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leren wij daarover aan onze kinderen? Want met al die nieuwbouw om ons 
heen is er nog maar heel weinig ruimte voor de doden. Hoe kunnen we de 
dood een plek geven in Leidsche Rijn? Deze vragen stonden aan de basis 
van een filosofische expo waar kinderen op veel verschillende manieren 
met het begin en het einde van het bestaan aan de slag konden. Er werd 
gezamenlijk gebouwd aan een enorme begraafplaats in Minecraft, er 
werden honderden gedenkstenen gemaakt voor iedereen die we niet wilden 
vergeten en de grote stamboom groeide gedurende de expoperiode uit tot 
een wijdvertakt stelsel waarin we allemaal met elkaar verbonden waren. 
Iedereen een klein takje aan de boom. Grote thema’s teruggebracht tot een 
menselijke maat en voortgekomen uit concrete vragen die uit de dynamiek 
van ons groeiende stadsdeel voortkomen.

Of ROBOTS, de expo die de jonge kunstenaar Casper de Jong samen met 
SETUP bij ons maakte. Waar ligt de grens tussen mens en machine? Hoe 
menselijk kan een robot zijn en waarom geven we apparaten een gezicht? 
Het onderwerp is natuurlijk heel actueel en resulteerde in een zeer 
geslaagde expo waar kunst, wetenschap en techniek elkaar raken. Het werd 
een van onze meest bezochte expo’s en kreeg zelfs een vervolg op ROBOT 
LOVE in Eindhoven. De toekomst van de mens en onze technologische 
ontwikkelingen in een notendop, de menselijke maat.

De Vrijstaat brengt met haar programma grote onderwerpen en actuele 
thema’s dicht bij de jongste generaties in Leidsche Rijn. Met ‘een museum 
om de hoek’ kunnen wij kinderen hun eerste kunstervaringen dicht bij huis 
en school laten opdoen. Het grote en het kleine, het oude en het nieuwe, 
het bestaande en het niet-bestaande, het nu en het later, de stad en zijn 
bewoner aan elkaar verbinden, daar werken wij aan. De bulldozers zijn 
gestopt met werken en ik hoor de vogels tegen elkaar schreeuwen. Alsof er 
niets is veranderd!

Daphne de Bruin (artistiek directeur van De Vrijstaat)

De Menselijke Maat op De Vrijstaat

Het is een van de eerste lentedagen in 2019. Met mijn schrift zit ik in de tuin 
van De Vrijstaat en kijk met verbazing naar de enorme zandhoop die nu 
voor onze boerderij ligt. Gele bulldozers rijden af en aan en verplaatsen de 
berg van links naar rechts en weer terug. Er staat een kleine Bob de Bouwer 
op de berg. Althans, hij lijkt klein in het geweld van deze nieuwe bouwput in 
onze voortuin, maar als hij tegenover mij staat is hij ongetwijfeld een boom 
van een kerel. Het is moeilijk om de menselijke maat te vinden in zulke 
enorme bouwprojecten als het Leidsche Rijn Centrum. 

Dit is wat verstedelijking is en zoals het in de toekomst zal zijn. Een dorp 
zal nooit meer uitgroeien tot een stad in het tempo zoals dat de afgelopen 
eeuwen gebeurde. Met de explosief groeiende bevolking en mondiale 
verstedelijking zal er steeds sneller en op steeds grotere schaal gebouwd 
moeten worden. De stad van de toekomst ontwikkelt zich op een nieuwe en 
vaak onbekende manier. Hoe tof is het om vanuit een monumentale boer-
derij onderdeel uit te maken van een nieuwe stad. Om als wijkcultuurhuis 
een functie te vervullen in het mede vormgeven van een stadsdeel. En om 
dit juist te benaderen vanuit de menselijke maat, de bewoners van deze 
stad.

Het mooiste is natuurlijk dat wij dit juist doen met de jongste generaties. 
De kinderen en jongeren en jonge makers die de toekomst in hun genen 
dragen. Die de toekomst zijn. Jonge mensen die hun weg vinden in een 
jonge wijk en waar wij met kunst en cultuur de stepping stones naar de 
toekomst kunnen neerleggen. Hoe wij deze jonge mensen hun creativiteit 
kunnen laten ontdekken en ontwikkelen zodat zij kunnen bouwen aan een 
creatief vermogende stad. We beginnen klein en dichtbij, de menselijke 
maat.

De menselijke maat speelde afgelopen jaar op meerdere fronten een rol 
in ons programma. De expo Later word ik een skelet van Kunstenaar in 
Huis Luca Stappers ging over de dood. Hoe gaan wij daarmee om en wat 
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Inleiding

Klaar voor de toekomst

10.000 kinderen en jongeren wisten ons afgelopen jaar 
te vinden. Via onze educatieve scholentrajecten, onze 
expo’s en werkplaatsen, De Vrijstaat KunstAcademie of De 
Vrijstaat TheaterAcademie, kunstvakantieweek of kinder-
feestjes. Door diverse programmalijnen konden zij met 
kunst en cultuur in hun eigen wijk aan de slag. Samen met 
kunstenaars uit een breed spectrum van de kunstdisci-
plines, konden zij samen met ons bouwen aan een creatief 
vermogend stadsdeel.
 
Uit het rapport van de visitatiecommissie sprak dan ook 
veel waardering voor de werkwijze en de projecten die 
De Vrijstaat ontwikkelt en de hoge artistieke kwaliteit die 
terug te vinden is in zowel de inhoud als de uitvoering van 
de programma’s. Dit zeer positieve rapport steunt ons bij 
het ontwikkelen van nieuwe plannen en geeft vertrouwen 
voor de toekomst.

2018 was voor De Vrijstaat een jaar waar de blik op vooruit 
stond. Met de nieuwe beleidsperiode op komst ontstaat 
er een nieuwe energie binnen de organisatie. Want wij 
voelen de mogelijkheden om door te groeien. Om de 
functie van De Vrijstaat als wijkcultuurhuis in het Leidsche 
Rijn Centrum met een uniek programma voor kinderen en 
jongeren verder uit te bouwen. De tijd is rijp.
 
Leidsche Rijn groeit explosief. Met steeds meer nieuwe 
bewoners maar ook in leeftijd. Dit stadsdeel heeft op 
dit moment het grootste aantal jongeren en de aanwas 
van onderaf groeit gestaag door. Het programma van De 
Vrijstaat groeit mee. Kinderen en jongeren zijn altijd onze 
voornaamste doelgroep geweest, maar de urgentie om 
met onze jongeren mee te groeien was het afgelopen jaar 
al duidelijk zichtbaar in ons programma. Met ons nieuwe 
motto De Vrijstaat, kunstwerkplaats voor jong Utrecht 
legden wij het fundament voor ons programma voor de 
komende jaren. Een plek voor de jongste generaties in een 
jonge stad.
 

1
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Als onderdeel van de cultuur-as is De Vrijstaat ook een 
belangrijke partner voor RAUM, Pathé, Rood Noot en onze 
inwonende partner Sharing Arts Society. Al deze cultuur-
partners hebben een eigen specifiek profiel en programma 
en vullen elkaar op organische wijze aan op deze cultuurs-
traat in het Leidsche Rijn Centrum. 
Het Nomadenkamp Festival dat wij eind augustus geza-
menlijk organiseerden was de eerste editie van een 
zomerevenement op en rond het Berlijnplein dat wij de 
komende jaren zullen continueren onder de titel de Berlijn 
Lijn. De cultuurkavel, waar wij met onze boerderij aan 
grenzen of beter gezegd onderdeel van uitmaken, biedt 
mogelijkheden om een samenhangende en integrale visie 
op de toekomst uit te rollen. De Vrijstaat met haar roots en 
expertise op deze plek is daarin een belangrijke schakel.
 
In 2018 werden twee belangrijke samenwerkingen aange-
gaan met de HKU. Vierdejaars studenten van de opleiding 
Interactive Performance Design maakten als onderdeel 
van hun afstuderen samen met kunstenaar Joël Vegt een 
escaperoom voor kinderen. Van september tot en met 
december werkten zij gezamenlijk aan een totaalcon-
cept waarin diverse vaardigheden uit de leerlijn Creatief 

Maar om de toekomst vorm te geven moeten nog wel 
de nodige stappen worden gezet. 2018 stond dan ook 
in het teken van de plannen voor onze boerderij, de 
monumentale Hofstede ter Weide, die nu al voor het 
tiende jaar de thuisbasis is van De Vrijstaat. Samen met 
de Gemeente Utrecht zijn wij een traject gestart om het 
behoud van deze historische werkplek voor de komende 
jaren te garanderen. Om De Vrijstaat optimaal te kunnen 
laten functioneren is een grote investering nodig om de 
verbouwing van het pand te realiseren. Het vinden van 
financiële ondersteuning hiervoor binnen de gemeente 
is een proces waar wij momenteel middenin zitten. Een 
spannend traject. Zonder een verbouwing zal De Vrijstaat 
haar programma niet goed door kunnen ontwikkelen en 
uitvoeren. Met een dak dat lekt en een groot deel van 
de boerderij dat niet geïsoleerd en verwarmd is, kunnen 
wij slechts beperkt gebruik maken van de ruimte en de 
mogelijkheden die het pand te bieden heeft. Wanneer de 
verbouwing kan worden gerealiseerd kunnen wij onze 
functie als wijkcultuurhuis nog beter invulling geven en 
een echte landingsplaats zijn voor kunst en cultuur in de 
wijk voor jong Leidsche Rijn.
 

Het karakter van De Vrijstaat is zeer 
bepalend voor de identiteit en het 
ondernemerschap. Deelnemers, publiek 
en huurders vallen voor de charmes, 
mogelijkheden en eigenzinnigheid van 
de locatie. Ondertussen bevindt boer-
derij Hofstede Ter Weide zich al jaren in 
een zeer slechte staat en moet grondig 
verbouwd worden. De onzekerheid 
over de toekomst van De Vrijstaat legt 
een grote druk op de organisatie, de 
commissie hoopt dan ook dat hier snel 
duidelijkheid over komt.
(Bron: visitatierapport 2018 - De Vrijstaat)
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programma. De Vrijstaat fungeert hierin als een leerwerk-
plaats en biedt jonge makers in opleiding een plek om het 
vak in de praktijk te leren.

Kortom, een jaar waarin wij de fundamenten hebben 
gelegd om De Vrijstaat een toekomstbestendige plek te 
laten krijgen en als wijkcultuurhuis mee te groeien met 
Leidsche Rijn. Wij hopen van harte dat het de Gemeente 
Utrecht lukt om onze boerderij te behouden voor cultuur 
en te verbouwen en daarmee zorg te dragen voor een 
duurzame Kunstwerkplaats voor jong Utrecht.
 
Daphne de Bruin, artistiek directeur
Lieke Hoitink, zakelijk directeur
 

Vermogen werden verwerkt in een spannende belevenis. 
ESCAPEROOM Het Inni Park opende in januari 2019 in het 
Gebouw. Ook deze samenwerking past in het motto Kunst-
werkplaats voor jong Utrecht. 
 
In dit kader zijn we ook een samenwerking gestart met 
de opleiding Musician 3.0 van het conservatorium. Om 
de maand nemen deze muzikanten van de toekomst De 
Vrijstaat in bezit om performances, composities en cross-
overs tussen muziek en andere disciplines te onderzoeken 
en presenteren. In 2019 zullen ook de derdejaars tenta-
mens plaatsvinden op De Vrijstaat en vormen eerstejaars 
studenten de liveband bij onze theatervoorstelling.
 
Jongeren die ‘opgroeien’ op De Vrijstaat en aan meerdere 
projecten van ons hebben deelgenomen stromen regel-
matig door naar het kunstvakonderwijs. In onze werkwijze 
volgens het meester-gezel-leerling principe, vinden wij 
de stap van leerling naar gezel belangrijk. Door samen 
te werken met het kunstvakonderwijs kunnen wij steeds 
gerichter gezellen verbinden aan onze kunstenaars of ons 

De commissie is onder de indruk van de 
werkwijze van De Vrijstaat. De organi-
satie werkt vanuit een sterke artistieke 
visie, met lange leerlijnen die voor 
kwaliteit en verdieping zorgen. Die inte-
grale aanpak spreekt ook uit de manier 
waarop de tentoonstellingen in het 
Gebouw aan verschillende educatieve 
programma’s worden gekoppeld. Daarbij 
valt de interdisciplinaire werkwijze op, 
met aandacht voor nieuwe ontwikke-
lingen op bijvoorbeeld digitaal gebied. 
(Bron: visitatierapport 2018 - De Vrijstaat)
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Jaarkalender 2018

2

1 jan – 30 nov  Luca Stappers is Kunstenaar in Huis

 Beeldend theatermaker Luca Stappers geeft in 2018 les op De Vrijstaat KunstAcademie en tijdens   

 de Kunstvakantieweek en stelt de najaarsexpositie samen.

13 jan – 7 april  De Vrijstaat KunstAcademie blok Theatrale Installatie met Luca Stappers en Laura Minderhoud

 Een aantal installaties gemaakt door deelnemers krijgt een plekje in de expo Later word ik een skelet. 

14 jan voorproefje van de expo ROBOTS in de Bibliotheek (Culturele Zondag Nieuwjaarsduik)

2 feb – 2 apr ROBOTS, interactieve expo van Casper de Jong i.s.m. SETUP

 Onze best lopende expo tot nu toe, over de interactie tussen mens en robots. “Beter dan Star Wars”,   

 volgens een jonge bezoeker.

feb-mrt  educatietraject bij de expo ROBOTS door Casper de Jong

6 mrt  audities talenttraject fabuleuze voorstelling BLAFFEN!

7 mrt – 11 april  KookKeet #1, eerste editie van de cateringclub van De Vrijstaat 

 Met twee echte cateringopdrachten als afsluiting. 

mrt-mei repetities voorstelling BLAFFEN!

7 apr eindpresentatie De Vrijstaat KunstAcademie blok Theatrale Installatie met Luca Stappers

7 apr  catering door de KookKeet bij eindpresentatie De Vrijstaat KunstAcademie

14 apr – 8 jul  De Vrijstaat KunstAcademie blok Fotografie met Elsbeth Pijnappels

 Leren een verhaal te vertellen met foto’s en andere beeldende technieken.

22 apr theaterworkshop voor weekendschool Petje Af!

25 apr – 15 mei  vlaggenworkshop op BSO De Oase, basisschool Onder de Bogen, AZC Oog in Al, basisschool  

 De Ridderhof

2 & 4 mei  vlaggenworkshop op De Vrijstaat

10 mei workshops Luca Stappers op Bier&Appelsap festival

16 mei  vlaggenparade bij opening Leidsche Rijn Centrum

 Uit vier hoeken stromen de kinderen met hun zelfgemaakte vaandels het Brusselplein op tijdens   

 het openingsfeest.

17 & 18 mei  Kunstenaar in de klas op De Achtbaan

25 mei Leidsche Rijn Connectie gespreksdiner met stakeholders

1-6 juni  Voorstelling BLAFFEN! in Podium Hoge Woerd

 Muzikaal familietheater met de BLAFFEN!-band, de Patrouille Puppies, De Jonge Honden, Laika en   

 Kolonel Bokser. Kinderen, jongeren en professionele acteurs samen op de vloer.
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8 juli Presentatie Ik zit op Kunst, het resultaat van de crowdfundactie en presentatie van De Vrijstaat   

 KunstAcademie blok Fotografie met Elsbeth Pijnappels.

20-24 aug  Kunstvakantieweek 2018

 45 kinderen en jongeren werken vijf dagen met drie kunstenaars: Luca Stappers, Bettina Weller  

 en De Dansers.

24-26 aug  Nomadenkamp Festival i.h.k.v. de Berlijnpleindagen

 Presentatie van de installaties, voorstellingen en expo’s gemaakt tijdens de Kunstvakantieweek,   

 voor en door kinderen en jongeren.

14 sep  start lessenreeks Schooltuintjes met Eben-Haëzerschool

 Lessenreeks op maat gemaakt voor onze buurschool met tuintjes op het erf van De Vrijstaat.

15 sep – 8 dec  De Vrijstaat KunstAcademie blok Beeldende kunst met Britt Dorenbosch

 Schilderen met een Leidsche Rijnse kunstenaar, winnaar van het K.F. Hein Stipendium.

15 sep – 2 dec  interactieve expo ROBOTS is te zien op de internationale expositie ROBOT LOVE in Eindhoven

28 sep – 2 dec Later word ik een skelet, interactieve expo van Luca Stappers en Laura Minderhoud

 Een filosofische maar ook feestelijke expo over de dood gemaakt door de Kunstenaar in Huis 2018   

 en een kinderfilosofe.

okt-nov  educatietraject bij de expo door Luca Stappers

24-26 okt  Kunstenaar in Huis: workshop lichtsculpturen maken met Luca Stappers

31 okt – 8 dec KookKeet #2

 Wegens succes een tweede editie van De Vrijstaat kookclub.

9 nov  Start De Vrijstaat TheaterAcademie 2018-2019

 Nieuw! 13 deelnemers bijten het spits af; volgend jaar zijn ze te zien in onze jubileumvoorstelling   

 PARADE PAARD.

9 nov  deelname De Vrijstaat TheaterAcademie aan het Vuur van Sint Maarten

10 nov  deelname Vrijstaat-kinderen aan de Sint Maarten Parade

8 – 23 dec  Presentatie De Vrijstaat KunstAcademie blok Beeldende kunst met Britt Dorenbosch 

 De jonge Vrijstaat-kunstenaars verkopen eigen werk in pop-up store in Leidsche Rijn Centrum.

