
In de zomer speelde Speels Collectief ook de korte voorstelling ‘IK ZIE, IK ZIE, WAT JIJ
NIET’ op Landpark Assisië. In deze korte voorstelling speelde een bewoner van het
Landpark Assisië mee, een danseres en violist van Fontys Hogeschool voor de Kunsten.
De voorstelling ging over afstand en nabijheid en hoe je kunt blijven spelen en contact
maken ondanks de afstand die de coronamaatregelen ons oplegt. De voorstelling is acht
keer gespeeld in tuinen en binnenplaatsen van verschillende woonlocaties op Landpark
Assisië voor de bewoners met als doel hen in coronatijd in aanraking te laten komen met
theater. Het was een mooie aanloop naar onze nieuwe toegankelijke groep die in oktober
is gestart. Tijdens het maken van de voorstelling kon Speels Collectief nieuwe spelers
werven. Met deze zomervoorstelling werkt Speels Collectief alvast aan haar doelstellingen
die ze in de subsidie ‘Bruggenbouwers’ heeft opgesteld.

Project ‘Bruggenbouwers’
Een grote en belangrijke mijlpaal is de nieuwe subsidie die Speels Collectief heeft
ontvangen. In oktober 2021 ontving Speels Collectief het heugelijke nieuws dat de
aanvraag voor het project ‘Bruggenbouwers’ voor een tweejarige subsidie is toegekend
door het Fonds voor Cultuurparticipatie. ‘Samen cultuurmaken’ is een subsidieregeling die
is bedoeld om cultuur voor iedereen toegankelijk te maken en drempels weg te nemen.
Met de subsidie wil Speels Collectief het bereik en de bekendheid van inclusieve kunst
verhogen. Precies op het moment dat het Arnhemse ontwikkeltraject eindigt, starten we
naast en vanuit de theaterwerkplaats op Landpark Assisië een inclusief theatergezelschap.
Deelnemers uit het Arnhemse collectief, evenals de gastkunstenaars waarmee we een
prettige samenwerking hebben opgebouwd, kunnen hierin doorstromen. Het gezelschap
gaat door waar het collectief ophoudt: het gaat voorstellingen maken van een hoger
artistiek niveau. Hiermee gaat getourd worden, waardoor het gezelschap niet meer
plaatsgebonden is. Hierdoor komt inclusieve kunst nog duidelijker op de kaart.
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We beschouwen de activiteiten die we voor de komende twee jaar voor ogen hebben als
een brug. We verbinden niet alleen organisaties en werkvelden, maar ook mensen met
heel verschillende eigenschappen en achtergronden. Bovendien verbinden we het
sociaal-culturele domein en het professionele kunstenveld nadrukkelijker dan voorheen.
Inclusieve kunst wordt nog te vaak opgevat als een sympathiek gebaar en wordt als
kunstvorm weinig serieus genomen. Daar willen we verandering in brengen. De komende
twee jaar onderzoeken we hoe we twee werelden – inclusieve kunst in een zorgcontext en
het professionele kunstenveld – dichterbij elkaar kunnen brengen en van elkaar kunnen
laten leren.
Dit doet Speels Collectief natuurlijk niet alleen, maar met uitstekende partners. De
komende twee jaar gaan we een samenwerkingsverband aan met Landpark Assisië,
Stichting Prisma en Studio Assisië om de doelen uit het project te realiseren.
Vanuit het project Bruggenbouwers is Speels Collectief in oktober gestart met het eerste
deel van het project: de danstheaterlessen op Landpark Assisië. Elke dinsdagavond geeft
Speels Collectief danstheater aan een diverse groep spelers uit Biezenmortel, Tilburg en
omgeving. Veertien nieuwe spelers komen wekelijks samen op Landpark Assisië in
samenwerking met stagiaires van dans- en theateropleidingen van de Fontys Hogeschool
Tilburg.

In november 2021 is Speels Collectief gestart met de voorbereiding van de professionele
voorstelling van het gezelschap voor het projectplan Bruggenbouwers.

Beeld uit de voorstelling ‘IK ZIE, IK ZIE, WAT JIJ NIET’ (2021)
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OVERIGE PROJECTEN EN ONDERZOEKEN
‘Online sociaal-artistieke dagbesteding’
Speels Collectief houdt zich altijd bezig met onderzoek en samenwerkingsverbanden met
partners uit de kunst, zorg en het sociale domein. In 2021 werkte Speels Collectief mee
aan de pilot ‘Online sociaal-artistieke dagbesteding’. Dit was een pilot project van Cultuur
Oost over de gevolgen van COVID-19. Door de pandemie kunnen veel mensen met een
beperking geen activiteitencentra meer bezoeken. In de pilot ‘Online sociaal-artistieke
dagbesteding’ werken kunstenaars en instellingen samen aan duurzame initiatieven en
activiteiten voor mensen met een beperking, zo ook Speels Collectief. Lees hier meer
informatie over dit project.