8 dec  Catering door de KookKeet bij de presentatie van De Vrijstaat KunstAcademie 

 

Voor een uitgebreide beschrijving van de activiteiten: zie hoofdstuk 5. 
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De rol van De 
Vrijstaat in  
de wijk en de stad

3
je met al je ideeën op gebied van kunst en cultuur kunt 
aankloppen.

o  Leerwerkplaats
Werkplaats is een woord dat De Vrijstaat als een hand-
schoen past. Wij zeggen vaak dat kunst bij ons een werk-
woord is. Het is de fysieke arbeid die nodig is om van niets 
iets te maken, om van idee naar product te komen, van 
concept naar kunstwerk. Of het nu gaat om beeldende 
kunst, digitale media, muziek of theater: de lichamelijke 
arbeid is de schakel. Het ontdekken van je ‘instrument’, 
je vaardigheden vergroten, het leren beheersen van 
technieken, het zijn deze skills die je op De Vrijstaat kunt 
ontwikkelen. Het werken volgens het principe van de 
meester-gezel-leerling sluit hier naadloos bij aan. Van 
oudsher is dit de manier geweest om kennisoverdracht 
plaats te laten vinden. Door het ambacht van de meester 
te leren en in de werkplaats direct aan de slag te gaan en 
het geleerde in praktijk te brengen. Of liever, de praktijk 
gebruiken om te leren, te onderzoeken, te experimenteren.
Of je nu een expo bezoekt, meedoet aan een voorstelling 
of kookkeet, via school met De Vrijstaat in aanraking komt 
of bij ons langs komt voor een kinderfeest, de leerwerk-

De Vrijstaat, een wijkcultuurhuis met een eigenwijs 
programma! 
 
o  Thuisbasis 
De Vrijstaat is het huis van stichting De Vrijstaat. Eind 2018 
is onze kunstwerkplaats zijn 10e jaar ingegaan op deze 
bijzondere plek waar oud en nieuw elkaar ontmoeten. 
De monumentale boerderij bepaalt voor een groot deel 
de identiteit van ons programma. Op de boerderij is de 
recente historie van Leidsche Rijn zichtbaar en voelbaar. 
Een plek die je verbindt met het verleden maar als hart van 
het Leidsche Rijn Centrum ook zijn plek inneemt als onder-
deel van de stad van de toekomst. De boerderij nodigt uit 
tot activiteiten die raken aan de ambachtelijkheid en waar 
huiselijkheid een gegeven is. Koken op een houtvuur in de 
achtertuin, timmeren in de hooischuur, vlaggen bedrukken 
in de wagenschuur of muziek maken op de deel waar ooit 
de koeien stonden. Niet voor niets spelen dieren al tien 
jaar lang de hoofdrol in onze fabuleuze theatervoorstel-
lingen.
De Vrijstaat is ook de thuisbasis van de Sharing Arts 
Society. Een belangrijke partner in het realiseren van parti-
cipatieve projecten. De Vrijstaat is de goede buur waar 
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diverse schakels in de keten van talentontwikkeling in het 
programma. 
Wijkinitiatieven van (culturele) partners weten hun weg 
naar De Vrijstaat steeds beter te vinden. Of het nu gaat om 
het faciliteren van vergaderingen, het verzorgen van inspi-
ratiesessies of het samen ontwikkelen van culturele evene-
menten, ideeën mogen landen op De Vrijstaat.
Op dit moment zijn de ruimtes van De Vrijstaat maar gedeel-
telijk te gebruiken voor andere partijen. Wij hopen met een 
verbouwing van de boerderij onze rol als landingsplaats in 
de wijk nog beter te kunnen vervullen, en nog meer lokale 
vragen en initiatieven te omarmen.

o  Museum om de hoek
Het Gebouw is een onlosmakelijk deel van De Vrijstaat. Dit 
iconische kunstwerk van Stanley Brouwn is al sinds 2009 
als expositieruimte van De Vrijstaat in gebruik. Twee keer 
per jaar wordt er een speciale expo ingericht voor kinderen 
tussen de 6 en 12 jaar. De najaarsexpo staat in het teken van 
beeldende kunst, de winterexpo is gericht op digitale media. 
De expo’s worden gekoppeld aan werkplaatsen waar de 
bezoekers zelf direct aan het werk kunnen, geïnspireerd op 
het werk van de kunstenaar. Voor scholen wordt rondom de 

plaats zit in alle onderdelen van ons programma verweven. 
Een leerwerkplaats is een plek om ervaring op te doen. Als 
jongere, stagiaire, student of jonge maker biedt De Vrij-
staat je de mogelijkheden om het domein van de kunst in 
de praktijk te verkennen.

o  Landingsplaats
De Vrijstaat is met zijn veelheid aan programma en acti-
viteiten een landingsplaats voor veel kunstenaars met 
wie wij samenwerken om onze ideeën en plannen vorm 
te geven. Jaarlijks zijn zo’n 10 verschillende kunstenaars 
aan ons vaste programma verbonden. Met een stevige 
focus op Utrechtse kunstenaars of beginnende makers die 
uitstromen bij de HKU, proberen wij ook om Leidsche Rijn 
in het vizier van deze kunstenaars te krijgen. Nog te vaak 
is de blik van kunstenaars gericht op het oude centrum. De 
Vrijstaat als landingsplaats laat zien dat Leidsche Rijn een 
dynamisch stadsdeel is waar op cultureel gebied veel te 
halen en te brengen is.
Daarnaast is De Vrijstaat een landingsplaats voor kinderen 
en jongeren die zich met kunst en cultuur in de brede 
zin van het woord willen bezighouden. Voor kinderen 
vanaf 6 jaar tot jongeren tot 26 jaar, heeft De Vrijstaat de 

Het programma van De Vrijstaat onder-
scheidt zich in de manier van werken, 
met langlopende en verdiepende 
trajecten. De samenhangende artistieke 
visie en werkwijze maakt de organisatie 
uniek. Ruimte voor onderzoek en expe-
riment is van essentieel belang voor het 
creatieve proces, en De Vrijstaat heeft 
deze kwaliteiten letterlijk en figuurlijk te 
bieden.
(Bron: visitatierapport 2018 - De Vrijstaat)
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creatieve proces. Je deelt jouw proces met anderen, het 
kan betekenisvol zijn voor toeschouwers. Dat maakt het 
waardevol.
Het is vaak ook een moment van reflectie, om terug te 
kijken op de keuzes die je hebt gemaakt, hoe de weg 
verlopen is om hier uiteindelijk te komen. Presenteren is 
ook het moment om trots te zijn op wat je hebt gedaan. 
Je ervaart jezelf als maker, in staat om zelf te creëren, 
om het heft in eigen hand te nemen. Bij onze binnen- en 
buitenschoolse educatietrajecten, de TheaterAcademie, 
de KunstAcademie en de Kunstvakantieweek bieden wij 
podium aan de jongste makers en hun werk en geven hen 
hiermee het eigenaarschap in handen. Ook dat hoort bij 
talentontwikkeling.
Deze momenten zijn ook onderdeel van de publieksevene-
menten waar bewoners uit Leidsche Rijn kunnen genieten 
van wat jong Utrecht te bieden heeft aan beeldende kunst, 
installaties, theater en muziek. De Vrijstaat gebruikt hierbij 
geregeld de openbare ruimte als podium. Een kunstwerk 
voor het Willem-Alexanderpark, een vlaggenparade bij de 
opening van het Leidsche Rijn Centrum of een fototentoon-
stelling in de nieuwe bibliotheek: wij zien de omgeving als 
een mogelijkheid om jezelf zichtbaar te maken en zetten 

expo’s een uitgebreid educatief programma ontwikkeld.
Het Gebouw is een overzichtelijke ruimte die zich als 
een canvas steeds opnieuw laat beschilderen. Per expo 
transformeert de ruimte totaal en steeds wordt er voor 
een narratieve insteek gekozen om de expo te bezoeken. 
Een bezoek aan onze expo’s wordt op deze manier een 
totaalervaring waarin de kunst is ingebed. Dit unieke 
Vrijstaat-museum maakt dat kinderen in hun eigen wijk 
hun eerste kunstervaringen op kunnen doen. Door de 
wisselende tentoonstellingen kunnen ze regelmatig kennis 
maken met uiteenlopende kunstenaars en kunstdisciplines. 
De expo’s zijn gericht op kunst maken, ervaren en beleven 
en zijn laagdrempelig. Zo worden er ook veel kinder-
feesten in de expo’s gehouden en vormen zij belangrijke 
ankers voor onze educatieprojecten voor de scholen in 
Leidsche Rijn.

o  Podium om de hoek
De Vrijstaat hecht waarde aan het openbaar presenteren 
van wat er door de kinderen en jongeren in de diverse 
programma’s wordt gemaakt. Het presenteren is een 
moment van naar buiten treden. Dit laten zien van wat je 
hebt gemaakt, wie je bent en is een belangrijke stap in het 

De artistieke kwaliteit van De Vrijstaat 
en de sterke verbondenheid met de wijk, 
maken De Vrijstaat tot een belangrijke 
speler in de cultuur-as van het Leidsche 
Rijn Centrum. De commissie vindt het 
voor de hand liggen om deze door de 
jaren heen gegroeide positie te formali-
seren in het beleid voor de ontwikkeling 
van de cultuur-as.
(Bron: visitatierapport 2018 - De Vrijstaat)
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Omdat het van waarde is om ervaringen met elkaar te 
delen. 
Koken speelt een belangrijke rol in het programma van 
De Vrijstaat. Eten verbindt. Het verbindt de mensen die 
samen het eten delen, maar eten is ook het werk dat de 
kok presenteert aan zijn publiek, eten is het gevoel dat 
je welkom bent om aan te schuiven, dat je onderdeel 
uitmaakt van een familie, De Vrijstaat Familie.
Wij proberen het meer-generatie denken vorm te geven 
in onze programma’s. Zeker met kinderen als belangrijke 
doelgroep, zijn de ouders van groot belang. Deze doel-
groep willen wij actief onderdeel laten zijn van de ‘familie’. 
De Vrijstaat is ook van hen. Zoals een familie groeit, groeit 
ook De Vrijstaat door de generaties heen en scheppen wij 
een vertrouwde en uitdagende omgeving om creatief op 
te groeien in je eigen wijk, van kind tot jongere, tot jonge 
(mee)maker.

kunst in al zijn vormen in om deze buitenruimte mede 
vorm te geven.
Daarnaast zijn wij letterlijk een podium voor diverse 
initiatieven van jongeren en jonge makers. Een cd-release 
van een jongerenband, de speelvloer voor Theatergasten, 
Culturele Zondag, Gluren bij de Buren of het Vuur van Sint 
Maarten: De Vrijstaat is een podium voor de wijk.

o  Familiekring
Op De Vrijstaat creëren wij rondom onze programma’s 
familiaire cirkels. Voortvloeiend uit de meester-gezel-leer-
ling werkwijze zoeken wij verbinding tussen verschillende 
generaties, diverse leeftijdsgroepen. Bij De Vrijstaat 
Theaterfamilie staan kinderen, jongeren, studenten, jonge 
professionals en oude rotten in het vak samen op de vloer. 
Er wordt samen geleefd, gewerkt, gegeten, getraind. Het 
maken van kunst sluit naadloos aan bij het dagelijkse 
leven. We bouwen een familie omdat kennisoverdracht 
zich niet uitsluitend afspeelt in een eenrichtingsverkeer 
tussen leraar en leerling.
We produceren familievoorstellingen en expo’s en evene-
menten waar je met het hele gezin naar toe kunt gaan. 



of de boerderij behouden kan worden voor een culturele 
functie, met De Vrijstaat als gebruiker. 
In 2018 heeft De Vrijstaat een aantal gesprekken gevoerd 
met culturele zaken, eerst met Bas van Stratum, later met 
Maarten Mesman. Er is een indicatie gemaakt van de kosten 
van de verbouwing, gebaseerd op de begroting die in 2015 is 
gemaakt in het kader van de plannen voor het Glazen Circus. 
De Vrijstaat heeft vervolgens een update gemaakt van het 
vlekkenplan, met daarin de gewenst ruimtes en activiteiten. 
Hoewel de uitkomst van het onderzoek eind 2018 natuurlijk 
nog ongewis is, zijn we blij dat dit de toekomst van de boer-
derij nu echt op de agenda staat.

Het betekent echter ook dat tot einde 2020 geen grote 
ingrepen gedaan zullen worden. Extra budget voor tussen-
tijdse verbouwing en renovatie – waar in 2017 nog sprake 
van was - is er in 2018 dan ook niet gekomen. Wel is het dak 
provisorisch lekdicht gemaakt. Zorgelijk is nog steeds de 
staat van de Hooischuur, waar met harde wind regelmatig 
golfplaten gedeeltelijk losraken.

De Vrijstaat heeft intussen zelf het initiatief genomen voor 
een aantal verbeteringen. In 2017 was de deel al opgeknapt, 
in 2018 in de Wagenschuur omgetoverd in een goed te 
verwarmen gezellig leslokaal waar ca. 15 personen kunnen 
werken. Zo hebben we een extra werkruimte gecreëerd waar 
onder andere de leerlingen van De Vrijstaat KunstAcademie 
dankbaar gebruik van maken. Dat geeft wat extra armslag, 
maar voor een kans op echte groei en doorontwikkeling moet 
De Vrijstaat wachten tot de volgende cultuurnotaperiode. 

Net als in 2017 was ook in 2018 de huisvesting een belangrijk 
issue. De slechte staat van de boerderij zorgde begin maart 
tijdens een korte vorstperiode voor veel overlast. Ondanks 
de vele voorzorgsmaatregelen hadden we te kampen met 
gesprongen waterleidingen, wat weliswaar zorgde voor 
sprookjesachtige ijswatervallen op de deel, maar toch voor-
namelijk heel hinderlijk was, bijvoorbeeld toen een uur voor 
de start van onze KookKeet de vloer van de mobiele keuken 
was veranderd in een pierenbad.

In het Gebouw liet het gebrek aan klimaatbeheersing zich 
gelden in het najaar en de winter. De aanwezige vloerver-
warming functioneert niet meer, waardoor er alleen nog 
verwarmd kan worden met losse ventilatorkacheltjes, die het 
elektriciteitsnet behoorlijk belasten. In mei en juni was het 
juist lastig werken vanwege de warmte, die van het Gebouw 
in een mum van tijd een broeikas weet te maken. 

In de tweede helft van 2018 is er structureel overleg met de 
Gemeente op gang gekomen over de toekomst van de boer-
derij. Culturele zaken is gestart met een plan van aanpak, 
met als doel uiterlijk in het najaar 2019 helder te hebben 

4.1  Huisvesting

Ondernemerschap

4
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De Governance Code Cultuur vindt zijn weerslag in de 
statuten en de genoemde reglementen.

Medewerkers
Naast de directie bestond het Vrijstaat-team in 2018 uit 
Ynama Wigman (communicatie & acquisitie), Kim Debets 
(productie en locatiebeheer) en Charlotte van Eijsden-van 
der Horst (educatie). Ynama Wigman heeft nog steeds 4 uur 
ouderschapsverlof per week, die worden waargenomen door 
Lieke Hoitink. Net als altijd werd het team van De Vrijstaat 
ondersteund door een groot aantal freelancers die als 
workshopbegeleiders onze exposities, workshops en kinder-
feestjes mede mogelijk maken. In 2018 waren dat: Patty 
Janssen, Sofie Groot Dengerink, Milou Parthesius, Veerle 
Greijmans, Simone van der Goor, Malou Palmboom, Judith 
de Haan, Jana Kaminski, Kathelyn Spanjers, Arianne van 
Boxmeer, Eleni Andreas-Achilleos, Storm Vogel en Coco van 
der Kuijl.

Vergeleken met 2017, waarin er een aantal personeelswis-
selingen waren, was 2018 een stabiel jaar, waarin er veel 
aandacht was voor huisvesting en de ontwikkeling van de 
nieuwe website en bijbehorende trainingen waaronder een 
SEO-training.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht werd in 2018 gevormd door Gerda 
Oskam (voorzitter, focus: politiek bestuurlijk), Dennis Meyer 
(focus: artistiek inhoudelijk) en Paulien Dankers (focus: finan-
cieel strategisch). Streven is in 2018 de Raad van Toezicht 
uit te breiden met een of twee leden met deskundigheid op 
het gebeid van kunsteducatie en huisvesting. Een diverse 
samenstelling van de raad is daarbij een aandachtspunt. De 
raad heeft in 2019 vier maal vergaderd: op 7 februari, 28 juni, 
11 september en 20 december. De rol, taken en bevoegd-
heden van de Raad zijn – voor zover niet vastgelegd in de 
stichtingsstatuten – beschreven in het reglement Raad van 
Toezicht. 

Bestuur
Artistiek directeur Daphne de Bruin en zakelijk directeur 
Lieke Hoitink vormen het bestuur van de stichting. Rol, taken 
en bevoegdheden van de directie zijn vastgelegd in het 
directiereglement. In het najaar van 2018 heeft het bestuur 
twee “heidagen” gepland waarop tijd is genomen om te 
reflecteren op het eigen functioneren, vooruit te kijken naar 
de cultuurnotaperiode 2021-2024 en wensen betreffende 
huisvesting verder uit te werken. 

4.2  Organisatie
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hoeveelheid werk gestaag, maar het aantal uren kan binnen 
het huidige budget niet meegroeien. 

We bieden iedereen die bij of voor ons werkt zoveel mogelijk 
scholing- en ontwikkelingsmogelijkheden. 
Kennisdeling en innovatie vinden we belangrijk, zowel intern 
als extern, en we nemen dan ook graag deel aan expertise 
uitwisselingen, zie hieronder in de paragraaf netwerken.

Diversiteit
De Vrijstaat heeft zich aangesloten bij PACT Utrecht. De 
zakelijk directeur heeft een aantal PACT Practices gevolgd 
op het gebied van organisatie, personeel en werving. De 
opgedane kennis is vervolgens gedeeld met de teamleden. 
Ook zijn contacten gelegd met een mogelijke critical friend. 
Diversiteit van het personeelsbestand is een aandachtspunt 
bij het zoeken naar nieuwe leden voor de Raad van Toezicht, 
het werven van nieuwe medewerkers en stagiairs en het 
zoeken van kunstenaars voor nieuwe kunstprojecten bij De 
Vrijstaat. In de praktijk heeft dat tot nu toe opgeleverd dat 
wij ons stagiairebestand hebben kunnen uitbreiden met 
studenten aan het MBO. 

Fair Practice
We zijn op de hoogte van de inhoud van de FPC en passen 
deze toe. Het onderdeel duurzaamheid is goed verankerd in 
de organisatie. We hechten veel waarde aan opleiding van 
jonge cultuurprofessionals, die binnen De Vrijstaat regel-
matig doorstromen van stagiair naar freelance workshopbe-
geleider, en incidenteel naar een plekje in het vaste team. Er 
is ruime aandacht voor het welbevinden van iedereen die bij 
ons werkt; we zijn alert op overbelasting van onze medewer-
kers, maar zijn ons er ook van bewust dat we piekbelasting 
niet altijd kunnen voorkomen.  
 
Ons beloningssysteem is consequent: voor de medewerkers 
in vaste dienst wordt het functiebouwwerk en de salaris-
schalen van de CAO Theater & Dans gehanteerd. Freelance 
kunstenaars en educatiemedewerkers krijgen een daarop 
gebaseerd honorarium. Het honorarium voor de workshop-
begeleiders zou hoger en flexibeler moeten zijn; het uurta-
rief bevindt zich nu op of net boven het minimum en groeit 
niet mee met de ervaring van de freelancers. Hiervoor zal in 
de cultuurnotaperiode 2021-2024 ruimte gevonden moeten 
worden. Ander knelpunt is op dit moment het aantal uren 
van de directie: met alle nieuwe ontwikkelingen groeit de 
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Een divers publiek bereikt De Vrijstaat via de samenwerking 
met scholen. Onze vier partnerscholen hebben verschil-
lende profielen: zowel openbaar, katholiek als speciaal 
onderwijs zijn vertegenwoordigd. De scholen staan in heel 
verschillende wijken en brengen zo leerlingen mee met 
verschillende achtergronden. De Klimroos heeft veel leer-
lingen met een islamitische achtergrond; De Achtbaan is qua 
achtergrond van de kinderen een gemengde school en heeft 
speciale Leonardo-klassen voor hoogbegaafde kinderen. Hof 
ter Weide heeft een tamelijke witte leerlingenpopulatie; de 
Sint Maartenschool uit Overvecht tot slot heeft kinderen van 
allerlei afkomst, die gemeen hebben dat zij zowel leer- als 
gedragsmoeilijkheden hebben.
Incidenteel is er samenwerking met instellingen als week-
endschool Petje Af en het AZC, waarmee we kinderen 
bereiken die uit zichzelf niet zo snel naar een kunstactiviteit 
zullen of kunnen gaan. In het komende jaar hopen we via de 
toekenning van een combinatiefunctionaris meer aanbod 
voor deze groepen te kunnen bieden.

Via samenwerking met Kids4All/U Onbeperkt brengen we 
de toegankelijkheid van De Vrijstaat in beeld voor kinderen 
met een beperking. Deze samenwerking zorgt ervoor dat wij 

ons beter bewust zijn welke activiteiten voor welke kinderen 
geschikt zijn. Voor kinderen met een lichamelijke beperking 
is De Vrijstaat slecht toegankelijk; de hoogteverschillen in 
de boerderij, de slecht toegankelijke toiletten en de trap in 
Het Gebouw maken een bezoek voor mensen die slecht ter 
been zijn heel lastig. Dit is niet iets wat stante pede opgelost 
kan worden, maar wel iets dat we duidelijk kunnen commu-
niceren, bijvoorbeeld via de website. En het is iets om bij 
toekomstige verbouwingen rekening mee te houden.
Specifieke werving binnen deze doelgroep is lastig. Kinderen 
met een beperking, en hun ouders, willen daar helemaal niet 
op aangesproken worden, en daar geven wij hen groot gelijk 
in.

De Vrijstaat als stageplaats
In 2018 is er hard gewerkt aan het vinden van nieuwe 
stagepartners ter vervanging van de opleiding Cultureel 
Maatschappelijke Vorming (CMV) die als aparte richting 
aan de Hogeschool Utrecht ophoudt te bestaan en waar 
veel Vrijstaat-stagiairs vandaan kwamen. Gelukkig vinden 
steeds meer studenten beeldende kunst en kunsteducatie 
van de hogescholen een stageplek bij De Vrijstaat. Nieuwe 
stagepartners hebben we ook gevonden in het MBO. In 2018 

Ook de nog prille samenwerking met 
RAUM ziet de commissie in dat kader als 
beloftevol. Het lijkt de commissie, gezien 
de kwaliteit en ervaring in de wijk die 
De Vrijstaat te bieden heeft, belangrijk 
dat de organisatie een plek krijgt binnen 
de integrale plannen van RAUM.
(Bron: visitatierapport 2018 - De Vrijstaat)
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het Grafisch Lyceum uit Rotterdam, in 2019 zal er worden 
samengewerkt met Creative College Utrecht en Nimeto. 
Hierdoor wordt de populatie stagiaires bij De Vrijstaat steeds 
gevarieerder. Met deze grote variëteit aan stagiairs speelt De 
Vrijstaat niet alleen een rol in ondersteuning van kunstvak-
onderwijs, maar ook voor opleidingen tot beroepen die zich 
meer achter de schermen afspelen. In 2018 bood De Vrijstaat 
plek aan 14 stagiairs; zie bijlage II voor een overzicht.
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Leidsche Rijn Connectie
De Leidsche Rijn Connectie heeft in 2018 een gespreksdiner 
georganiseerd voor en met stakeholders, waarin onder 
leiding van verschillende gastsprekers is besproken wat de 
(culturele) opgave voor Leidsche Rijn in de komende jaren 
moet zijn. De resultaten van de avond zijn samengevat in de 
paper Leidsche Rijn: investeren in cultureel vermogen, die 
is verspreid onder instellingen, bestuurders en raadsleden 
in Utrecht. Ter gelegenheid van dit gesprek is ook een korte 
overzichtsfilm gemaakt van wat Leidsche Rijn op zijn 20e 
jaar allemaal te beiden heeft op het gebied van kunst en 
cultuur.

De directieleden zijn lid van verschillende netwerken, zoals 
Creatief Vermogen Utrecht waarin Daphne de Bruin o.a. 
deelneemt aan de ontwikkelgroep (zie hoofdstuk Educatie), 
het Wijkcultuurhuizen Overleg Utrecht en de Leidsche Rijn 
Connectie, waarvan Lieke Hoitink voorzitter is. 
In 2018 is er door het bestuur bovendien deelgenomen aan 
diverse ronde tafel- en panelgesprekken georganiseerd door 
de Gemeente Utrecht, waaronder de panelbijeenkomsten in 
het kader van de sectoranalyse amateurkunst en cultuure-
ducatie; daarnaast hebben we een bijdrage geleverd aan de 
bijeenkomsten over de toekomst van cultuurparticipatie van 
het Fonds voor Cultuurparticipatie. 

Wijkcultuurhuizen Overleg Utrecht
De gezamenlijke wijkcultuurhuizen hebben in 2018 een 
filmvierluik geproduceerd met als uitgangspunt de vraag 
wat wijkcultuurhuizen doen. In vier korte afleveringen 
wordt daarvan een kleurrijk beeld geschetst van de taken 
en werkwijze: 1. participatie, 2. verbinden en ontmoeten, 
3. talentontwikkeling en 4. samenwerking. Het vierluik is 
onder andere gepresenteerd en besproken in het CZ LAB, 
met medewerkers van de afdeling Culturele Zaken van de 
Gemeente Utrecht. 

4.3  Netwerken

https://vimeo.com/281481614
https://vimeo.com/281481614
https://youtu.be/e3Yx56IfTH0
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Financieringsmix
De Vrijstaat kent, naast de basis van de gemeentelijke 
subsidie, een gevarieerde financieringsmix van overheids-
subsidie, publieksinkomsten uit entreekaartjes en schoolbe-
zoeken, opdrachten, bijdragen uit private fondsen en giften 
en inkomsten uit verhuur en medegebruik van de boerderij. 
Wat niet te zien is in de grafiek zijn de gebruikers die ons 
terugbetalen in natura met een gratis dienst of optreden, 
of hulp bij klussen. Voor de doelgroep 16-26, die over het 
algemeen niet kapitaalkrachtig is en ook niet zondermeer 
kan leunen op een bijdrage van een ouder, hanteren we 
regelmatig deze manier van ‘betalen’. 

Resultaat 2018 
De Vrijstaat sluit het jaar 2018 af met een negatief resul-
taat van - 1.427 euro. In 2018 zijn er extra kosten gemaakt 
voor verbouwing van de Wagenschuur en het ontwikkelen 
van een nieuwe website. Voor deze kosten waren in 2017 
bestemmingsreserves opgebouwd. 
Na het vrijvallen van deze reserves is er 2.573 euro toege-
voegd aan de egalisatiereserve die daarmee eind 2018 
54.062 euro bedraagt. De bestemmingsreserves bedragen 
eind 2018 totaal 25.000 euro, waarvan 20.000 euro is 
bestemd voor programma-activiteiten in 2019 en 2020 en 
5.000 euro voor deskundigheidsbevordering in 2019. Voor 
meer details verwijzen wij naar de jaarrekening 2018.

Verhuur/horeca 3% 
Private middelen 4%

Publieksinkomsten 
inclusief educatie 11%

Rijksfondsen 9%

Projectsubsidie 
overheden 5%

Meerjarige subsidie 
gemeente 63%

Opdrachten 5%

4.4  Financiën
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Opdrachten
Onder opdrachten zijn opgenomen de inkomsten uit losse 
workshops, door De Vrijstaat georganiseerd op festivals van 
derden, de bijdrage van RAUM aan het Vrijstaat Nomaden-
kamp en de inkomsten uit de opdracht van ASR: de vlaggen-
parade die De Vrijstaat heeft gemaakt met kinderen uit de 
buurt voor de opening van het Leidsche Rijn Centrum. Een 
dergelijke opdracht is voor ons de ideale vorm van samen-
werking met het bedrijfsleven. Belangrijk hierbij is dat het 
een goede balans is tussen wat de opdrachtgever vraagt en 
nodig heeft en wat De Vrijstaat belangrijk vindt wat betreft 
de kwaliteit van het proces en het eindproduct. 

Overheidssubsidies 
Naast de meerjarige subsidie heeft De Vrijstaat van de 
Gemeente Utrecht een projectsubsidie ontvangen in het 
kader van Creatief Vermogen Utrecht. Het Fonds voor 
Cultuurparticipatie matcht de gemeentelijke bijdrage (rege-
ling Cultuureducatie met Kwaliteit). Het Fonds voor Cultuur-
participatie stelde daarnaast een tweejarige subsidie (2017-
2018) ter beschikking voor het traject Kunstenaar in Huis.  
 

Crowdfundcampagne Ik zit op Kunst
De in 2017 opgezette crowdfundcampagne leverde in 2018 
totaal ruim 5.000 euro op van particulieren en ondernemers, 
plus bijdragen van de Gemeente Utrecht en het Prins Bern-
hard Cultuur Fonds. 
De crowdfundcampagne was een succes: 112% van het 
gevraagde bedrag werd opgehaald, maar belangrijker was 
misschien nog wel het draagvlak voor de activiteiten van De 
Vrijstaat dat bleek uit de bijdragen van 100 gulle gevers en 
de enthousiaste complimenten die we daarbij kregen. Dit 
maakte het vele werk – het was een zeer arbeidsintensief 
traject – meer dan de moeite waard. Voor zover na te gaan 
kwamen nagenoeg alle bijdragen van bekenden van De 
Vrijstaat, er waren weinig onbekende gevers die het project 
via Voordekunst hebben gevonden. Dit is iets om rekening 
mee te houden voor een mogelijke nieuwe campagne in de 
toekomst: hoe kunnen we deze enthousiaste groep onder-
steuners vaker inzetten, waarbij we ervoor waken hen niet te 
overvragen. 
Het eindresultaat van Ik zit op Kunst is gepresenteerd op 
de feestelijke seizoensafsluiting op 7 juli, waar uiteraard de 
kinderen en jongeren van de KunstAcademie en de KookKeet 
een actieve rol speelden.

Werken met beroepskunstenaars is  
een van de mooiste vormen van talent- 
ontwikkeling. Wij ondersteunen dit 
van harte. 
(donateur crowdfundactie Ik zit op Kunst)
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Private middelen 
In 2018 hebben verschillende private fondsen een welkome 
bijdrage geleverd aan ons programma:  het Elise Mathilde 
Fonds, het Fentener van Vlissingen Fonds en het K.F. Hein 
Fonds leverden een bijdrage aan BLAFFEN!. Het Prins 
Bernhard Cultuurfonds en het Mr. August Fentener van 
Vlissingenfonds steunden de interactieve expo ROBOTS. Het 
Oranjefonds gaf een bijdrage ter gelegenheid van de vrijwil-
ligersdag NL Doet. Niet gehonoreerd werd de aanvraag voor 
de in 2018 gestarte TheaterAcademie bij het FCP (regeling Jij 
maakt het mee). 
Hoewel niet alle aanvragen werden gehonoreerd, en er vaak 
ook minder werd toegezegd dan de gevraagde bijdrage, 
blijft de bijdrage van de private fondsen van groot belang 
voor de uitvoering van ons programma. De fondsbijdrage 
maakt regelmatig het verschil tussen een minimaal en 
optimaal uitgevoerde programmaonderdeel. Hoewel het 
aanvragen van al deze fondsen een aanzienlijke tijdsinveste-
ring is, is het om die reden de moeite waard.  
 
Publieksinkomsten 
De publiekinkomsten bestaan uit entree- en deelname-
gelden, educatieprogramma’s en inkomsten uit verjaardags-

feestjes. Onze prijsstelling is vergelijkbaar met soortgelijke 
activiteiten in de regio. Op onze entreeprijzen voor de 
exposities is U-pas korting van toepassing; deelnemers aan 
de KunstAcademie kunnen financiële steun krijgen van het 
Jeugdcultuurfonds.  
We hebben ervoor gekozen om jaarlijks een gratis toegan-
kelijk festival te organiseren, om zo een keer per jaar een 
zo breed mogelijk publiek op een laagdrempelige manier 
te laten kennismaken met De Vrijstaat. In 2018 was dat het 
Nomadenkamp Festival.
 
De educatieve trajecten die ingekocht worden door scholen 
zijn zo veel mogelijk kostendekkend wat betreft inhuur van 
personeel en materiaalkosten (de zgn. ‘out-of-pocketkosten 
die wij moeten maken). We proberen qua prijsstelling aan 
te sluiten bij het bedrag dat scholen gemiddeld genomen 
willen besteden aan een activiteit. Bij de meer arbeidsinten-
sieve trajecten is dat lastig, die vinden scholen regelmatig 
te duur. Wat hierin meespeelt is dat andere (vaak grotere) 
instellingen dergelijk programma wel gratis of tegen lage 
kosten kunnen aanbieden.  
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Toelichting op het aanbod
Uit bovenstaande cijfers blijkt dat De Vrijstaat het acti-
viteitenprogramma heeft uitgevoerd zoals gepland: 
twee exposities, een theaterproductie met bijbehorende 
educatie- en talentontwikkelingstrajecten, een (vijfde!) 
jaar KunstAcademie, een Kunstvakantieweek met aanslui-
tend een publieksfestival. Dit laatste was in het herziene 
ondernemingsplan 2017-2020 niet opgenomen wegens 
gebrek aan middelen. We vinden dit echter zo belangrijk 
voor onze zichtbaarheid, dat we elk jaar proberen extra 
middelen te verwerven om dit programmaonderdeel wel 
te realiseren. Dankzij samenwerking met RAUM is dat ook 
in 2018 weer gelukt.
Extra activiteiten in 2018 zijn de extra KookKeet: wegens 
succes in het voorjaar is in het najaar een tweede editie 
gerealiseerd. En uiteraard de start van De Vrijstaat Thea-
terAcademie. Voor meer informatie hierover in hoofdstuk 
5.6. Deze extra kosten die gemaakt worden voor program-
ma’s worden voor het leeuwendeel gefinancierd uit de 
publieksinkomsten (deelnemersbijdragen). Het feit dat we 
voor het pilotjaar van de TheaterAcademie geen aanvul-
lende subsidie hebben gekregen, betekent wel dat we deze 
soberder hebben opgezet en dat er te zijner tijd meer inzet 
gevraagd zal worden van de professionele crew van de 
fabuleuze voorstelling. 

Dat de aantallen bij Educatie & talentontwikkeling wat 
achterblijven bij de begroting heeft enerzijds te maken 
met de dynamiek van wanneer welke partnerschool aan de 
beurt is. Doordat scholen werken met schooljaren in plaats 
van kalenderjaren, komt het voor dat er in het ene kalen-
derjaar meer scholen betrokken zijn bij het expositie-pro-
gramma dan in een ander jaar. Ook verschilt de omvang 

4.5  Aanbod & bereik

Aanbod in cijfers Gerealiseerd / (Begroot)

Producties, tentoonstellingen en programma’s

2 (2) interactieve exposities: ROBOTS en Later wordt ik een  
  skelet
1 (1) theaterproductie BLAFFEN!
1 (1)  kunstvakantieweek Nomadenkamp (3 groepen, 5 dagen)
3 (3)  lesblokken De Vrijstaat KunstAcademie (2 groepen,  
  30 lessen)
2 (1)  kookcursus KookKeet (2 cursussen van 7 lessen)  
1 (0)  Start lesblok De Vrijstaat TheaterAcademie  
  (7 lessen in 2018)

Voorstellingen

4 (4)  openbare voorstellingen BLAFFEN!  
5 (6)  schoolvoorstellingen BLAFFEN!  (3 PO, 1 VO en  
  1 gecombineerd PO & VO) 
3 (3)  3 dagen Nomadenkamp Festival met performances,  
  dansvoorstellingen en workshops 
3 (3)  openbare presentaties van De Vrijstaat KunstAcademie
1 (0)  vlaggenparade bij de opening van het Leidsche Rijn  
  Centrum

Educatie & talentontwikkeling (schoolgebonden)

38 (32)  lessen in de klas en repetities in het talentraject bij   
  BLAFFEN!
51 (66)  expositiebezoeken & workshops op De Vrijstaat en   
  bijbehorende lessen in de klas
5 (5)  activiteiten KinderKabinet
 
Overige openbare activiteiten

37 (25)  kinderfeestjes
17 (10)  diverse openbare workshops
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van de betrokken scholen behoorlijk. Daardoor fluctueren 
de aantallen workshops en lessen in de klas.
Wat ons wel enigszins zorgen baart is dat onze partner-
scholen uit het Creatief Vermogen de neiging hebben om 
met minder klassen aan de trajecten deel te nemen omdat 
zij per 2018 een eigen bijdrage per kind moeten betalen. 
Dit is een voorwaarde vanuit de regeling. En hoewel dit 
bedrag laag is ten opzichte van wat de scholen ervoor 
terugkrijgen, gaat er duidelijk geen stimulerende werking 
van uit.

De commissie waardeert de manier 
waarop De Vrijstaat, als pioniers van 
het eerste uur, in de werkwijze en het 
programma steeds heeft ingespeeld op 
maatschappelijke ontwikkelingen in de 
wijk. De organisatie zet in op kwaliteit, 
ziet kansen, experimenteert en leert van 
de opgedane ervaringen. 
(Bron: visitatierapport 2018 - De Vrijstaat)
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Publieksbereik

 Bezoekers & deelnemers 2018 Begroot 2018 Bereik 2017 

TOTAAL BEREIK 2018 9.969    8.533 9.933

Programma’s  3.088    1.830 1.646 
De Vrijstaat KunstAcademie (incl. bezoekers eindpresentaties)  1.122
Kunstvakantieweek   384
KookKeet  175 
De Vrijstaat TheaterAcademie  104 
Workshops bij diverse evenementen  1.303

Voorstellingen  1.605   2.080 2.181 
Nomadenkamp Festival  996
Openbare voorstellingen BLAFFEN!   330
Schoolvoorstellingen BLAFFEN!   279

Exposities 2.111   1.358 1.944 
Reguliere bezoeken   1.615
Schoolbezoeken   496
 
Schoolgebonden activiteiten  1.318   1.715 1.626
Theater - educatie & talentontwikkeling   630
Exposities - lessen in de klas   608 
KinderKabinet  32
Overige educatie  48

Overige activiteiten  1.847   1.550 2.536 
Kinderfeestjes   308
Workshops en trainingen studenten & docenten  144 
Locatiegebruik & verhuur  1.395
 
Website
Bezoeken website totaal  46.897  21.500 25.000
Unieke bezoekers  38.430  15.600 19.410
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lijke, eenvoudig te realiseren extra activiteiten. Ook zullen 
er volgend jaar voor het eerst deelnemers aan onze nieuw 
op te richten De Vrijstaat TheaterAcademie meespelen in 
de voorstellingen. Daarmee vergroten we onze achterban 
en publiekspotentieel. 

Het Nomadenkamp Festival was goed bezocht ondanks 
het ontmoedigende weer op de zaterdag. 
De expo’s hebben zichzelf qua bezoekersaantallen over-
troffen, met name ROBOTS heeft veel bezoekers getrokken 
en is vrijwel de gehele periode uitverkocht geweest. 
Aan de school gebonden activiteiten namen wat minder 
klassen deel dan vorig jaar. De reden hiervoor is besproken 
onder 4.4.1 Aanbod & bereik.

Appels en peren
Dit gezegd hebbende moet niet vergeten worden dat 
deze cijfers met de nodige omzichtigheid geïnterpreteerd 
moeten worden. Want wat telt als een bezoek kan enorm 
variëren: van deelname aan een workshop van een klein 
uurtje tijdens het Uitfeest tot een volle dag keihard en 
geïnspireerd werken met de kunstenaar tijdens de Kunst-
vakantieweek, van een bezoek van een presentatie van 
de KunstAcademie in de pop-up store in Leidsche Rijn 
Centrum tot het deelnemen aan een masterclass theater 
met je klasgenoten, van het vieren van je verjaardagfeest 
op De Vrijstaat tot het ontwikkelen van een muziekpresen-
tatie in een dag voor het programma NULpunt. Appels en 
peren zijn misschien toch beter vergelijkbaar.

Ontwikkeling bezoekcijfers
In 2018 ontving De Vrijstaat ongeveer evenveel bezoekers 
en deelnemers als in 2017. Opvallend is het grote aantal 
deelnemers aan de diverse workshops op evenementen, 
waarop in 2018 extra is ingezet. De Vrijstaat KunstAca-
demie is weer gegroeid, van 17 naar 22 deelnemers, wat 
meer is dan de maximum groepsgrootte is die nog effec-
tief door een kunstenaar en een vakdocent begeleid kan 
worden, gezien de verschillende niveaus van de deelne-
mers.  
De Kunstvakantieweek was meer dan volgeboekt. 

De fabuleuze voorstelling BLAFFEN! trok minder bezoe-
kers dan in het jaar ervoor. Dit komt ten dele omdat we de 
keuze hebben gemaakt om niet meer te spelen voor een 
volle zaal middelbare scholieren, aangezien dit de voor-
stelling noch de leerlingen ten goede komt. Wel ontvangen 
we graag meer scholen primair onderwijs. Daarvoor 
zullen we de werving moeten intensiveren en vervroegen 
(zie ook 4.5). Ook het aantal bezoekers aan de reguliere 
voorstelling mag nog omhoog. Streven voor 2019 is de 
voorstelling meer als een belevenis aanbieden, met een 
randprogramma om de voorstelling heen met aantrekke-
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Nieuwe website
De uitgangspunten voor de nieuwe website waren: 
• Klantgericht in plaats organisatiegericht, door onder   
 andere heldere navigatie en aansprekende inhoud  
 voor de vier doelgroepen van De Vrijstaat: (ouders van)  
 kinderen, jongeren, scholen en organisaties.
• Meer mogelijkheden voor het tonen van beeldmateriaal 
• Webshop voor betalingen en reserveringen

De nieuwe website is ontwikkeld en gebouwd door 4Bit. 
Bij het optimaliseren van de website hebben we gebruik 
gemaakt van input van diverse experts op het gebied van 
SEO en SEA, zodat onze informatie optimaal vindbaar is. 
In de testfase hebben we uitgebreid beroep gedaan op 
het netwerk van De Vrijstaat om de inhoud en structuur te 
testen. 

Werving
Het afgelopen jaar merkten we een significant verschil in 
belangstelling van deelnemers en bezoekers voor onze 
activiteiten ten opzichte van het jaar ervoor. Onze expo-
sitie ROBOTS was vrijwel continu uitverkocht en voor onze 
Kunstvakantieweek en KookKeet hebben we nauwelijks 

Met het succesvol afronden van onze eerste crowdfunding-
campagne begon 2018 goed qua publiciteit. Ruim de helft 
van onze 100 donateurs motiveerde zijn of haar bijdrage 
met hartverwarmende woorden over De Vrijstaat en onze 
activiteiten. Met de campagne haalden we meerdere keren 
de lokale pers en halverwege het jaar hadden we dan 
eindelijk onze kleurrijke landmarks. 