Talkshow ‘De kracht van Kunst’
In april 2021 was Sanne Arbouw en speler Hendrie Bombach namens Speels Collectief te
gast bij een talkshow over cultuurparticipatie en de kracht daarvan. Cultuur Oost
organiseerde de talkshow waarin inspirerende denkers en doeners vertellen over de
kansen en uitdagingen van kunst en cultuurparticipatie. In de tweede sessie over het
thema ‘Sociaal-artistiek samenwerken’ was Sanne te gast. Dit was te zien via een live
stream. Lees hier meer informatie over de talkshow.
Tweede prijs Gelderse Bokaal
Speels Collectief deelt met trots de nominatie van Sanne Arbouw voor de Gelderse
Bokaal voor theatermakers. Iedere twee jaar wordt er iemand genomineerd die zich in het
bijzonder inzet voor cultuur of natuur. Bij deze nominatie in 2021 heeft de jury expliciet
gekeken of de theatermakers in hun werk verbinding zoeken met de samenleving en of en
hoe ze verschillende doelgroepen betrekken in hun werk. De jury heeft beoordeeld of in
het werk van de makers ruimte is voor diversiteit, inclusie en vernieuwing. De jury prees
Sanne en Speels Collectief om hun diverse gezelschap en maatschappelijke
betrokkenheid. Speels Collectief als gezelschap zet zich in voor het doorbreken van de
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maatschappelijk norm en maakt theater zonder beperking dat toegankelijk is voor
iedereen. De jury schreef het volgende over Sanne:

''Met theatergezelschap Speels Collectief uit Arnhem maakt Sanne sinds 2016 theater
met mensen die nauwelijks met kunst en cultuur in aanraking kwamen of komen. Zij
omarmt daarin het ongewone en zet de kracht van iedere speler centraal. De jury
roemt Sanne als een gedreven en sociaal theatermaker, en ziet dat het initiatief dat
nog maar vijf jaar geleden startte is uitgegroeid tot een begrip in de provincie
Gelderland.''

Sanne Arbouw wordt tweede bij de uitreiking van de Gelderse Bokaal (2021)

Op 6 december 2021 vond de uitreiking plaats via een livestream. Sanne is tweede
geworden. Hiermee heeft Sanne €2500,- gewonnen wat in een nieuw project van
Speels Collectief gestoken zal worden. Over de uitreiking werd een persbericht
geschreven dat hier te lezen is. Ook werd er voor de nominatie een videoportret van
Sanne en een opname van de uitreiking gemaakt.
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Culturele ANBI Status
Speels Collectief heeft in 2021 de status culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende
Instelling) gekregen. Doneren aan een ANBI heeft allerlei voordelen. Dankzij onze ANBIstatus hoeven we minder belasting te betalen over de schenkingen van donateurs,
waardoor er meer van het gedoneerde geld bij het uiteindelijke doel terechtkomt. Onze
achterban kan ons sinds 2021 steunen via het platform Petje Af.
Nieuwsbrief
Speels Collectief is verheugd over haar eerste maandelijkse nieuwsbrief in april 2021.
Deze ontwikkeling verbindt Speels Collectief nog meer met haar publiek en stelt haar in
staat om informatie over nieuwe voorstellingen, ruimte voor nieuwe spelers, vacatures,
recensies en foto’s van gespeelde voorstellingen te delen. Iedere zes weken verschijnt de
nieuwsbrief. Eind 2021 werd de nieuwsbrief naar maar liefst 1000 mensen gestuurd.
Inclusief Kerstgeschenk
Speels Collectief rondde het jaar 2021 af met een eigen inclusieve kerstkaart. Ze heeft
haar partners, spelers en netwerk een goed, creatief en vruchtbaar 2022 gewenst.

De inclusieve kerstkaart als relatiegeschenk voor iedereen in het netwerk van Speels Collectief (2021)
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TEAM UITBREIDING
In 2021 heeft het team van Speels Collectief mooie ontwikkelingen doorgemaakt. Vanuit
het project ‘Theater zonder beperking’ is Speels Collectief op zoek gegaan naar een
sociaal werker om de stichting te ondersteunen. Sylvia Theunissen is vanaf april bij Speels
Collectief aangesloten en verzorgt de begeleiding van spelers in Arnhem.

Team
Voor de voorstelling ‘USUALLY I’M ON TOP’ zijn een choreograaf, een dramaturg en
een scenograaf aangenomen; respectievelijk Ulrike Doszmann, Bram Walter en Eva
Dijksman. Met deze gespecialiseerde aanwinst kan Speels Collectief haar voorstellingen
verder professionaliseren en meer diepgang geven.
Sinds januari is Anna Kindt aangesloten bij Speels Collectief als grafisch vormgever. Ze
ontwerpt de nieuwsbrieven, posters, flyers, verslagen en PR-materiaal. Daarnaast werkt
Speels Collectief sinds 2021 samen met Jip Asveld. Hij onderhoudt en bouwt de website.
We werken sinds 2012 met twee vaste fotografen: Pietro Carbucicchio en William van
der Voort.
Stagiaires
In 2021 werd Speels Collectief opnieuw verblijd met studenten die geïnteresseerd zijn in
een stageplek bij Speels Collectief. Met 33 stagiaires van verschillende studies (zoals
Docent Dans, Docent Theater, Dans Uitvoerend, Choreografie, Muziektheater,
Compositie Conservatorium, Fashion Design, Social Work, Dramatherapie en Gender
Studies) heeft Speels Collectief in 2021 een heel fijne samenwerking genoten.