We sloten 2018 af met een ander groot communicatiepro-
ject, namelijk de ontwikkeling van een nieuwe website. 
Omdat we tegelijkertijd alle teksten en beeldmateriaal 
onder de loep wilden nemen, was dit een langdurig en 
intensief proces. Na maanden van voorbereiding zijn we 
in het najaar gestart met het bouwen en vullen van alle 
pagina’s. In maart 2019 is de website live gegaan.

Positionering 
Nu jongeren gaandeweg een belangrijker plaats innemen 
in ons programma past de pay-off Kunstwerkplaats voor 
kinderen steeds minder goed. De ontwikkeling van de 
nieuwe website bood ons de kans om onze herziende 
positionering direct te vertalen naar een nieuwe pay-off en 
boiler plate:

De Vrijstaat – kunstwerkplaats voor jong Utrecht

De Vrijstaat is een kunstwerkplaats voor kinderen en 
jongeren tussen de 6 en 26 jaar. Kunst maken, ervaren en 
beleven is ons motto. Samen met kunstenaars uit diverse 
disciplines kun je bij ons aan de slag om je creatieve skills 
te ontdekken en te ontwikkelen. De Vrijstaat is een werk-
plaats en podium voor iedereen die wil kennis maken met 
kunst in al zijn vormen.

4.6  Communicatie & acquisitie

WWW.DEVRIJSTAAT.NL
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Acquisitie
Ondanks dat er nog steeds basisscholen bijkomen in 
Leidsche Rijn, gaat het werven van nieuwe scholen voor 
onze exposities en voorstellingen niet vanzelf. Vaak 
zoeken scholen aanbod bij een specifieke discipline of 
thematiek en dat moet dan maar net matchen met ons 
aanbod. Lukt dat niet, dan wordt het maatwerk wat vaak 
(te) prijzig uitvalt. We hebben 2018 aangegrepen om 
inzicht te krijgen in de juiste contactpersonen binnen de 
verschillende scholen en de periode waarin zij beslissingen 
nemen over het volgende schooljaar. Met als resultaat 
dat we ons aanbod voor een volgend schooljaar in maart 
op hoofdlijnen helder hebben en kunnen delen met de 
cultuurcoördinatoren. 
Ook bieden we meer transparantie qua prijzen door een 
heldere prijs per leerling voor onze activiteiten te commu-
niceren. Zodoende kunnen leerkrachten eenvoudiger 
afwegen of een Vrijstaat-activiteit tot de mogelijkheden 
behoort en er tijdig rekening mee houden bij de verdeling 
van de beschikbare middelen. 

actief hoeven werven. Dit is behalve aan de inhoud van 
de programma’s, vooral te danken de samenwerking met 
INTK, waardoor ons bereik en de vindbaarheid op het web 
sterk is verbeterd, zoals de bezoekcijfers hierboven laten 
zien. Van 21.500 bezoeken in 2017 naar bijna 47.000 in 
2018.
Ook de samenwerking met diverse websites, waarop 
ouders bloggen over leuke uitstapjes met kinderen, 
leveren een bijdrage aan de werving. Voor onze expo-
sitie ROBOTS zijn we een samenwerking met de website 
Kidseropuit aangegaan. Deze website heeft een landelijk 
bereik en dat zagen we terug in de bezoekresultaten 
van ROBOTS. Meerdere gezinnen kwamen van buitende 
provincie Utrecht en veel bezoekers bezochten onze 
locatie voor het eerst.
Deze bevindingen hebben geleid tot een herverdeling van 
middelen geleid: we zetten minder in op offline en meer 
op online promotie. Concreet betekent dit dat we minder 
flyers drukken en verspreiden en meer inzetten op het 
delen van ervaringsverhalen. 
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Zichtbaar op andere locaties
Ons voornemen voor 2018 was om meer zichtbaar te zijn 
buiten het terrein van De Vrijstaat, met als doel nieuw 
publiek te bereiken. We hebben hier op meerdere manieren 
invulling aan gegeven: via de vlaggenparade bij de feeste-
lijke opening van het Leidsche Rijn Centrum; workshops op 
het Bier&Appelsap festival; activiteiten op het Uitfeest en 
tijdens diverse culturele zondagen. De Vrijstaat-caravan is 
hierbij een ideaal herkenningspunt en zorgt direct voor een 
Vrijstaat-sfeer. 
Ook onze deelname aan de Sint Maarten Parade in de 
binnenstad van Utrecht was een goede manier om De 
Vrijstaat bekend te maken onder een nieuw publiek. 
De Vrijstaat liep mee met een reuzenskelet ontworpen 
en gemaakt door Luca Stappers en skelet-lampions 
gemaakt door kinderen tijdens speciale workshops in 
de herfstvakantie. De bakfiets met Vrijstaat-stickers en 
Vrijstaat-borden gedragen door clowns van De Vrijstaat 
TheaterAcademie zorgden voor de rest. 

 

De Vrijstaat ontvangt ieder seizoen meerdere BSO’s, voor-
namelijk tijdens schoolvakanties bij de exposities. Veel van 
deze BSO’s zijn onderdeel van de koepelorganisatie KMN 
Kind & Co. We hebben contact gezocht met de activiteiten-
makelaar van deze organisatie om een meer structurele 
samenwerking te bespreken. Hier staan zij voor open en 
inmiddels hebben we hier begin 2019 vorm aan gegeven 
door samen een subsidieaanvraag te doen voor een combi-
natiefunctionaris. 

Zichtbaarheid/ Signing
Met de realisatie van de vlaggenmasten en bankjes van 
onze crowdfundcampagne Ik zit op Kunst hebben we onze 
kunstwerkplaats beter gemarkeerd in het Leidsche Rijn 
Centrum. Zichtbaarheid blijft ook hierna een aandachts-
punt in onze snel veranderende omgeving. Signing is een 
onderwerp dat door projectgroep Leidsche Rijn Marketing 
voor het hele stadsdeel zal worden opgepakt; De Vrijstaat 
is hier tijdig bij aangehaakt en hoopt daar in de toekomst 
de vruchten van te kunnen plukken.
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sitie, waarbij vooral de lessen aan de kinderen van het 
speciaal onderwijs intense ervaringen waren.

Het was jammer dat Luca vanwege zijn drukke agenda in 
het najaar niet bij alle partnerscholen zelf de lessen in de 
klas kon geven. Les van de kunstenaar is anders dan les 
van de vakdocent, en dat is iets wat de scholen erg waar-
deren in het educatieaanbod van De Vrijstaat. 
De door Luca gemaakte, meer dan levensgrote skeletlam-
pion was een echte blikvanger voor het Vrijstaat-com-
partiment in de Sint Maarten Parade, en tevens een mooi 
wandelende reclame voor zijn expo Later word ik een 
skelet.

In de afgelopen twee jaar hebben wij en de bezoekers van 
De Vrijstaat met veel plezier gewerkt met ‘onze’ Kunste-
naars in Huis, een traject dat mede mogelijk is gemaakt 
met een subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie. 
We hebben echter ook gemerkt dat het tijdsbeslag dat we 
op de kunstenaars leggen groot is, terwijl de kunstenaars 
hun overige werkzaamheden niet een heel jaar stil kunnen 
leggen. 

In 2017 is De Vrijstaat gestart met het tweejarig project 
Kunstenaar in Huis. Hierin gaan we een intensieve samen-
werking aan met een kunstenaar en vragen hem/haar 
om zich voor een jaar aan De Vrijstaat te verbinden. 
De kunstenaar deelt gedurende dit jaar zijn werk en 
werkproces met onze (jonge) bezoekers. In 2018 is Luca 
Stappers als tweede Kunstenaar in Huis aan De Vrijstaat 
verbonden. 

Conclusie
Net als vorig jaar geldt voor dit traject dat het inspirerend 
was om een heel jaar met dezelfde kunstenaar te werken. 
De lessen op De Vrijstaat KunstAcademie waren thema-
tisch verbonden met de expositie Later word ik een skelet, 
waardoor enerzijds de kunstenaar de gelegenheid kreeg 
om het thema op meerdere manier te benaderen en uit te 
diepen. Voor de deelnemers aan de KunstAcademie was 
het leuk dat een aantal van hen hun werk in de expo kon 
tentoonstellen. 
Voor Luca zelf was het werken met kinderen en jongeren 
nieuw. Hij heeft het als uitdagend, leuk en leerzaam 
ervaren. Dat gold ook voor het geven van lessen op 
scholen in het kader van het educatietraject bij de expo-

5.1  Kunstenaar in Huis 
       - Luca Stappers

Activiteiten

5
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We willen in de komende twee jaar het Kunstenaar in 
Huis-programma op een andere manier voortzetten, name-
lijk als een artist-in residence-programma voor jongeren 
en kunstenaars in wording. Dat past bij het profiel van De 
Vrijstaat, sluit aan op het ‘meegroeien’ met onze doelgroep 
en het is een terrein waarop we met relatief bescheiden 
middelen een groot verschil kunnen maken.
 
Bekijk ook de videofilm die De Vrijstaat heeft gemaakt 
over twee jaar Kunstenaar in Huis op het YouTube-kanaal 
van De Vrijstaat.

https://www.youtube.com/watch?v=XzjnaM9W1z4
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Kunstenaar
Voor deze interactieve expo werken wij samen met SETUP, 
het Utrechtse medialab voor iedereen die geïnteresseerd 
is in de fusie van technologie en cultuur. SETUP onder-
zoekt hoe hedendaagse technologische ontwikkelingen 
de wereld en maatschappij veranderen. Op basis daarvan 
organiseren zij publiekstoegankelijke bijeenkomsten, zoals 
presentaties, workshops en tentoonstellingen. Kunstenaar 
Casper de Jong is uitgenodigd om de expositie vorm te 
geven. Casper volgde de opleiding Interactive Performance 
& Design aan de HKU (2013-2017) en maakt theatrale 
installaties en performances, waarbij hij zich bezighoudt 
zich bezig met de raakvlakken tussen kunst en techno-
logie. 

Educatie
Het doel van de expo ROBOTS is dat kinderen gaan 
nadenken over de relatie die zij hebben met robots, nu en 
in de toekomst. Want wanneer is een robot een robot? En 
hebben robots ook gevoel? Daarnaast leren de kinderen 
over de techniek van robots, hoe zitten ze in elkaar en hoe 
ziet een robot jou? Ze ontdekken hoe het is om met een 

o  ROBOTS 
2 februari – 2 april

Inhoud
In de winter en het vroege voorjaar 2018 presenteerde 
De Vrijstaat in samenwerking met SETUP en kunstenaar 
Casper de Jong de interactieve expo ROBOTS. Aan bod 
kwam een reis door de tijd waarin kinderen kennis konden 
maken met robots. 

In de expo kijk je als bezoeker vanuit het jaar 2060 terug 
in de tijd. Aan het einde van de vorige eeuw was een tablet 
om te Netflixen nog toekomstmuziek, terwijl in 2060 
wellicht een robot voor de klas staat. Je kunt tijdreizen 
met kunstenaar Casper de Jong en ontdekken met welke 
soorten robots hij tijdens zijn leven te maken heeft gehad. 
In het ROBO-lab kunnen kinderen kijken, experimenteren, 
filosoferen en uitvinden hoe onze relatie met robots er 
in 2060 uit zal zien. Met prikkelende vragen en uiteenlo-
pende opdrachten zetten we jong en oud op verrassende 
wijze aan het denken over een heel actueel thema. 

5.2  Interactieve expo’s
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De Spits (groepen 6, 7 en 8) en Onder de Bogen (groep 3, 4 
en 5/6) hebben een uitgebreid workshopprogramma in de 
expo gevolgd. 

Conclusie
ROBOTS is buitengewoon goed bezocht; met 1150 bezoe-
kers trok de expo bijna twee keer zoveel bezoekers als we 
hadden verwacht. De expo is gedurende - op een of twee 
dagen na – continue volgeboekt geweest. Regelmatig zijn 
er naast de twee gebruikelijke tijdslots, nog extra rondes 
georganiseerd. Daarnaast werden er buiten reguliere 
openingstijden 7 ROBOT-verjaardagsfeestjes gevierd en 
kwamen er in de voorjaarsvakantie 5 BSO-groepen op 
bezoek. 

De samenwerking tussen kunstenaar Casper de Jong, 
medialab SETUP en De Vrijstaat verliep voorspoedig en heeft 
een geslaagd project opgeleverd dat veel belangstelling 
heeft getrokken, ook buiten Utrecht. In het najaar van 2018 
is de expo op reis gegaan en heeft als educatief programma 
onderdeel uitgemaakt van de internationale manifestatie 
ROBOT LOVE, ontwikkeld door Stichting Niet Normaal van 
Ine Gevers Campina Melkfabriek in Eindhoven. 

robot te spelen en komt in de expositie aan bod en hoe je 
met robots kunt samenwerken. In het lab kon je robotjes 
kleien en door middel van een stroomkring tot leven 
wekken. 

Veel scholen besteden aandacht aan onderzoekend en 
ontwerpend leren. De combinatie van Kunst en Techniek 
in het educatieprogramma van De Vrijstaat sluit hier goed 
op aan. Tijdens het expobezoek deden de kinderen onder-
zoek naar robots, daarop volgden twee ontwerplessen 
door de kunstenaar in de klas. De kinderen hebben een 
robot gemaakt die zelf kan tekenen. Deze robotkunst-
werken zijn getoond en verkocht tijdens de gezondheids-
markt op school. Het geld dat werd opgehaald ging naar 
een passend goed doel. Om aan te sluiten bij het thema 
gezondheid kregen de leerkrachten een voorbereidende 
les, die zij in de klas konden doen voordat ze de expo 
kwamen bezoeken.

ROBOTS is bezocht door basisschool Onder de Bogen, 
De Spits en De Klimroos. Met deze laatste school heeft 
De Vrijstaat een partnerschap in het kader van Creatief 
Vermogen Utrecht.

Andrea Rhodenborgh over het bezoek 
van basisschool De Spits aan ROBOTS: 
“De klas was meteen al ‘hooked’ bij 
de ingang, waar zij via een filmpje een 
bericht te zien kregen uit de toekomst 
(het jaar 2060) van kunstenaar Casper 
de Jong, die ze meenam in een toekomst 
waar robots zich verder ontwikkeld 
hebben en bijvoorbeeld voor de klas 
staan.”
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Publieksreacties:

De mensen die het gastenboek invulden waren “tevreden” 
tot “zeer tevreden” over ROBOTS. 
Een paar quotes uit de toelichting: 
“ Superleuk geholpen. Gaaf om te ontdekken en doen” 
“ Leuk & leerzaam” 
“ Het was heel leuk en je deed er proefjes” 
“ Er werd echt de tijd genomen om je rond te leiden.  
 Leuk aangekleed.” 
“ Ik vind ze leuk en handig, maar ik zou niet willen dat ze   
 alles overnemen”

Evaluatie met partnerschool De Klimroos
De expo was een groot succes bij De Klimroos. Het 
onderwerp sloot goed aan bij de belevingswereld van de 
kinderen en door de vele opdrachten was er voor iedereen 
tegelijkertijd wat te ontdekken. De kinderen vonden het 
geweldig dat ze zelf robots mochten bouwen van oude 
apparaten en de interactieve muur werkte ook heel goed 
doordat je meteen reactie had op wat je deed. De kinderen 
werden uitgedaagd om beter na te denken over de relatie 
tussen mens en robot. Het was heel interessant om met 
hun over dit onderwerp te filosoferen en het bleek nog 
best moeilijk om antwoord te geven op de vraag wat een 
robot nou precies is. 

De lessen in de klas waren uitdagend maar haalbaar. De 
kinderen waren heel trots wanneer het hun lukte om de 
robot in beweging te krijgen. De kinderen waren enthou-
siast over het experimenteren met hun zelfgemaakte 
robot, er werd individueel of samen kunst gemaakt en het 
resultaat was dan ook verrassend mooi. De opkomst naar 
de eindpresentatie was laag. De voorbereidende lessen in 
de klas werkten goed om alvast in het thema te komen.

Kind tijdens bezoek aan ROBOTS: 
“Dit is leuker dan de Star Wars tentoon-
stelling.”
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Digitale kinderwerkplaats ROBOTS is super tof! 

Saskia (moeder van Maureen (10) en Camiel (8) en blogger 
voor Kidseropuit.nl):
“In het begin is het zoeken hoe we de robots precies 
kunnen laten doen wat wij willen, maar als we dat 
eenmaal doorhebben is het hek van de dam. Maureen en 
Camiel zijn niet te stoppen.” 

“Dan zien we in een box witte robotjes rijden. Er branden 
gekleurde lampjes in en afhankelijk van de kleur reageren 
de robots op een bepaalde manier. Door een viltstift in 
de robot te steken en er een groot vel tekenpapier onder 
te leggen, kun je de robots een patroon laten rijden. In 
het begin is het zoeken hoe we de robots precies kunnen 
laten doen wat wij willen, maar als we dat eenmaal 
doorhebben is het hek van de dam. Maureen en Camiel 
zijn niet te stoppen. Ze proberen alle kleuren en bijbeho-
rende commando’s uit. Pas als wij aangeven de andere 
opdrachten ook te willen doen, gaan ze (met tegenzin) 
mee.” 

“Zodra we de snelweg oprijden valt Camiel in slaap. Hij 
heeft al die tijd zo intensief genoten, nu is het tijd om over 
robots te dromen.” 
bron

De door Kinderkunstwerkplaats De Vrijstaat georgani-
seerde interactieve expositie ROBOTS in Het Gebouw laat 
kinderen kennis maken met robots in al hun variëteiten. 
Casper de Jong voelt zich er thuis. “De futuristische uitstra-
ling van Het Gebouw sluit perfect aan bij de naam van de 
expositie” legt hij ten overvloede uit.
bron

Edith (moeder van Milou (9) en Nadine (6) en blogger voor 
Kidseropuit.nl):
“Op een spelende wijze wordt kinderen gevraagd om na te 
denken over het gebruik van robots. Dit gebeurt door het 
beantwoorden van vragen als, voor welk type werk zou jij 
een robot willen inzetten of wat voor een robothuisdier 
zou jij willen hebben en hoe noem je hem dan? En het 
leuke is, kinderen beseffen het niet eens, maar als ouder is 
het leuk om te zien hoe deze vragen leiden tot gesprekken 
hierover.”  
bron

Echte aanrader! 

Laura (moeder van Ruben (10) en Anouk (7) en blogger 
voor Bier&Appelsap):
“De opdrachten zijn gevarieerd en zetten de kinderen echt 
aan het denken. Nu ik dit schrijf fantaseert Anouk onder-
tussen hardop over later als ze oud is en dat ze denkt dat 
ze dan niet door mensen maar door robots geholpen zal 
worden…”

“Ruben krijgen we bijna niet meer mee naar huis en dat is 
een goed teken! Hij kan de meeste opdrachten zelfstandig 
uitvoeren waardoor hij heerlijk kon rommelen. Jongere 
kinderen hebben misschien wat meer begeleiding nodig, 
maar dat maakt het weer extra leuk voor de ouders. Dus 
wat ons betreft een echte aanrader!”
bron

In de media

https://kidseropuit.nl/digitale-kinderwerkplaats-robots/
https://www.regioleidscherijn.nl/2018/03/07/interactieve-expositie-robots-van-de-vrijstaat-groot-succes/
https://www.kidsproof.nl/Utrecht/blog/digitale-werkplaats-robo-lab-de-vrijstaat
https://bierenappelsap.nl/experimenteren-met-robots-bij-de-vrijstaat/
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Reactie weekendschool Petje Af aan ROBOTS:
“Afgelopen zondag brachten we een bezoek aan Kinder-
kunstwerkplaats de Vrijstaat. Zij hebben momenteel 
een digitale werkplaats over het bouwen van robots, het 
besturen van robots, de geschiedenis van robots, etc. De 
kinderen vonden het super leuk en interessant.”
bron

Heleen Zijlstra ondervroeg kinderen tijdens hun bezoek 
aan ROBOTS:
Maakt het uit dat het geen echt persoon is, maar een robot 
met wie je praat?
”Ik denk dat het wel iets minder leuk is dan met een mens, 
maar aan de andere kant ook wel interessant en grappig 
om met een machine te kunnen praten. Het kan denk ik 
best net zo gezellig zijn om met een robot te praten als 
met een gewoon persoon.”

Kan je denk je vrienden worden met een robot? 
”Als ze automatisch bewegen en je ze niet hoeft te 
besturen, dan denk ik wel dat je vrienden met een robot 
kan worden. Hij moet dan dus wel zelf kunnen kiezen wat 
hij doet.” 
bron 

Geslaagd eerste weekend voor digitale werkplaats ROBOTS 
bij De Vrijstaat 

VARnieuws Leidsche Rijn was bij de opening: 
“Tijdens de opening gaf Casper een pakkend college, 
waarbij hij zijn publiek liet nadenken over het wezen van 
een robot. Er ontstond al snel een geanimeerd gesprek 
over wat wel of niet door de toeschouwers als robot werd 
ervaren. “We zijn vaak geneigd om een machine waar we 
menselijke trekjes in herkennen als robot te zien,” aldus 
Casper de Jong. “De relatie die wij in de komende jaren 
met robots gaan ontwikkelen is interessant. Hoe dat eruit 
gaat zien en wat voor consequenties dat heeft, dat kunnen 
we niet voorspellen.” /…/ Een bezoek aan ROBOTS is dé 
weekendactiviteit voor nieuwsgierige jongens en meisjes. 
bron

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2021269834779404&id=1626093850963673
https://mechanischemens.wordpress.com/2018/03/25/ik-denk-wel-dat-robots-emotie-hebben/
http://www.varnws.nl/artikel/lezersnieuws/42606/geslaagd_eerste_weekend_voor_digitale_werkplaats_robots_bij_de_vrijstaat__#.WykkoKcza70
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Beneden in de onderwereld waren theatrale ervaringen 
gebouwd in donkere tonnen waar je je hoofd in kon 
steken, gemaakt door deelnemers van De Vrijstaat Kunst-
Academie. In de werkplaats konden schedel-lampionnen 
en maskers worden gemaakt. Tijdens de herfstvakantie 
konden bezoekers met Luca Stappers aan bijzondere 
lichtsculpturen werken geïnspireerd op Dia de los Muertos 
en daarmee meelopen in de Sint Maarten Parade op 10 
november.

Educatie 
Voor de lessen in de klas is gekozen om te werken met de 
techniek die wordt gebruikt voor de lichtsculpturen van 
de Sint Maarten Parade. Daarbij werk je met wilgentenen, 
zijdevloeipapier en licht. De educatief medewerker volgde 
hiervoor de masterclass van de Sint Maarten Parade. De 
kinderen van de partnerscholen werden uitgenodigd mee 
te lopen in het Vrijstaat-compartiment van de optocht.

Basisschool Hof ter Weide heeft de expositie bezocht met 
groep 3 en 4 en daarna twee lessen in de klas gehad. In de 
eerste les is gefilosofeerd over het leven en de dood met 
Laura Minderhoud. In de tweede les hebben de kinderen 

o  Later word ik een skelet
28 september – 2 december 2018

Inhoud
In het najaar van 2018 was de expo Later word ik een 
skelet te zien bij De Vrijstaat. Dit thema sloot aan bij 
feesten als Halloween, Dia de los Muertos (Allerzielen) 
en Sint Maarten waar het samen zijn in donkere dagen 
gevierd wordt. De Vrijstaat wilde met deze expo het thema 
leven en dood op een toegankelijke manier bespreekbaar 
maken door middel van de theatrale ervaringen van Luca 
Stappers en filosofische vraagstukken van Laura Minder-
houd. 

In Later word ik een skelet werd de bezoeker uitgenodigd 
om te verdwalen in de tussenwereld op zoek naar geesten 
uit het verleden. Door met een munt(dropje) onder je tong 
de Stix over te steken kwam je in het dodenrijk, bestaande 
uit een bovenwereld en een onderwereld. In de bovenwe-
reld kon je kunt tranentrekken, tijd doneren, ervaren hoe 
het is om er even niet te zijn, een stamboom maken, DNA 
invriezen, filosoferen met bingoballen en een interactief 
kerkhof bouwen.

De luchtigheid wordt zo mooi afgewis-
seld met de grote vragen van ’t leven. 
Prachtige materialen, goede insteek, 
muziek, nadenken en doen. Mooie afwis-
seling tussen persoonlijke ervaring en 
gezinservaring (Femke)
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maken van de schedelmaskers koste meer tijd dan gepland 
waardoor de lessen uitliepen. We kregen terug van de 
leerkracht dat ze meer creativiteit hadden verwacht bij het 
maken van het masker dan alleen het leren van de tech-
niek. 
Het expobezoek verliep goed. Verrassend genoeg vonden 
de kinderen de expo helemaal niet eng; er was veel te 
ontdekken en te doen. De eindpresentatie voor de ouders 
ging heel goed, de kinderen toonden hun schedelmaskers 
in het donker met passende muziek. 
De Vrijstaat had in de voorbereidende fase beter kunnen 
communiceren wat de school kon verwachten van het 
educatietraject. Afgesproken om de volgende keer beter 
aan te sluiten bij het IPC thema.

De Klimroos
De planning met De Klimroos was ruim op- tijd klaar, waar-
door kunstenaar Luca Stappers bij alle schoolbezoeken 
aanwezig kon zijn. De kinderen vonden de expo erg leuk, 
ze konden veel zelf ervaren en het was erg afwisselend. 
De lessen in de klas waren een groot succes, de kinderen 
waren heel enthousiast bij het maken van een schedel-
lampion. Ze wilde zelfs langer doorgaan dan dat de lessen 

een schedelmasker gemaakt volgens de techniek van de 
lichtsculpturen van de Sint Maarten Parade. 
De kinderen uit de groepen 3 /4, 5 en 6 van De Klimroos 
hebben de expositie bezocht en vervolgens, onder bege-
leiding van Luca Stappers en de educatief medewerker, in 
twee lessen in de klas hun eigen schedellampion gemaakt. 
De Sint Maartenschool volgde een ander educatietraject 
omdat dit de eerste kennismaking was met De Vrijstaat. Zij 
kwamen met de groepen 4 t/m 8 op De Vrijstaat voor een 
twee uur durende workshop schedellampionnen maken. 
Op deze manier hebben zij ervaren hoe De Vrijstaat werkt 
volgens het meester-gezel-leerling principe. 
Naast de uitnodiging voor deelname aan de Sint Maarten 
Parade is er op iedere school een eindpresentatie geweest 
van het gemaakte werk. 

Evaluatie met de partnerscholen 

Hof ter Weide
De planning verliep stroef en rommelig, hierdoor kwamen 
de voorbereidende lessen niet goed uit de verf.
De filosofielessen in de klas waren te lang voor deze jonge 
doelgroep en de verwerkingsopdracht te minimaal. Het 

De Vrijstaat is een prachtige club die 
kinderen bloedserieus neemt en laat 
stralen in haar projecten in Leidsche 
Rijn.
(donateur crowdfundactie Ik zit op Kunst)
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ze ouder worden, wat des te meer frustratie opleverde 
wanneer iets niet lukte. De opdracht hebben we terplekke 
aangepast wanneer bleek dat het te moeilijk was. De eind-
presentatie was tijdens de ‘Sint Maartenshow ‘ op school; 
de kinderen waren alsnog trots op het werk wat ze hadden 
gemaakt. 

duurden. Luca wist de kinderen goed mee te krijgen in zijn 
verhaal. Voor een volgende keer mag het van de leer-
krachten nog meer diepgang hebben wat kunst betreft, nu 
ging het meer over de techniek. De presentatie ging een 
beetje mis omdat de speelzaal bezet bleek te zijn, toen 
hebben we als noodoplossing het werk gepresenteerd in 
de gang waar het licht niet uit kon, dat was jammer. 

De Sint Maartenschool
De Sint Maartenschool is speciaal onderwijs die een 
eerste bezoek bracht aan De Vrijstaat. Ter kennisma-
king is gekozen voor een workshop schedellampionnen 
maken. De educatief medewerker van De Vrijstaat is van 
tevoren bij de kinderen in de klas geweest om te zien 
hoe zij werken en heeft met de leerkrachten de aanpak 
besproken. Toch bleek een bezoek aan De Vrijstaat span-
nend voor deze doelgroep. De jonge groepen deden het 
verbazingwekkend goed, met de nodige hulp van leer-
krachten en ouders. Maar de oudere groepen hadden veel 
moeite met de vrijheid van de opdracht en alle prikkels 
die daarbij kwamen kijken. Dat resulteerde is negatief 
gedrag waardoor veel kinderen gedemotiveerd raakten. 
Ook bleken de kinderen niet vaardiger te zijn naarmate 

Reacties uit het gastenboek:
Super mooie vormgeving en beeldende 
expo, met een belangrijke inhoud (Storm)
Lieve medewerkers, mooie interessante 
expo voor kinderen en volwassenen 
(Charlie)
Leuke tentoonstelling zeer de moeite 
waard! (Marlies)
Leuk hoe creativiteit met vraagstukken 
over de dood worden gecombineerd 
(Marleen)
Echt geweldig!! (Tobias)
Ze (de begeleiders) helpen je graag, ze 
mopperen en zijn vriendelijk 
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In de media Edith (moeder van Milou (9) en Nadine (7) en blogger voor 
Kidsproof.nl):
Toen ik mijn dochters ter voorbereiding op dit blogbericht 
vroeg: “Wat vonden jullie het leukste aan de expo?” kreeg 
ik een stortvloed aan antwoorden. Je verstoppen in het 
ballenbad, het herleven van de herinneringen van een 
ander in de kast, het timmeren van je naam aan de stam-
boom, je teennagel invriezen, bingoën met vragen en ga 
zo maar door. Te veel om allemaal te noteren hier. En dan 
heb ik het nog niet eens gehad over het (voor hun) hoogte-
punt: de activiteiten in het werkatelier.

Beneden kijken we verder bij allerlei cementtonnen waar 
je je hoofd in kunt steken en dan hoor en zie je van alles 
wat met dood en sterven te maken heeft. Deze tonnen zijn 
gemaakt door kinderen die mee hebben gedaan aan De 
Vrijstaat kinderkunstacademie. Leuk dat zij hun eigen werk 
terugzien in een echte expositie en tof om te bekijken en 
alles uit te proberen! Annabel en Lindi zijn in de laatste 
ruimte lang zoet met het beschilderen van maskers in de 
stijl van Dia de los muertos, wel bekend van de film Coco.

Op een hele leuke en laagdrempelige manier worden 
kinderen aangezet tot nadenken over het leven hier, de 
dood, onsterfelijkheid en hoe wij daar mee om gaan. Soms 
serieus, soms met een lach. Wij hebben ons erg vermaakt 
en tippen deze expo dan ook zeker!
bron

Iris (moeder van Tim (8) en Bas (11) en blogger voor Kidser-
opuit.nl):
“Een tentoonstelling over de dood? Is dat niet te eng voor 
mij?”, vraagt Tim. DNA invriezen, lichtgevende schimmen 
maken, een interactief kerkhof, er is veel te doen bij de 
expo LATER WORD IK EEN SKELET. “Ik vind het wel heel 
leuk klinken, helemaal niet eng”, zegt Bas.

Tim steekt zijn hoofd onder de eerste emmer en is meteen 
verkocht. In de emmer kan hij allerlei knopjes indrukken 
met antwoorden op vragen. Daarna krijgt hij te horen hoe 
hij terugkomt op aarde. “Ik kom terug als iemand met 
knalgroen haar en vijf benen en ik rijd dan op een slak!”, 
schatert hij. 

De medewerkers vragen bij het afscheid wat ze van de 
expo vonden. “Leuk!”, zeggen ze beiden in koor. “Ik vond 
de maskers maken het leukste, en de emmers”, zegt Tim. 
“En ik de bingo met de vragen”, vult zijn broer aan. Als ze 
horen dat er hier binnenkort ook een escaperoom komt, 
zeggen ze allebei enthousiast dat ze dan zeker terug 
willen komen.
bron

https://www.youtube.com/watch?v=XzjnaM9W1z4
https://kidseropuit.nl/expo-later-word-ik-een-skelet-de-vrijstaat/
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Conclusie
De expo Later word ik een Skelet heeft een ingewikkeld 
en filosofisch getint onderwerp aantrekkelijk en uitdagend 
vormgegeven. De opdrachten en workshops (maskers 
maken, lampionnen maken) waren leuk om te doen. Daar-
door heeft expo ook aardig wat kinderfeestjes getrokken. 
De koppeling met de Sint Maarten Parade was geslaagd, 
al hebben lang niet alle kinderen vanuit de workshops op 
school en in de herfstvakantie hun weg weten te vinden 
naar de optocht zelf. Het reuzeskelet was een echte 
eyecatcher.
 

Marlies (moeder van Lindi (10) en blogger voor  
Bier&Appelsap):
De expositie laat kinderen nadenken over de dood. Spoiler 
alert: het is niet eng! De expositie is gemaakt door kunste-
naar Luca Stapper. Hij werkt het hele jaar mee aan allerlei 
projecten bij De Vrijstaat. Lindi mocht met hem werken bij 
de kindervakantieweek (aanrader!) en net als toen maakte 
hij van deze expositie ook weer iets dat mooi, lief en 
grappig is. Hij snapt kinderen, dat is duidelijk!

Ook deze expositie van De Vrijstaat zit weer vol grappige 
verrassingen. En je kunt heel veel dingen doen. Eigenlijk 
zouden ze een nieuwe naam moeten bedenken in plaats 
van expositie want het is zoveel meer dan kijken.’

Een onderdeel van de tentoonstelling is de vragenbingo. 
Elk bingoballetje is een vraag over de dood. Want is het 
nu erger dat een koning of een bedelaar dood gaat? Mijn 
kleine filosofen vinden het moeilijk: er zitten aan alles 
zoveel kanten en hoe breng je dat onder woorden? Maar 
ze zeggen allebei achteraf dat ze het fijn vonden om na 
te denken over de dood en bijvoorbeeld over wat je van 
jezelf achterlaat. En hoe je aan iemand terugdenkt. 
bron

https://bierenappelsap.nl/later-worden-skelet/
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o  BLAFFEN! 
1-6 juni

“Waar de Vlag wappert zijn wij honden de baas. Al is het 
op de Maan. Al is het op Mars” 

Op 1 juni ging de familievoorstelling BLAFFEN! in première 
in Podium Hoge Woerd, de negende in de reeks fabuleuze 
voorstellingen van De Vrijstaat. BLAFFEN! is een muzikale 
voorstelling over recht en onrecht, vrijheid en gevangen-
schap en de moed om je stem te laten horen. 

Korte inhoud
De jonge straathond Laika, die door Boxer is gerekruteerd 
voor het Leger van de Rode Hond. Als Laika de wolfshond 
Pjotr ontmoet, ontdekt ze dat Boxer misschien niet het 
beste met haar en alle andere honden voor heeft. Als Laika 
haar uniform krijgt, is ze blij. Samen met de jonge honden 
en patrouille puppies bewaakt ze vanaf nu het Honden-
land tegen de wilde wolven. Zij zijn de bron van alle 
kwaad en moeten buiten de muur worden gehouden. Maar 
dan ontdekt Laika waarom haar vader Pjotr is gevlucht uit 
Hondenland en nu tussen de wolven leeft. Wie moet Laika 

geloven, Boxer of Pjotr? En alle andere honden? Ze zullen 
moeten kiezen bij welk kamp zij willen horen…
Bekijk de hier de voorstelling.

De makers 
BLAFFEN! is gemaakt door een cast bestaande uit verschil-
lende generaties die samen aan een voorstelling werken: 
professionele beginnende én ervaren makers, makers 
in opleiding uit het kunstvakonderwijs en leerlingen uit 
het basis- het voortgezet onderwijs. Net als bij andere 
projecten op De Vrijstaat is ook bij het maken van de 
voorstelling de werkwijze meester-gezel-leerling leidend: 
je leert van elkaar door samen te werken aan een theater-
productie en samen op de vloer te staan. 

De professionele cast en crew bestond uit: Paul Feld 
(tekst en regie) en Daphne de Bruin (concept en spel), 
oude rotten in het vak die al meer dan 30 jaar regelmatig 
samen voorstellingen maken. Het jongere deel van de 
profs bestond uit actrice Eleni Andreas-Achilleos, die al 
eerder meespeelde in voorstellingen van De Vrijstaat en 
acteur Tom Strik, die het vak leerde bij The Young Ones, 
een jeugdtheateropleiding in Zwolle. Tess van Hout 

5.3  Fabuleus theater

https://www.youtube.com/watch?v=FL3P9vfStec&t=1696s
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De BLAFFEN!-band bestond uit vijf muzikanten/zange-
ressen afkomstig van het Amadeus Lyceum en UniC; drie 
leerlingen van het Leidsche Rijn College speelden de 
Jonge Honden en een leerling van X11 was aan de voor-
stelling verbonden als assistent decor en kostuum. 

Werkproces
De trajecten met de verschillende groepen startten apart 
van elkaar en kwamen in de loop van het repetitieproces 
bij elkaar. 

Voortraject primair onderwijs
Begin maart werden er audities gehouden op basisschool 
De Achtbaan, een school waarmee De Vrijstaat inmiddels 6 
jaar samenwerkt. 24 kinderen afkomstig uit de klassen 6 en 
7 hadden zich aangemeld om audities te doen. Daaruit zijn 
er 12 geselecteerd voor het meespeeltraject dat bestond 
uit 10 speltrainingen van 2 uur die na schooltijd werden 
gegeven door dramadocent-in-opleiding Storm Vogel, 
begeleid door Daphne de Bruin en regisseur Paul Feld, die 
zelf ook regelmatig bij de trainingen aanwezig waren.

heeft als muziek- en zangcoach de band begeleid bij het 
componeren en instuderen van de muziek en speelde 
als bandleider mee in de voorstelling. Kim van der Zijde, 
decor- en kostuumontwerpster uit Leidsche Rijn, maakte 
voor BLAFFEN! haar tweede decorontwerp bij De Vrijstaat. 
Charlie Feld, vers afgestudeerd aan de opleiding Audio 
Visuele Media aan de HKU zorgde voor lichtontwerp, film 
en fotografie. 
Storm Vogel rondde met een stage bij De Vrijstaat zijn 
studie Docent Drama bij Artez af. Hij verzorgde speltrai-
ningen voor de Puppies (leerlingen PO) en masterclasses 
voor docenten en leerlingen van het VO. Hij werd hierin 
begeleid door Daphne de Bruin (artistiek leider) en Char-
lotte van Eijsden, educatief medewerker bij De Vrijstaat. 

Deelnemende kinderen en jongeren
Twaalf leerlingen uit de groepen 6 en 7 van basisschool 
De Achtbaan speelden de rol van Puppies. verdeeld in 
twee casts van zes speelden zij om de beurt mee in de 
voorstelling.  

Familie Nieboer: Mijn kinderen hebben 
veel geleerd en plezier gehad bij de 
Vrijstaat. Ik ben blij dat we dit onze 
kinderen kunnen bieden. 
(donateur crowdfundactie Ik zit op Kunst)
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van muzikale stageperformance. Zowel de muzikanten als 
de zangeressen werkten aan de nieuw te schrijven compo-
sities waarbij ze inspiratiemuziek van de regisseur meek-
regen zodat ze een richting hadden qua sfeer. Er waren 
zowel liedteksten als instrumentale nummers die gecom-
poneerd moesten worden. Het uitschrijven van de parti-
turen, het transponeren van bepaalde partijen naar andere 
instrumenten, het verbinden van scène-ideeën aan muziek, 
het vormgeven van tekst op muziek, het componeren van 
soundscapes, nieuwe muziekgenres uitproberen en eigen 
maken, stage performance, ensemblespel; het zijn tools 
die wij op deze manier kunnen aanreiken aan jongeren die 
hun talent willen verdiepen in de praktijk. Deze coaching 
werd financieel ondersteund vanuit het KLUB19 budget. 
 