Partners
Andere partners waar Speels Collectief sinds 2021 het genoegen heeft om mee samen te
werken zijn ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, Hogeschool Nijmegen, Fontys
Hogeschool Tilburg, Cultuur Oost, Siza, Prisma, Philadelphia en Driestroom. Naast onze
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vaste repetitielocaties op ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en Landpark Assisië
repeteerden we afgelopen jaar op verschillende nieuwe locaties: het Posttheater, Theater
aan de Rijn, Oostpool en Rozet in Arnhem.
In 2021 werd met veel plezier het nieuwe kantoor van Speels Collectief ingewijd. Op
Landpark Assisië in Biezenmortel is een plek vrijgekomen waarin Speels Collectief een
kantoorruimte heeft en en waarin ze haar decor, kostuums en attributen mag opslaan

Beeld uit voorstelling 'KNEED’ (2021)
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DANKWOORD
Veel van ons succes danken wij aan vruchtbare samenwerkingen en de kansen die wij van
anderen krijgen. Wij willen hen allen daarvoor danken. We zien met vertrouwen 2022
tegemoet. Expliciete dank voor:
Sanne Arbouw en Merel van Lieshout voor de artistieke en zakelijke leiding van Speels
Collectief. Voor al hun inzet, begeleiding, reflectie, lef en daadkrachtigheid.
Sylvia Theunissen, Ulrike Doszmann, Bram Walter, Eva Dijksman, Anna Kindt en Jip
Asveld voor hun professionaliteit, inbreng, samenwerking en het mogelijk maken van de
verdere ontwikkeling van Speels Collectief.
Al onze spelers voor hun passie, talent, enthousiasme en vertrouwen.
Alle stagiaires voor hun harde werk, vertrouwen, creativiteit, inzet en inspiratie.
Siza, ArtEZ, Hogeschool Nijmegen en Cultuur Oost voor de inspirerende en vruchtbare
samenwerking in het project ‘Theater zonder beperking’.
Prisma en Studio Assisië voor de nieuwe en bijzondere samenwerking in het project
‘Bruggenbouwers’.
ArtEZ, Landpark Assisië, het Posttheater, Theater aan de Rijn, Rozet en Oostpool voor
het beschikbaar stellen van repetitieruimtes.
De steun en het vertrouwen van het Fonds voor Cultuurparticipatie, Lionsclub Arnhem,
Stichting voor Elkaar, Siza, Prisma en Studio Assisië.
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We danken ons publiek - onze trouwe achterban - dat onze voorstellingen bezoekt en
mogelijk maakt. Zij laten ons inzien dat een diverse representatie op het podium van
belang is om onze doelen te bereiken.

Als laatste nog veel dank voor iedereen die Speels Collectief heeft gesteund met een
donatie. Dankzij deze donaties kan Speels Collectief theater, dans, films, en podcasts
blijven maken.

Jullie zijn het fundament voor ons diverse, mixed-abled theatergezelschap. Dank voor het
creëren, delen, samen leren, bevragen van de norm en en jullie kritische reflectie van ons
eigen handelen. Dit brengt ons verder.

Beeld uit voorstelling ‘KNEED’ (2021)
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BIJLAGE: JAARREKENING 2021

Toelichting per onderdeel
• Vorderingen: bestaan uit het terug te krijgen bedrag van de belastingdienst met betrekking tot de aangifte
omzetbelasting Q4 2020.
• Liquide middelen: bestaan uit het saldo van de twee bankrekeningen op 31 december 2020 bij elkaar
opgeteld.
• Baten als tegenprestatie voor levering diensten: alle inkomsten waarvoor een directe tegenprestatie is
geleverd, te weten ticketverkoop, facturen en bijdragen van spelers.
• Subsidies van instellingen zonder winststreven: alle inkomsten waarvoor geen directe tegenprestatie is
geleverd, niet zijnde giften & donaties van particulieren.
• Giften & donaties: alle inkomsten van particulieren waarvoor geen directe tegenprestatie is geleverd.
• Lasten: de lasten zijn op basis van hun aard verdeeld in een aantal categorieën: kostprijs voor de zaken die
nodig zijn om aan te schaffen om voorstellingen te maken, personeelskosten voor ingehuurde arbeid,
huisvestingskosten voor online hosting, aankopen voor zaken die nodig zijn om aan te schaffen en
meerdere voorstellingen kunnen worden gebruikt, communicatiekosten voor promotie en zichtbaarheid,
en financiële lasten voor bank- en verzekeringskosten.