De bandrepetities vonden plaats op de zondagmiddagen 
op De Vrijstaat, wat praktisch was omdat de leerlingen van 
verschillende scholen kwamen. Ook was het zo eenvoudig 
voor Daphne en Paul Feld en de andere acteurs om 
regelmatig bij de bandrepetities aanwezig te zijn. Omdat 
de muziek een belangrijke rol speelt in de voorstelling, 
wordt de band zo snel mogelijk bij het repetitieproces van 
de professionele cast betrokken. Gecomponeerde liedjes 

Naast het repeteren aan de scènes is er veel aandacht 
besteed aan fysieke training en fysiek spel. De gezamen-
lijke trainingen zijn gericht op het ontwikkelen van focus, 
concentratie, vertrouwen, teamspirit en het goed gebruik 
maken van je lichaam, je belangrijkste instrument als 
acteur. Bij de repetities is aandacht voor het ontwikkelen 
van elementaire spelvaardigheden als ensemble spel, 
scène gevoel, spanningsboog, verloop en ruimtegebruik. 
Vervolgens leren de kinderen hoe ze fysiek spel kunnen 
inzetten voor hun personage. De scènes waarin de 
kinderen meespelen zijn heel divers waarbij zowel zang, 
dans en spel aan bod komen. De acteurs zijn bij meerdere 
repetities aanwezig om met de kinderen samen de scènes 
te oefenen. De acteurs vormen daarmee ook een functie 
als rolmodel op de vloer. In de laatste twee lessen hebben 
de leerlingen gerepeteerd met de hele cast.

Voortraject met de jongeren
De bandleden en zangeressen zijn geworven door de 
muziekdocent op school, Tess van Hout, die lesgeeft op 
zowel het Amadeus Lyceum als UniC. Tess werd als band-
coach aangesteld om de jongeren te begeleiden in zowel 
het ontwikkelen van composities als op het ontwikkelen 

Reacties bezoekers
Op de website van Weekendschool 
Petje Af: 

Blaffend sluiten we het blok Theater af.

De kinderen hebben het blok ‘theater’ 
afgesloten met een erg leuke theater-
workshop bij de Vrijstaat van thea-
termaker Storm Vogel! Gedurende het 
blok hebben de kinderen veel plezier 
gehad met dit thema en dit kwam ook 
weer terug tijdens deze workshop. Met 
veel enthousiasme zorgde Storm voor 
een groot spelplezier bij de kinderen. 
De workshop stond in het teken van de 
binnenkort verschijnende voorstelling 
BLAFFEN!. De kinderen kropen dan ook 
1,5 uur lang in de rol van een hond om 
van daaruit meerdere speeltechnieken te 
leren. Sommige kinderen gingen zo goed 
op in hun rol dat zij zelfs het advies 
kregen van Storm om meer te gaan doen 
met toneel! Al met al was het, met dank 
aan Storm, een zeer geslaagde work-
shop!
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changementen. Bij het bezoek van haar klas van X11 aan 
de voorstelling en de bijbehorende masterclass, heeft 
zij een introductie gehouden over de voorstelling en het 
werkproces voor haar klasgenoten.

Voorstellingsbezoek en lessen in de klas
• Voortgezet onderwijs
Aan alle VO-scholen van deelnemende leerlingen is het 
aanbod gedaan voor een voorstellingsbezoek gecombi-
neerd met een masterclass. We hebben hierbij bewust 
gezocht naar niet al te omvangrijke groepen leerlingen 
met drama en/of muziek in hun profiel, voor wie een 
masterclass van een professionele theatermaker interes-
sant kan zijn. Het blijkt echter altijd weer een hele toer om 
school- en voorstellingspraktijk op elkaar af te stemmen. 
Vaak is er enthousiasme genoeg, maar regelmatig stokt 
de organisatie van een theaterbezoek ergens tijdens het 
plannings- en afstemmingsproces binnen de school. 
Met het Leidsche Rijn College lukte het niet om de 
afspraken rond te krijgen, en ook het schoolbezoek van 
UniC strandde op interne afstemming, tot de grote spijt 
van de muziekdocent. Van X11 en Amadeus Lyceum 
bezochten de leerlingen met drama in hun profiel de voor-

worden opgenomen zodat alle acteurs, ook de kinderen en 
jongeren, ze zo snel mogelijk kunnen leren. 
 
De drie leerlingen die de rol van Jonge Honden speelden, 
zijn benaderd door de dramadocent van hun school. Vanaf 
eind maart repeteerden zijn twee keer per week na school-
tijd met de professionele cast mee op De Vrijstaat, zodat 
ze direct onderdeel gingen uitmaken van de voorstelling. 
In de voorbereiding is er veel aandacht geweest voor het 
ontwikkelen van spelvaardigheden als ensemble spel, 
scène gevoel, spanningsboog, verloop en ruimtegebruik. 
Ook leerden de leerlingen hoe ze fysiek spel kunnen 
inzetten voor hun personage. De scènes waarin de leer-
lingen meespelen waren heel divers; zowel zang, dans als 
spel kwamen aan bod. 

De leerling van X11 die mee heeft gewerkt aan decor en 
kostuum, is begeleid door decorontwerpster Kim van der 
Zijde. Na een introductie van het project in de klas door 
Paul Feld en Kim, heeft deze leerling zich aangemeld 
en heeft zij een aantal dagdelen in het atelier van Kim 
doorgebracht om aan de kostuums te werken. Tijdens de 
voorstelling heeft zij achter de schermen geassisteerd bij 
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De leerlingen van De Achtbaan kregen een voorberei-
dende les in de klas van spelcoach Storm Vogel. De trai-
ning bestond uit speloefeningen waarmee de leerlingen 
zich konden inleven in de rol die hun klasgenoten in de 
voorstelling speelden (De Puppie Patrouille). 

Evaluatie
Het voornemen om de VO-scholen op een andere manier 
te betrekken dan via massaal voorstellingsbezoek is 
geslaagd. We blij met de deelname van leerlingen van 
4 verschillende VO-scholen. Omdat het kleine groepjes 
waren, mengden zij zich moeiteloos, en ontstond er een 
mooie samenwerking. 
De masterclass die we gegeven hebben aan de leerlingen 
van X11 was een groot succes, het is een werkvorm die we 
in de toekomst willen continueren.
Jammer was het dat het niet met alle VO-scholen is 
gelukt om een voorstellingsbezoek te plannen, waar-
door sommige leerlingen niet voor hun klasgenoten 
konden spelen; hierboven beschreven we al hoe lastig het 
inplannen van een voorstellingsbezoek soms blijkt te zijn. 
Leuk was daarentegen weer dat een aantal leerlingen nu 
op eigen houtje naar de voorstellig zijn gekomen. 

stelling; de leerlingen van X11 namen vervolgens deel aan 
een masterclass.

De masterclasses werden aansluitend op de voorstellingen 
gegeven door de professionele cast. De leerlingen werden 
in groepen verdeeld en gingen gedurende drie kwartier 
aan de slag. Ze konden kiezen tussen schrijven (Paul Feld), 
fysiek spel (Daphne de Bruin), fysieke training (Storm 
Vogel) en muziek (Tess van Hout). De masterclasses gingen 
door op thema’s en vormen uit de voorstellingen; de resul-
taten werden vervolgens aan elkaar gepresenteerd in de 
theaterzaal in het decor van de voorstelling. Een werkwijze 
die heel goed werkt omdat het ook direct een concrete 
verwerking is van de voorstelling, je aan het werk gaat met 
de mensen die je net hebt zien spelen en omdat je ook in 
het decor presenteert.

• Primair onderwijs
Uit het primair onderwijs hebben onze partnerscholen De 
Achtbaan en OBS De Klimroos de voorstelling bezocht. 
De Achtbaan met de groepen 6 en 7, De Klimroos met de 
groepen 5, 6 en 7.

Recensie KinderKabinet
Tijdens de première van de voorstelling 
BLAFFEN! van De Vrijstaat hebben Evi, 
Danisha en Fien (groep 7/8) buttons 
en flyers uitgedeeld. Zij zijn onderdeel 
van KinderKabinet van De Vrijstaat en 
schreven de volgende recensie: 
 
 Wij vinden het een leuk toneelstuk. En 
wij vinden het gaaf dat een groot deel 
van de muziek live gespeeld werd door 
kinderen. Wij vinden het ook knap dat de 
kinderen die zelf meespelen 
(de puppy ‘s) goed kunnen laten zien 
wat er aan de hand is zonder te praten. 
Er zaten grappige maar ook span-
nende stukjes in het toneelstuk. Wij 
hebben gevraagd aan de kinderen die 
meespeelde hoelang ze erover gedaan 
hebben met repeteren. Ze zeiden dat het 
ongeveer 2 maanden duurde. Wij vinden 
dat de acteurs ook super goed kunnen 
zingen. En wij gingen met een goed 
gevoel de zaal uit. 
 
Groeten Danisha, Evi en Fien 
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wat ons betreft zijn de publicitaire aandacht die de voor-
stelling krijgt binnen het programma van Podium Hoge 
Woerd. Ons optreden viel, net als vorig jaar, in dezelfde 
tijd waarin de brochure voor het komende seizoen wordt 
gepresenteerd, waardoor de aandacht van de afde-
ling publiciteit voornamelijk daarnaartoe gaat. Juist de 
promotie door een professioneel podium kan de fabuleuze 
voorstellingen positioneren op een manier die ze wat ons 
betreft verdienen: professionele familievoorstellingen met 
een intergenerationele cast.

Evaluatie met basisschool De Achtbaan
Een professionele voorstelling; de kinderen hadden een 
echte rol met meer tekst als bij de vorige voorstelling. Ze 
mochten meedoen met de dansjes en liedjes. Groep 7 vond 
de voorstelling wel super tof en zaten op het puntje van 
hun stoel. Waren soms wat onrustig maar vormde een goed 
publiek met leerlingen van het Amadeus Lyceum. Groep 6 
vond de voorstelling spannend maar leuk. Ze zaten hele-
maal vooraan en beleefden alles voor hun neus. Kinderen 
vroegen achteraf of Laika echt de ruimte in was geschoten. 
Ze leefden zich goed in de voorstelling. Podium Hoge 
Woerd is echt een meerwaarde voor de voorstelling!

Met het artistieke resultaat waren we heel tevreden 
Hoewel we na elke geslaagde fabuleuze voorstelling 
denken dat we het maximale eruit hebben gehaald, blijkt 
de lat toch elk jaar nog weer wat hoger kan.
De muzikale bijdrage van de band was boven verwachting. 
De muziek, die de bandleden zelf gecomponeerd hadden, 
zette letterlijk de toon en sfeer van de voorstelling. De 
bandleden stonden samen op de vloer alsof zij al jaren 
met elkaar door het clubcircuit reisden, terwijl de 2 zange-
ressen en de 3 muzikanten elkaar twee maanden daarvoor 
voor het eerst hadden ontmoet. De liedjes waren aantrek-
kelijk zonder kinderachtig of eenvoudig te zijn en werden 
door de jonge spelers gemakkelijk en heel enthousiast 
meegezongen.
De rollen van de verschillende groepen deelnemers waren 
goed geïntegreerd in de verhaallijn, waardoor de voorstel-
ling veel vaart had en alle spelers echt het gevoel hadden 
onderdeel van één verhaal te zijn.

De samenwerking met Podium Hoge Woerd verliep prettig. 
We realiseren ons dat wij met onze omvangrijke en jonge 
crew een behoorlijke impact hebben als we 10 dagen lang 
het theater als het ware “bezetten”, en waarderen de gast-
vrijheid en ondersteuning enorm. Enige verbeterpunt zou 

Recensie KinderKabinet
Op 5 juni jl. bezocht De Klimroos de 
voorstelling BLAFFEN! van De Vrijstaat. 
Maissam schreef namens het Kinder-
Kabinet van De Vrijstaat de volgende 
recensie:  
 
Grappige dingen, mensen de vrienden 
en wolven de vijand en nog veel meer 
drama krijg je te zien in de voorstelling 
Blaffen. 
 
Toen ik binnen kwam, kreeg ik een 
spannend gevoel. Het zag er een beetje 
eng uit, ook met de muziek erbij. 
Sommige acteurs op een rij en alle-
maal keken ze heel serieus. Naarmate 
de voorstelling verder ging, snapte ik 
het verhaal steeds beter. Het ging over 
Laika. Ze woonde in een vuilnisbak. Tot 
dat ze werd opgeroepen om bij het leger 
de Rode Hond te komen. ‘ De wolven 
zijn onze vijand en de mensen onze 
vrienden.’ Dat is wat een hond zegt, 
maar is dat wel zo? 
 
Met vriendelijke groet, 
Maissam 
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rein op het Berlijnplein stonden drie nomadententen 
klaar om ingericht te worden. In de tenten presenteerden 
kinderen en jongeren hun werk, als bezoeker kon je mee 
doen met diverse workshops en interactieve presentaties. 

Beeldend kunstenaar Bettina Weller heeft met de kinderen 
van 8-10 jaar landkaarten gemaakt en beesten gebouwd, 
geïnspireerd op de steeds veranderende omgeving van De 
Vrijstaat en het Nomadenkamp. Voor de feestelijke parade 
bouwden ze hun eigen kunstkameel.

De jongeren van 12-16 jaar hebben met het Utrechtse 
gezelschap De Dansers gewerkt aan een ‘dansconcert’ vol 
energieke moderne dans. Ze lieten zich inspireren door 
het nomadenbestaan; in hun presentatie spelen auto’s een 
hoofdrol. In de tent kon je luisteren naar verhalen van de 
deelnemers over wat “thuis” voor hen betekent.

Theatermaker Luca Stappers en de kinderen van 10-12 
jaar namen je mee in de wereld van objecttheater aan de 
hand van gevonden voorwerpen. Met 16 koffers vertelden 
de deelnemers hun eigen verhaal. In een hilarische 
performance in en rond een oude auto zag je bekende 

Inhoud
Op vrijdagmiddag 24 augustus klokslag 16 uur openden 
49 kinderen met een feestelijke parade over het Berlijn-
plein het Nomadenkamp Festival. Op vrijdag 24, zaterdag 
25 en zondag 26 augustus werden de bezoekers gast-
vrij ontvangen in de drie nomadententen op het terrein 
van samenwerkingspartner RAUM. Ondanks het minder 
mooie weer hebben we (op een haar na) 1000 bezoekers 
ontvangen.

In week voorafgaand aan het Nomadenkamp Festival is 
er tijdens Kunstvakantieweek door de drie groepen deel-
nemers met de kunstenaars en de crew van De Vrijstaat 
gewerkt aan de installaties, presentaties en expo’s. Op de 
Deel van de Vrijstaat-boerderij, op het erf, in de Wagen-
schuur werden landkaarten getekend, koffers gepakt, voor-
stellingen bedacht, verhalen verteld, kamelen gebouwd, 
gerepeteerd en kostuums gepast. 

Sinds twee jaar koppelen we deze week aan een openbare 
presentatie, waarin kinderen en jongeren niet alleen hun 
werk presenteren, maar ook gasten ontvangen, workshops 
begeleiden, promotie-acties doen etc. Op het RAUM-ter-

5.4  Kunstvakantieweek 
& Nomadenkamp Festival
20-26 augustus 2018
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organisaties zich op deze bijzondere plek hebben ontwik-
keld. De Vrijstaat, RAUM, Pathé, Stadserf Rood Noot en de 
Sharing Arts Society willen in de komende jaren met de 
Berlijnpleindagen deze cultuur-as verder inhoudelijk laden 
met een breed cultuurprogramma, ieder met zijn eigen 
expertise en eigen doelgroep. Met de Berlijnpleindagen 
(inmiddels omgedoopt tot Berlijn Lijn) bieden wij geza-
menlijk een festival waar jong en oud welkom zijn om de 
stad van de toekomst te vieren. 

In het kader van 20 jaar Leidsche Rijn: Nieuwe Buren
• Gratis toegankelijke workshops
Tijdens het Nomadenkamp Festival konden de nieuwe 
buren in alle drie de nomadententen meedoen aan 
een workshop of een beleving. De workshops/beleving 
waren doorlopend toegankelijk met uitzondering van het 
moment waarop de betreffende groep een performance 
gaf.
 
• Uitnodigende kleurplaat
Naast de workshops hebben we een huis-aan-huis een 
kleurplaat verspreid waarmee we al onze nieuwe buren 
in de wijken Leidsche Rijn Centrum, Grauwaart en Hoge 

(en minder bekende) scènes uit het leven van de reizende 
mens. 

Partners
• RAUM
Het Nomadenkamp Festival is ingediend in de open call 
van RAUM in het najaar van 2017. RAUM heeft dit project-
voorstel gehonoreerd met een budget van 12.500 euro. 
In de aanloop naar het festival is er regelmatig overleg 
geweest tussen de producenten van RAUM en De Vrijstaat 
over praktische zaken al de locatie, vergunningen en 
verzekeringen. 

• Cultuur-as
Het Nomadenkamp Festival was bovendien onderdeel van 
de Berlijnpleindagen op de cultuur-as. De cultuur-as is een 
strip die dwars door het nieuwe Leidsche Rijn Centrum 
loopt, het tweede stadshart van Utrecht. Aan deze denk-
beeldige lijn liggen een aantal culturele instellingen die 
ieder op hun eigen wijze kunst en cultuur ontwikkelen en 
presenteren voor een divers publiek.
De cultuur-as is een stedenbouwkundig concept dat er 
mede voor heeft gezorgd dat een aantal grote en kleine 
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groep. We zijn daar dit jaar (met toestemming van de 
kunstenaars!) enigszins van afgeweken, zodat we ook de 
kinderen op de wachtlijst een plekje konden geven. Met 
16, 16 en 17 deelnemers waren de drie groepen zeer goed 
gevuld.

De voorbereidende week verliep geolied. Elke kunstenaar 
had een vaste educatief begeleider die zich om het wel en 
wee van de kinderen bekommerde. Artistiek leider Daphne 
de Bruin was inhoudelijke steunpilaar voor de kunste-
naars en hield het overal-concept in de gaten. Producent 
Kim Debets en technisch producent Charlie Feld zorgden 
verder dat alles op rolletjes liep, daarbij ondersteund door 
twee runners en een aantal vrijwilligers. De communicatie 
met partner RAUM verliep, net als in de voorbereiding, 
prima. Het was prettig dat RAUM zorg heeft gedragen 
voor de benodigde vergunningen; ook de tips voor het 
verkrijgen van de sloopauto’s waren waardevol.

Het enige programmaonderdeel dat niet helemaal uit de 
verf kwam was de expositie van de 12+ groep: bij de door 
hen gemaakt audiotour hoorde ook een foto-expositie. 
Door een fout van de leverancier waren de afgedrukte 

Weide hebben uitgenodigd voor het Nomadenkamp 
Festival. Dit was een extra activiteit die niet in het inge-
diende plan stond; in de loop van het voorbereidingsproces 
ontstond de behoefte om onze letterlijke buren expliciet 
uit te nodigen voor het Nomadenkamp Festival met een 
toepasselijke uitnodiging, waarin we ook onze collega-in-
stellingen (ook buren!) een plek konden geven. De kleur-
plaat is in de bus gedaan op ca 800 adressen en gedurende 
het festival uitgedeeld tijdens de “Parade” over het Berlijn-
plein en de Showman’s Fair. 

Evaluatie
We zijn blij en tevreden met het resultaat. Wat is er hard 
gewerkt, en wat was het weer een feest!
Vooral de 12+ groep die met De Dansers samenwerkte 
steeg boven zichzelf uit: het is in heel korte tijd een hechte 
groep geworden die een geweldige performance heeft 
neergezet. Ook in de andere deelnemersgroepen is er hard 
en met veel enthousiasme gewerkt. 

De inschrijving verliepen dit jaar voorspoedig; voor de 
zomervakantie waren alle groepen al volgeboekt. Als 
maximum hanteren we normaliter 15 deelnemers per 

De Vrijstaat stimuleert kinderen om 
buiten de lijnen te denken. Zo kunnen 
al die kleine kunstenaars de wereld een 
stukje leuker maken!
(donateur crowdfundactie Ik zit op Kunst)
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kunnen constateren door zoveel mogelijk aan alle bezoe-
kers polsbandjes uit te delen en hen persoonlijk welkom te 
heten. We schatten dat ongeveer de helft van de bezoekers 
‘nieuwe bezoekers’ waren voor De Vrijstaat. De publiciteit 
vanuit De Vrijstaat, RAUM en Nieuwe Buren maar ook het 
gegeven dat er meerdere activiteiten op het Berlijnplein 
waren (waaronder ook de Showman’s Fair) zullen hier 
zeker aan hebben bijgedragen. Er ontstond een prettige 
sfeer op het plein, die uitnodigde om overal rond te kijken 
en deel te nemen aan de activiteiten. 

foto’s niet op tijd klaar. Dat was jammer voor zowel de 
bezoekers als voor de jongeren die er hun energie in 
hadden gestoken.

De workshops voor de bezoekers werden in de tenten 
gehouden. Dat had als nadeel dat ze minder zichtbaar 
waren voor de langslopende bezoeker, maar als voordeel 
dat regen en wind minder roet in het eten konden gooien 
voor dit programmaonderdeel. 
Vooral op de zaterdag hebben we last gehad van veel 
wind en regen, vervelend voor die dappere bezoekers die 
de weersvooruitzichten getrotseerd hadden, maar ook 
voor de kinderen en jongeren. Het betekende dat een 
performances soms moest worden uitgesteld of helemaal 
niet kon doorgaan. Gelukkig waren er meerdere rondes per 
middag, zodat iedereen toch zijn werk aan het publiek kon 
laten zien. 

In totaal hebben bijna 1000 bezoekers het Nomadenkamp 
Festival bezocht, wat gezien de wisselende werkomstan-
digheid zeker tot tevredenheid stemt. Leuk was ook om te 
zien dat er veel mensen langkwamen die nog niet eerder 
met De Vrijstaat hadden kennisgemaakt. Dit hebben we 
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Op De Vrijstaat KunstAcademie maken kinderen en 
jongeren kennis met veel verschillende kunstvormen, 
materialen en technieken. In de werkplaats werken zij 
intensief samen met kunstenaars en ontdekken hoe zij 
werken, wat zij belangrijk vinden en wat hun inspiratie-
bronnen zijn. Alle kunstenaars maken werk dat past bij 
de belevingswereld van kinderen en hebben er plezier in 
om hun kennis te delen en hun vak aan kinderen door te 
geven. 
 
Deelnemers geven zich op voor een heel seizoen (septem-
ber-juli) en werken per seizoen met drie verschillende 
kunstenaars aan het ontwikkelen van hun eigen kunstenaar-
schap. In september ging het vijfde jaar van De Vrijstaat 
KunstAcademie van start. Een aantal jongeren is er al vanaf 
het eerste seizoen bij; zij kunnen zich nu vijfdejaars noemen. 

De deelnemers werken in twee groepen, die ingedeeld zijn 
op leeftijd: een 9+ en een 12+ groep. Omdat ook binnen 
deze groepen veel niveauverschil is, wordt er sowieso 
gedifferentieerd lesgegeven. De kunstvakdocent van De 
Vrijstaat weet op welk niveau elke leerling werkt; zij zorgt 
dat iedereen opdrachten en uitdagingen op maat krijgt.

De academie telde dit jaar 22 leerlingen. Dat is – zo bleek 
– eigenlijk meer dan het maximale aantal dat een kunste-
naar en een vakdocent samen aankunnen. Eigenlijk moet 
er nog een geschoolde kracht bij, zeker als we met nog 
meer leerlingen willen werken. Om verder te groeien is er 
meer menskracht, en dus ook meer budget nodig.

Programma 2018

Theatrale Installatie
13 januari - 7 april 2018 
Aan de hand van filosofische gesprekken tot kunst komen… 
hoe doe je dat? Samen met beeldend theatermaker Luca 
Stappers en filosofe voor kinderen Laura Minderhoud 
gingen de deelnemers een zoektocht aan naar vorm en 
inhoud rond het thema begin en einde. Hoe zet jij een 
idee om in een theatrale installatie?  Op 7 april is het werk 
gepresenteerd tijdens een openbare presentatie op de 
boerderij van De Vrijstaat. Een aantal werken hebben in 
het najaar een plek gekregen in de interactieve expo Later 
word ik een skelet van Luca Stappers

5.5  De Vrijstaat KunstAcademie
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waar naast het werk van de leerlingen van De Vrijstaat 
KunstAcademie ook werk te zien en te koop was van de 
kunstenaars van ateliers De Kersenboomgaard, waaronder 
ook werk van Britt Dorenbosch.

Fotografie 
14 april - 7 juli 2018 
Kunstenaar Elsbeth Pijnappels leerde de deelnemers 
hoe je een verhaal kunt vertellen met foto’s en welke 
beeldende technieken je daarvoor kunt gebruiken. De 
omgeving van De Vrijstaat vormde de inspiratie voor het 
verhaal. Op 7 juli werden in het Gebouw de foto’s gepre-
senteerd tijdens de feestelijke seizoensafsluiting, waar ook 
de werken die de kinderen en jongeren gemaakt hadden 
voor het project Ik zit op Kunst werden onthuld. De foto-
reeksen zullen in 2019 nog te zien zijn in bedrijfsverzamel-
gebouw Het Hoogland. 

Beeldende kunst: Tekenen en schilderen 
22 september – 8 december 2018 
In de lessen tekenen en schilderen van Britt Dorenbosch 
lag de focus op leren kijken. Zijn de dingen om ons heen 
zo doodgewoon als we denken? Welke verhalen zitten er 
in de spullen in bijvoorbeeld je slaapkamer? Maar ook op 
technisch vlak: hoe krijg je diepte op een plat vak en als je 
goed kijkt is de wereld meer gekleurd dan je denkt. 
Het blok werd afgesloten met een presentatie van de schil-
derijen in de pop-up store in het Leidsche Rijn Centrum 

Carine Suurmeijer: Het leukste voor mij 
is natuurlijk dat 1 van de bankjes door 
mijn zoon en zijn vrienden is ontworpen.
(donateur crowdfundactie Ik zit op Kunst)
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De Vrijstaat is in het najaar 2018 gestart met de Theater-
Academie, een werkplaats waarin kinderen en jongeren 
het theatervak leren van de meester, door samen met een 
professionele cast op de vloer te staan. 

Deze werkwijze heeft De Vrijstaat in de loop van de jaren 
ontwikkeld met het maken van de fabuleuze voorstel-
lingen. Het samenwerken van kinderen en jongeren met 
ervaren theatermakers, het gezamenlijk werken en repe-
teren aan de voorstelling en een gezelschap vormen dat 
een reeks van voorstellingen speelt, geeft de jonge acteurs 
en muzikanten een unieke kans om het theatervak in de 
praktijk te leren en te ervaren. Je leert het ambacht direct 
van de meester en kunt het geleerde direct in praktijk 
brengen. 

Op deze manier maken we al een aantal jaren voorstel-
lingen met leerlingen van partnerscholen die via een 
talentontwikkelingstraject kunnen meespelen in de voor-
stellingen van De Vrijstaat. Om de unieke methode voor 
een breder publiek bereikbaar te maken, hebben we nu De 
Vrijstaat TheaterAcademie opgezet. Ervaring opgedaan in 
de binnenschoolse situatie zetten we in voor cultuurbeoe-

fening in de vrije tijd. Zo ontwikkelt De Vrijstaat een keten 
waarin je op diverse niveaus kan instappen en je continu 
kunt blijven door ontwikkelen. Met altijd een professionele 
theatervoorstelling als resultaat.

De Vrijstaat Theaterfamilie
Samenwerking van meerdere generaties is niet iets wat 
veel gebeurt. Onze samenleving heeft de neiging om hori-
zontaal te groeperen. Op het gebied van onderwijs, wonen, 
vrijetijdsbesteding, worden we ingedeeld naar leeftijd. 
Speeltuintjes voor 6-jarigen, hangplekken voor pubers, het 
juniorenteam op de sportclub, de studentenvereniging, de 
vakantie voor 50+ of het verzorgingstehuis voor de hoog-
bejaarden.

Wij geloven in een aanpak die dwars door deze grenzen 
heen gaat. Door het creëren van een familie waarbij we 
mensen bij elkaar brengen die eenzelfde interesse delen. 
Waar in ons geval het vuur van de kunst smeult of de liefde 
voor theater wordt gedeeld. Pubers worden rolmodellen 
voor de kinderen, jongeren spiegelen zich aan de kunst-
vakstudenten, de jonge makers vinden hun mentor in de 
ervaren acteur, de seniors kunnen hun ervaring en exper-

5.6  De Vrijstaat TheaterAcademie
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werkplaats waar op deze manier theater wordt gemaakt 
bestaat nog niet.

Pilot TheaterAcademie 2018-2019
Kinderen van 9-12 jaar die graag theater maken kunnen 
zich inschrijven voor een jaartraject van 3 x 8 theater-
klassen (november - juni) waarin wordt toegewerkt naar 
een theaterproductie. De lessen en repetities worden 
verzorgd door de professionals van de cast van de voor-
stelling. In november hebben zich 13 leerlingen aange-
meld, waarmee de eerste klas van de TheaterAcademie 
een feit is. 

De eerste 8 lessen werden gegeven door actrice Eleni 
Andreas-Achilleos die ook meespeelt in de voorstelling. 
Zij heeft elementaire toneeltraining en improvisatie met 
de leerlingen gedaan. Het tweede blok werd gegeven 
door Daphne de Bruin die met de kinderen de scènes 
ontwikkelde die zij in de voorstelling gaan spelen. In het 
derde blok wordt gerepeteerd met regisseur Paul Feld en 
de acteurs om de scenes in het stuk te integreren en te 
repeteren.

De leerlingen konden de eerste les al direct meedoen aan 
het evenement het Vuur van Sint Maarten, dat werd geor-
ganiseerd door de Sharing Arts Society. Zij werden onder-
deel van de Sint Maarten Clowns die al enkele jaren een 
vast onderdeel van de Sint Maarten Parade vormen.

De lessen lopen door in 2019 en leiden toe naar de voor-
stelling PARADE PAARD. In de meivakantie van 2019 zal er 
bovendien voor de groep 12+ een full-time theaterweek 
met trainingen, workshops en masterclasses worden geor-
ganiseerd. 

tise delen. En gezamenlijk halen ze inspiratie uit elkaar 
door de veelheid van invalshoeken en de verschillende 
referentiekaders. Wij geloven dat een omgeving waar 
de interesse de gemene deler is en niet de leeftijd, een 
vruchtbare voedingsbodem biedt voor talentontwikkeling 
en inspiratie.

Het creëren van een hechte community waar respect en 
gezamenlijke verantwoordelijkheid pijlers zijn zorgt voor 
een veilige omgeving waarin je je kunt ontwikkelen en 
laten zien. Deze werkwijze vormt de grondslag voor De 
Vrijstaat Theaterfamilie.

Zowel op jeugdtheaterscholen, bij theatercursussen en 
binnen het kunstvakonderwijs werk je alleen met leef-
tijdsgenoten. Het ervaringsniveau ligt gelijk. De vakdo-
centen en professionele makers staan voor de groep, het 
onderwijs wordt gegéven. In de afgelopen jaren hebben 
we gemerkt dat juist het werken met mensen van verschil-
lende leeftijden en verschillende ervaringsniveaus een 
bijzondere dynamiek teweegbrengt. Het creatieve proces 
krijgt veel diverse impulsen, er wordt van elkaar geleerd, 
er ontstaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Een 
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Kinderen grip geven op hun creatief vermogen en duur-
zaam bijdragen aan het verankeren van creatief vermogen 
in het primair onderwijs.

Inhoud
Sinds het ontstaan van het netwerk Creatief Vermogen 
Utrecht is De Vrijstaat een van de culturele organisaties 
die een aantal structureel partnerschappen heeft met een 
basisschool. Deze vorm van samenwerking komt voort uit 
de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. In 
Utrecht wordt dit vormgegeven door middel van creatieve 
partnerschappen tussen culturele instellingen en basis-
scholen. Deze samenwerking is gericht op het ontwikkelen 
van een leerlijn creatief vermogen binnen het curriculum 
van de school en deze te duurzaam te verankeren.
Daarnaast vormen de partners een lerend netwerk waarbij 
kennisdeling en deskundigheidsbevordering centraal 
staan. Gezamenlijk werken de partners aan een open leer-
lijn creatief vermogen en aan het ontwikkelen van prakti-
sche tools om deze leerlijn in de lessen te integreren.

Stralen van de Diamant
De open leerlijn die in de loop van de jaren ontwikkeld 
is door CVU hanteert het model van de Stralen van de 
Diamant. In dit model zijn de aspecten van het creatieve 
vermogen onderverdeeld in diverse stralen. Rond elke 
straal bevindt zich een cluster van leerdoelen en compe-
tenties die op verschillende niveaus kunnen worden 
behaald.
Om de Diamant in het onderwijs toe te kunnen passen zijn 
diverse tools ontwikkeld zoals De Diamantslijper en het 
spel DOT. De Vrijstaat ontwikkelt op dit moment binnen 
CVU het spel KunstExplosie en de Kunst Scheurkalender 
om het creatieve proces binnen de klas een dagelijkse 
impuls te geven.

Partners
De Vrijstaat heeft partnerschappen met De Achtbaan, OBS 
de Klimroos, Hof ter Weide en sinds halverwege 2018 ook 
met de Sint Maartenschool voor speciaal onderwijs. De 
partnerschappen worden aangegaan voor een periode van 
vier jaar (voor de Sint Maartenschool 2,5 jaar) waarbinnen 
de culturele instelling samen met de school werkt aan 
de ontwikkeling van de creatief vermogende leerling en 

5.7  Creatief Vermogen Utrecht
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KinderKabinet 
In januari 2018 is De Vrijstaat gestart met een nieuwe 
vorm van het KinderKabinet. De leden van het kabinet zijn 
leerlingen van onze partnerscholen De Achtbaan, De Klim-
roos en Hof ter Weide. De kinderen worden betrokken bij 
verschillende Vrijstaat-programma’s: ze testen workshops, 
vertegenwoordigen De Vrijstaat tijdens evenementen 
en houden een spreekbeurt over onze kinderkunstwerk-
plaats op school of op de (sport-)vereniging. Op die manier 
krijgen zij een stem in het programma en worden zij echte 
Vrijstaat-ambassadeurs, waardoor wij de scholen meer bij 
ons buitenschoolse programma kunnen betrekken.

In 2018 waren de kinderen van het KinderKabinet 
aanwezig bij de opening van de expo’s en de première van 
BLAFFEN! waar zij de gasten hebben ontvangen. Na afloop 
hadden zij een meet & greet met de kinderen die hebben 
meegespeeld. Een aantal van hen heeft een recensie 
geschreven over BLAFFEN! Dat elders in dit verslag te 
lezen is. 

leerkracht. De intensieve samenwerking met de scholen 
is inspirerend en leerzaam voor beide partijen waarbij we 
één gemeenschappelijk doel voor ogen hebben; kinderen 
hun creativiteit als bron leren gebruiken en ontwikkelen 
om vorm te geven aan het eigen leven, de wereld om je 
heen en de toekomst!
In 2018 zijn wij door gegaan met onze focus op deskundig-
heidsbevordering, verankering en verbreding van Creatief 
Vermogen in het primair onderwijs. 

Educatietrajecten
Voor de invulling van de diverse educatietrajecten verwijzen 
we naar de beschrijving van respectievelijk de interactieve 
exposities (4.2) en de voorstelling BLAFFEN! (4.3) 
Deelnemende scholen aan Vrijstaat-educatietrajecten in 
2018 waren: 
Partnerscholen CVU: De Achtbaan (theater), OBS De Klim-
roos (2 x expo), Hof ter Weide (expo), Sint Maartenschool 
voor speciaal onderwijs (expo), 
Overige PO scholen: De Spits (expo), Eben-Haëzer (school-
tuin-project), Onder de Bogen (expo), De Ridderhof (expo)
Voortgezet Onderwijs: X11, Amadeus Lyceum, Leidsche 
Rijn College, UniC (allen theater)
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In de training is daarom veel aandacht besteed aan fysieke 
oefeningen en transformaties. Door de nadruk op beeld en 
fysiek te leggen en niet op tekst, leren kinderen sneller hun 
impulsen te volgen en minder na te denken.

Creatief vermogende trainer
In 2018 heeft educatief medewerker Charlotte van Eijsden 
de training Creatief Vermogende trainer gevolgd van Nelly 
van der Geest en Jolanda Schouten. Het oorspronkelijke 
plan was om de training samen te volgen met Loes Muller, 
icc’er van de Sint Maartenschool. Op deze manier konden 
wij de leerkrachten van de Sint Maartenschool kennis 
laten maken met Creatief Vermogen zodat zij dit in de 
klas konden doorvoeren. Helaas heeft Loes geen uren vrij 
kunnen krijgen om de training te volgen zodat Charlotte 
de training alleen gedaan heeft. 
Tijdens de training is geoefend met werkvormen uit de 
praktijk, het was heel leerzaam om te zien hoe andere 
kunstdisciplines Creatief Vermogen toepassen. De 
cursisten zijn op zoek gegaan naar het vuur in zichzelf, de 
reden waarom we doen wat we doen. Vervolgens kwamen 
groepsprocessen en creatieve maakprocessen aanbod en 
verschillende manieren van feedback geven. Als laatste 

Docententrainingen
Bij de educatietrajecten die wij met de partnerscholen 
ontwikkelen in het kader van Creatief Vermogen Utrecht 
hoort ook deskundigheidsbevordering van de docenten. 
De Vrijstaat geeft docententrainingen die aansluiten bij 
de inhoud van het educatietraject of we spelen in op de 
wensen van de school. 

Met het docententeam van De Achtbaan is in het kader 
van de voorstelling BLAFFEN! gewerkt aan ‘energizers’ en 
speloefeningen die laagdrempelig en makkelijk zijn voor 
kinderen. Deze oefeningen zijn gericht op spelplezier, 
fantasie en samenspel. Voor de leerkrachten wordt op 
deze manier de drempel tot dramalessen en toneelspelen 
verlaagd.

Het team van De Klimroos heeft gekozen voor een langlo-
pende theatertraining die hen helpt om de jaarlijkse 
schoolvoorstelling naar een hoger plan te brengen. Zij 
kregen een kijkopdracht mee voor de voorstelling gevolgd 
door een workshop rond spelopdrachten. Aan de hand 
van deze kijkopdracht werd de training ingevuld. Voor-
naamste vraag was hoe je kinderen aan het spelen krijgt. 
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KunstExplosie komt voort uit de ervaring die De Vrij-
staat heeft opgedaan binnen Creatief Vermogen Utrecht. 
De samenwerking met partnerscholen wijst uit dat 
leerkrachten het nog steeds lastig vinden om Creatief 
Vermogen toe te passen in de klas. Zodoende ontstond het 
idee om een toolbox te ontwikkelen die handvatten geeft 
voor de leerkracht om te starten met Creatief Vermogen.
In 2018 is een eerste versie getest bij een netwerkbijeen-
komst van CVU en vervolgens is de toolbox ingezet als 
workshop tijdens de conferentie van CVU ‘Zet je mes in het 
creatief proces’. 
De toolbox KunstExplosie zal in 2019 verder uitgewerkt 
worden zodat hij 2020 geproduceerd kan worden en als 
partnergeschenk zal worden aangeboden op de confe-
rentie van Creatief Vermogen Utrecht. 

is er gewerkt met het KAOS model om een training te 
ontwerpen; hieruit is de opzet voorgekomen voor de 
kennismakingsworkshops voor de Sint Maartenschool. 

Toolbox KunstExplosie
In 2018 is er verder gewerkt aan de toolbox KunstExplosie. 
KunstExplosie is een toolbox voor het basisonderwijs voor 
leerkrachten en leerlingen, die het creatief vermogen 
prikkelt en ontwikkelt. Het is een procesgerichte opdracht, 
waarbij het niet gaat om het eindproduct. 

De toolbox bestaat uit 3 verschillende soorten kaarten: 
thema, materiaal en techniek. Daarnaast is een basisvoor-
raad materialen nodig die in en om de school te vinden 
zijn. Met verschillende combinaties van kaarten wordt de 
deelnemer uitgedaagd om een beeldend werk te maken 
met een willekeurig thema en materiaal dat voorhanden 
is. Door zelf aan de slag te gaan binnen deze beperkende 
context, krijgt de deelnemer inzicht in het creatieve maak-
proces van zichzelf en (in het geval van docenten) dat van 
de leerling. 

Coco: Omdat ik grote liefde heb voor 
De Vrijstaat en alles wat ze doen. Dit 
soort mooie projecten moeten gesteund 
worden.
(donateur crowdfundactie Ik zit op Kunst)



59      De Vrijstaat  •  Jaarverslag 2018

Op De Vrijstaat neemt koken en eten een belangrijke 
plek in. Ook een maaltijd maken is immers een vorm van 
creëren, en samen eten past bij de familiesfeer die we op 
De Vrijstaat willen scheppen. Eerder waren er de maan-
delijkse kookworkshops, maar het werven voor elke editie 
opnieuw, was te omslachtig. Daarom in 2018 een nieuwe 
vorm: de Kookkeet, een kookclub voor kinderen van 8-12 
jaar waarin je tot cateraar wordt opgeleid.

Op 7 maart 2018 ging de eerste versie van de KookKeet 
van start. In een serie van 6 lessen op de woensdagmiddag 
leren de kinderen in de semi-professionele keuken in de 
tuin de kneepjes van het vak van een van de Vrijstaat-koks. 
Zoals bij alle Vrijstaat-activiteiten werk je als deelnemer 
ook hier toe naar een eindproduct: een echte caterop-
dracht bij een van de andere Vrijstaat-activiteiten. De koks 
uit de eerste KookKeet hebben gecaterd bij de presentatie 
van De Vrijstaat KunstAcademie in april, en bij de presen-
tatie van Ik zit op Kunst aan het eind van het seizoen op 7 
juli. 
Omdat de KookKeet bleek te voorzien in een behoefte 
(een aantal kinderen wilde direct door) is in het najaar 
KookKeet #2 georganiseerd. Deze workshopreeks werd 

afgesloten met een cateropdracht voor de kinderen tijdens 
de presentatie van de KunstAcademie in de pop-up store in 
Leidsche Rijn Centrum op 8 december. Wordt vervolgd in 
2019.

5.8  KookKeet
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KLUB19 is een platform voor jongeren uit de omgeving van 
Leidsche Rijn, Vleuten-De Meern (in het vervolg: Leidsche 
Rijn) die geïnteresseerd zijn in cultuur in brede zin. Van 
theater tot beeldende kunst, van dans en muziek tot game 
design en fotografie. KLUB19 richt zich op jongeren in de 
leeftijd 12-19 jaar. Actief participeren, talentontwikkeling 
en ontmoeting met meerdere kunstdisciplines staan hierin 
centraal. 
 
Samenwerkingsverband
KLUB19 is een samenwerkingsverband tussen de twee wijk-
cultuurhuizen van Leidsche Rijn, Cultuur 19 en De Vrijstaat, 
en popodium Azotod. Via KLUB19 houden de organisaties 
voeling met de ontwikkelingen en vragen van de jongeren 
in dit stadsdeel en kunnen zij via korte lijnen inspelen op 
de behoeftes van deze snelgroeiende doelgroep. De coör-
dinator van KLUB19 is het directe aanspreekpunt voor de 
jongeren en organiseert bijeenkomsten op diverse plekken 
in de wijk en zorgt hiermee voor een continue ‘grassroot’ 
aanwas van jongeren die kunst en cultuur willen inzetten 
om hun eigen identiteit te definiëren. 
Vóór de schermen koppelt KLUB19 jong talent, vanuit hun 
leervraag, aan professionals uit hun kunstdiscipline. Achter 

de schermen ondersteunt KLUB19 jonge makers in het 
realiseren van hun idee. De KLUB19 crew, het jongeren-
team, is betrokken bij het organiseren en maken van het 
programma. 

Jongerencultuurhuis
KLUB19 opereert vanuit de overtuiging dat een jongeren-
cultuurhuis, anders dan het woord doet vermoeden, niet 
een fysieke plek behelst, maar een FUNCTIE vertegen-
woordigd in ons stadsdeel. Leidsche Rijn heeft het grootste 
aantal jongeren van Utrecht en het is een groep die nog 
steeds groeit. KLUB19 vindt het van belang dat de jonge-
rencultuurfunctie niet gecentraliseerd wordt op een plek, 
maar op verschillende plekken in het stadsdeel verdeeld 
is over diverse organisaties die zich bezighouden met het 
ontwikkelen van cultuurprogramma voor deze doelgroep. 
Iedere organisatie met zijn eigen expertise, zijn eigen 
insteek en eigen vorm. Maar waar de gedeelde waarde van 
eigen initiatief, mede-eigenaarschap en verantwoordelijk-
heid centraal staan. 

5.9 KLUB19
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Activiteiten
Vanuit De Vrijstaat zijn Daphne de Bruin en Lieke Hoitink 
actief betrokken bij de programmaraad, die circa eens 
in de maand bijeenkomt. De jongerencoaching bij de 
fabuleuze voorstelling is onderdeel van het Vrijstaat-pro-
gramma dat vanuit het DMO-budget voor KLUB19 wordt 
gefinancierd. Jongeren die deelnemen aan een van de 
Vrijstaat-programma’s, stromen door naar ander KLUB19 
activiteiten en vice versa.

Programma van KLUB19 in 2018: Zingende Beelden 
(initiator Cultuur19), de BLAFFEN!-band (in de voorstelling 
BLAFFEN! van De Vrijstaat), Young City Festival (in samen-
werking met RAUM), dj-workshops en contests (Azotod) en 
de inmiddels fameuze bandwedstrijd De Grote Prijs van 
Leidsche Rijn.

Gaby Bakker: De Vrijstaat MOET je 
steunen. Dat kan niet anders, want de 
Vrijstaat investeert in het creatieve 
denken van kinderen.
(donateur crowdfundactie Ik zit op Kunst)



62      De Vrijstaat  •  Jaarverslag 2018

Naast de in de inleiding reeds genoemde samenwerking 
met studenten van de opleiding Musician 3.0 (HKU) die in 
november hun eerste NULpunt-presentatie maakten op De 
Vrijstaat, bood De Vrijstaat ook een werk- en presentatie-
plek aan andere jonge kunstenaars. 

Magik Trick 
In 2017 kregen wij het verzoek van de jonge band Magik 
Trick om hen te ondersteunen in het uitbrengen van hun 
eerste EP. De groep won de publieksprijs bij de Grote Prijs 
van Leidsche Rijn. De band heeft het afgelopen jaar weke-
lijks op De Vrijstaat kunnen repeteren, kregen praktische 
ondersteuning bij het opzetten van een (geslaagde) crowd-
fundcampagne en het produceren van de CD. Daarnaast 
hebben wij hen geholpen bij het plannen van de release 
party en mocht deze uiteindelijk plaatsvinden op De Vrij-
staat. Wij hebben door deze jonge band te faciliteren en te 
ondersteunen een bijdrage kunnen leveren in de professi-
onalisering van deze muzikanten. Twee van de bandleden 
zitten inmiddels op een kunstvakopleiding en worden ook 
gevraagd om te participeren in andere Vrijstaat-projecten. 
 

Malou Palmboom 
Malou Palmboom studeerde in 2018 af aan de HKU-The-
ater Design. In 2017 werkte zij met Daphne de Bruin die 
als gastdocent op de HKU een theaterproject regisseerde. 
In haar vierde jaar ontwierp Malou een beeldende instal-
latie voor in de openbare ruimte en vroeg of zij deze op 
het terrein van De Vrijstaat kon plaatsen. Zij ontwierp een 
klein dorp van huizen in keramiek, die op het erf van De 
Vrijstaat vier seizoenen zou doormaken. De huizen zijn 
leeg en raken langzaam in verval. De installatie staat vlak 
naast de schooltuintjes die De Vrijstaat samen met de 
naburige school onderhoudt. Met deze installatie wilde 
Malou in een omgeving waar constant nieuwe huizen 
worden gebouwd, laten zien hoe bij leegstand de huizen 
vervallen en weer door de natuur opgeslokt. Van dit verval 
is een fotoserie gemaakt. 
Voor haar afstudeerproject ontwikkelde zij een concept 
waar in een choreografie mensen over een witte vloer 
lopen. Onder hun schoenen hebben zij stempels van 
woorden en creëren in de ruimte een spoor van teksten. 
Door de keuze van de woorden en de route die de mensen 
kiezen ontstaat er een dialoog op de vloer. Malou Palm-
boom zou dit concept graag ontwikkelen met kinderen en 
toewerken naar een uiteindelijke performance.

De 16+groep neemt langzaam bezit van De Vrijstaat, De 
Vrijstaat groeit met de wijk mee. Reden voor de directie 
om in het najaar het K.F. Heinfonds uit te nodigen geza-
menlijk een artist-in-residence programma voor aanko-
mende kunstenaars in de leeftijd 16-26 jaar op te zetten: 
Kunstenaar in Huis Jong. Wordt vervolgd in 2019!

5.10  Jonge Kunstenaars 16+
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o  Kinderfeestjes
Kinderfeestjes bieden een leuke en laagdrempelige manier 
om kennis te maken met De Vrijstaat en het programma. 
Hoewel de organisatie ervan soms veel tijd en aandacht 
kost, hechten we er waarde aan om deze activiteit in 
ons programma te houden. In 2018 konden de volgende 
kinderfeestjes geboekt worden bij De Vrijstaat: expo-
feestje ROBOTS (gedurende de expo), verjaardagsbuffet 
(een kookfeestje), animatiefeestje (overgehouden aan de 
expo Animatiestudio Vrijstaat in 2017), Magisch Marrakesh 
(ontwikkeld door een van de stagiairs) en expo-feestje 
Later word ik een skelet (gedurende de expo). Er zijn in 
2018 37 verjaardagsfeestjes gevierd op De Vrijstaat.

o  Vlaggenparade
In opdracht van ASR heeft De Vrijstaat een vlaggenparade 
georganiseerd ter gelegenheid van de opening van het 
nieuwe winkelcentrum in Leidsche Rijn Centrum. Tijdens 
een aantal vlaggenworkshop hebben kinderen met behulp 
van sjablonen hun eigen vlag gemaakt. Thema dat de 
kinderen werd meegegeven was het maken van een wapen 
voor de nieuwe stad. Immers, Leidsche Rijn is een stads-
deel in aanbouw, nog zonder geschiedenis of verhaal. De 
kinderen zijn de ridders van de nieuwe stad en dragen 
vlaggen met daarop de wapens van Leidsche Rijn. Op deze 
manier gaven de kinderen betekenis aan de nieuwe stad. 

De workshops werden gegeven op BSO De Oase, basis-
school De Ridderhof, BSO Onder de bogen, AZC Utrecht en 
in de meivakantie op De Vrijstaat zelf. De kunst was om de 
deelnemende kinderen na de workshop zo ver te krijgen 
dat zij op 16 mei aan de parade kwamen meedoen. Ook 
ouders, broertjes en zusjes waren daarbij welkom. Veel 
kinderen hebben gehoor gegeven aan deze oproep, zodat 
op 16 mei vanuit vier richtingen een vrolijke vlaggenpa-
rade aankwam op het Brusselplein, de kinderen gekleed in 
T-shirts in de kleuren van het winkelcentrum.

 

5.11  Overige activiteiten
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Artistiek inhoudelijke kwaliteit 
De commissie is onder de indruk van de werkwijze van De 
Vrijstaat. De organisatie werkt vanuit een sterke artistieke 
visie, met lange leerlijnen die voor kwaliteit en verdieping 
zorgen. Die integrale aanpak spreekt ook uit de manier 
waarop de tentoonstellingen in Het Gebouw aan verschil-
lende educatieve programma’s worden gekoppeld. Daarbij 
valt de interdisciplinaire werkwijze op, met aandacht voor 
nieuwe ontwikkelingen op bijvoorbeeld digitaal gebied. 
De Vrijstaat werkt intensief samen met kunstenaars en zit 
dicht op de huid van wat er speelt in de wijk. De commissie 
waardeert de manier waarop De Vrijstaat, als pioniers van 
het eerste uur, in de werkwijze en het programma steeds 
heeft ingespeeld op maatschappelijke ontwikkelingen 
in de wijk. De organisatie zet in op kwaliteit, ziet kansen, 
experimenteert en leert van de opgedane ervaringen.  
 
Betekenis voor de stad 
De Vrijstaat is sterk geworteld in Leidsche Rijn, maar 
maakt ook verbinding met partners in de stad. De orga-
nisatie is er trots op een wijkcultuurhuis te zijn. De Vrij-
staat is actief betrokken bij de ontwikkelingen in de wijk, 
onder meer als partner in de Leidsche Rijn Connectie. 

o  Stichting De Vrijstaat 
Stichting De Vrijstaat (2016, voorheen Via Vinex) is gewor-
teld in het Utrechtse stadsdeel Leidsche Rijn, en heeft sinds 
2010 een kunstlocatie voor kinderen als basis. De Vrijstaat 
wil kinderen in de leeftijd van zes tot zestien jaar op een 
toegankelijke en interactieve wijze in contact brengen 
met kunst en professionele kunstenaars. De monumen-
tale boerderij Hofstede ter Weide en expositieruimte 
Het Gebouw horen tot de werklocaties van De Vrijstaat. 
Ze bieden naast tentoonstellingsruimte onderdak aan 
het ‘Atelier’ en de ‘Werkplaats’. Volgens het meester-ge-
zel-leerling principe biedt De Vrijstaat op verschillende 
niveaus en in verschillende vormen een praktijkgerichte 
leeromgeving, “dicht op de huid van de kunstenaar” 
en werkend met seizoens-thema’s. In de periode 2017-
2020 worden er vier programmalijnen ontwikkeld: twee 
seizoens-exposities met bijbehorende educatieve trajecten 
waarbij Het Gebouw een centrale plek inneemt, de ‘Vrij-
staat KunstAcademie’, ‘De Zomercampus’ en de ‘Fabu-
leuze familievoorstellingen’. In de komende jaren raakt 
de directe omgeving van De Vrijstaat meer bewoond. De 
Vrijstaat ziet hierin kansen om nieuw publiek te veroveren 
en aan zich te binden. 
 

Visitatierapport 2018
De Vrijstaat

Bijlage I
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en moet grondig verbouwd worden. De onzekerheid over 
de toekomst van de Vrijstaat legt een grote druk op de 
organisatie, de commissie hoopt dan ook dat hier snel 
duidelijkheid over komt. 
De deelname aan de cursus Wijzer Werven heeft De 
Vrijstaat als leerzaam ervaren. De organisatie zoekt naar 
alternatieve vormen van ondersteuning, bijvoorbeeld 
in diensten (gebruik van het atelier in ruil voor klusjes). 
De commissie waardeert de realistische manier waarop 
De Vrijstaat vanuit haar eigen kracht ondernemerschap 
ontwikkelt. Dat het programma Creatief Vermogen Utrecht 
in 2020 waarschijnlijk ophoudt in de huidige vorm, vormt 
een bedreiging voor het waarborgen van de kwaliteit van 
de partnerschappen van De Vrijstaat met basisscholen 
in de omgeving. Het lijkt de commissie onwenselijk dat 
De Vrijstaat deze samenwerkingen, die de kwaliteit van 
cultuureducatie op de scholen heeft verbeterd, niet kan 
continueren, laat staan kan uitbreiden in een groeiend 
stadsdeel. Wat betreft publieksbereik zit De Vrijstaat aan 
haar grenzen, zowel in middelen als in fysieke ruimte. 
 

De organisatie merkt dat er behoefte is aan activiteiten 
voor jongeren en rekt daarom de leeftijdsgroep waarmee 
gewerkt wordt op. De Vrijstaat pleit daarom voor een 
nieuw jongerencultuurhuis in de vorm van een netwerkor-
ganisatie, in te vullen door meerdere partijen waaronder 
zijzelf. De artistieke kwaliteit van De Vrijstaat en de 
sterke verbondenheid met de wijk, maken de Vrijstaat tot 
een belangrijke speler in de cultuur-as van Leidsche Rijn 
Centrum. De commissie vindt het voor de hand liggen om 
deze door de jaren heen gegroeide positie te formaliseren 
in het beleid voor de ontwikkeling van de cultuur-as. Ook 
de nog prille samenwerking met RAUM ziet de commissie 
in dat kader als beloftevol. Het lijkt de commissie, gezien 
de kwaliteit en ervaring in de wijk die De Vrijstaat te 
bieden heeft, belangrijk dat de organisatie een plek krijgt 
binnen de integrale plannen van RAUM. 
 
Ondernemerschap 
Het karakter van De Vrijstaat is zeer bepalend voor de 
identiteit en het ondernemerschap. Deelnemers, publiek 
en huurders vallen voor de charmes, mogelijkheden en 
eigenzinnigheid van de locatie. Ondertussen bevindt 
Boerderij Terwijde zich al jaren in een zeer slechte staat 
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samenwerking van De Vrijstaat met MBO-opleidingen 
biedt mogelijkheden om een meer diverse groep stagiaires 
aan De Vrijstaat te verbinden. De commissie ziet dat de 
organisatie open staat voor het concretiseren van meer 
culturele diversiteit, bijvoorbeeld bij de uitbreiding van 
de Raad van Toezicht. De commissie kijkt uit naar verdere 
stappen die bijdragen aan inclusiviteit.  
 
Fair Practice Code 
De Vrijstaat hecht aan een duurzame verankering van de 
Code in de organisatie. De organisatie betaalt medewer-
kers in vaste dienst volgens de cao. Behalve in financieel 
opzicht wordt met scholings- en ontwikkelingsmogelijk-
heden ook ingezet op het welbevinden van medewerkers. 

 

Onderscheidendheid 
Het programma van De Vrijstaat onderscheidt zich in de 
manier van werken, met langlopende en verdiepende 
trajecten. De samenhangende artistieke visie en werkwijze 
maakt de organisatie uniek. Ruimte voor onderzoek en 
experiment is van essentieel belang voor het creatieve 
proces, en de Vrijstaat heeft deze kwaliteiten letterlijk en 
figuurlijk te bieden. 
 
Ruimte voor talentvolle makers 
De Vrijstaat werkt in haar programma samen met kunste-
naars, pas afgestudeerde kunstenaars en studenten van 
de HKU. De op het meester-gezel-leerling-principe geba-
seerde werkwijze zorgt voor een doorgaande lijn van 
talentontwikkeling: van deelnemers naar professionele 
makers. De organisatie heeft contacten met opleidingen in 
de verschillende kunstdisciplines, van beeldend tot dans, 
theater en nieuwe media. 
  
Cultuur voor iedereen 
De Vrijstaat selecteert bewust een diverse groep part-
nerscholen waardoor leerlingen met diverse sociale en 
culturele achtergronden worden bereikt. Ook de recente 



67      De Vrijstaat  •  Jaarverslag 2018

Brian van Hilten: Hogeschool Utrecht, derdejaars CMV (stage educatie & productie) 

Rem van Voorthuizen: Hogeschool Utrecht, tweedejaars CMV (stage communicatie & nieuwe media)

Naomi Montesinos: Hogeschool Utrecht, tweedejaars CMV (stage educatie & productie)

Naomi Woolfitt: Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg, tweedejaars Docent Beeldende Kunst en Vormgeving 

(stage educatie) 

Shannon van Loon: Grafisch Lyceum Rotterdam derdejaars Mediaredactiemedewerker (stage communicatie & nieuwe media)

Caro Jacobs: HKU, tweedejaars Fine art and Design in Education (stage Kinderfeestje ontwerpen & uitvoeren) 

Storm Vogel: ArtEZ , vierdejaars opleiding docent theater (stage theaterdocent)

Gaby Yasmine van Koningsveld: HKU, derdejaars Kunst en Economie (stage educatie & productie)

Nathalie Engel: Hogeschool Utrecht, vierdejaars Communication and Multimedia Design (stage productie)

Jesse Veen: Hogeschool Arnhem/Nijmegen, vierdejaars Communication & Multimedia Design  

(eindopdracht 10 jaar De Vrijstaat)

Hannah Boerlijst: maatschappelijke stage VO (meelopen bij expo)

Clara Chng: maatschappelijke stage VO (meelopen expo)

Lena Smits: maatschappelijke stage VO (meelopen expo)

Stagairs in 2018

Bijlage II
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