
Jaarverslag 2021

Voorwoord

Stichting de Podiumschool organiseert en faciliteert theateractiviteiten in de breedste
zin van het woord. Aandacht voor het sociale aspect staat hierin centraal. Theater
als bindmiddel is belangrijker dan theater als kunstvorm op zich. De Podiumschool
staat ervoor dat iedereen een podium verdient. In 2021 is de sociale cohesie erg
belangrijk gebleken. Door alle corona maatregelen bleek dat het voor jongeren en
kinderen heel belangrijk was om andere leeftijdsgenoten te kunnen ontmoeten. Dit
jaar heeft in het teken gestaan van verdere uitbreiding van activiteiten voor
verschillende doelgroepen.



Reflectie bestuur

Vanuit het Bestuur, een kleine reflectie op 2021

Als bestuur van stichting de Podiumschool blikken we tevreden terug op het
afgelopen jaar. Het is gelukt om onze twee doelstellingen tot stand te brengen.

De eerste doelstelling, iedereen verdient een podium, heeft het team, ondanks
corona kunnen realiseren. Zeer diverse mensen, jong en oud, amateur en
semi-professioneel, hebben hun podium gekregen, zichzelf leren kennen, zichzelf
laten zien, waarmee anderen hen leerden kennen en zij anderen hebben leren
kennen.
De lock downs in tijden van corona lijken vooral invloed te hebben gehad op de
sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren (en hoe zou dat eigenlijk zijn voor
volwassenen?). De Podiumschool liet jong en oud in elk geval het plezier ervaren in
samenspel en samen spelen. Hoe kunst maken bijdraagt aan onze maatschappij,
nietwaar?
De tweede doelstelling, professionalisering van de stichting wordt ook steeds beter
gerealiseerd. Dat wordt zichtbaar in de manier van werken, waarbij allerlei ideeën
worden uitgewerkt en omgezet in professionele activiteiten. Het is bijzonder om te
zien hoe betrokken de ingehuurde docenten en de directeur zich voelen om van de
Podiumschool een succes te maken. Steeds opnieuw weten zij een goede prestatie
neer te zetten.

De professionalisering wordt ook zichtbaar in de boekhouding. Alle activiteiten zijn
goed begroot en voldoende gefinancierd, waarmee de docenten en de directeur hun
uren konden factureren, de huur van de ruimte in de DOAS kon worden opgebracht
en presentaties van de verschillende groepen professioneel konden worden
neergezet.

Het is hier ook op zijn plaats om onze waardering uit te spreken voor onze directeur
Onno Spreij, zonder wie dit alles niet tot stand was gekomen. Of zoals één van de
docenten het zo mooi zei: “Onno is een mogelijkmaker”.
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Januari - augustus 2021

Volwassenen
Helaas konden we door de corona maatregelen niet van start gaan met een cursus in
januari. Uiteindelijk konden we in juni een verkorte cursus aanbieden waar 7 deelnemers
gebruik van hebben gemaakt. Velen gaven aan dat zij in het najaar wel weer graag mee
zouden willen doen aan een cursus.

Kinderen
Voor de kinderen startte 2021 ook met een lockdown door corona. Vanaf maart zijn we
buiten lessen gaan geven. Dansschool The Factory had een grote partytent op de
binnenplaats van de DOAS geplaatst, die wij van hen konden huren. In verband met de
buitentemperatuur en omdat het niet wenselijk was om 2 groepen tegelijkertijd les te geven,
waren we genoodzaakt om de lestijd terug te brengen naar een uur in plaats van de
reguliere anderhalf uur.
Normaal sluit het seizoen rond half april. Dit jaar zijn we doorgegaan tot begin juli, waardoor
we de gemiste uren konden inhalen.  We hebben een gezamenlijke afsluiting met optredens
van dansschool The Factory en de Podiumschool georganiseerd op de binnenplaats van de
DOAS. Huis en Huis Leeuwarden heeft hier een artikel aan gewijd.
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Jongeren
Voor de jongeren is hetzelfde traject bewandeld als voor de kinderen. Voor deze doelgroep
waren de wekelijkse bijeenkomst een welkome afleiding en een mooie ontmoetingsplek om
andere leeftijdsgenoten tegen te komen.

ZomerPodium
Door corona was het lang onzeker en onduidelijk of het ZomerPodium door kon gaan.
Kinderen van 6 tot 9 jaar konden 1 dag komen. In totaal waren er 6 deelnemers.
Kinderen van 9 tot 12 jaar konden 3 dagen deelnemen. In totaal waren hier 29 deelnemers.
Kunstkade heeft een fotograaf gestuurd die foto’s gemaakt heeft voor hun aanbod van
Zomerkade.
Het Friesch Dagblad heeft er in de krant een item over geschreven.
Het aanbod voor de jongeren ging helaas niet door wegens gebrek aan belangstelling.
Doordat onzeker was wat er qua corona maatregelen mogelijk was, hebben we laat
publiciteit gezocht. Dit was mogelijk mede de oorzaak van het weinige aantal aanmeldingen.
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Stoereloer
Stoereloer is een activiteit voor kinderen uit achterstandswijken, georganiseerd door
beeldend kunstenaars uit de DOAS. Podiumschool is gevraagd om naast beeldende
activiteiten dit jaar theater toe te voegen aan het programma. Het Stoereloer programma
duurt 5 dagen in de eerste week van de zomervakantie. De Podiumschool bood dagelijks 2
workshops aan, aan beide workshops deden iedere dag zo’n 14 kinderen mee.

Dagbesteding / PodiumPauwen
De PodiumPauwen is de groep jongvolwassen met
een verstandelijke beperking die wekelijks naar de
Podiumschool komen voor dagbesteding theater. Dit
voorjaar is de groep aangevuld met 2 deelnemers.
De groep bestaat nu uit 4 jongens en 4 meiden.
Hiermee is de donderdaggroep vol.
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September - December 2021

Volwassenen
In september is een groep van 15 cursisten gestart met de beginnerscursus. Door de corona
maatregelen zijn 2 cursisten vroegtijdig gestopt. Door de corona maatregelen moest de
einduitvoering verplaatst worden van de avond naar de middag.

Kinderen
In september zijn we van start gegaan met 82 kinderen van 6 t/m 12 jaar.
Helaas hadden we vanaf november weer met corona maatregelen te maken, waardoor we
besloten hebben om de lessen weer te verkorten naar een uur. Hierdoor konden we binnen
de maatregelen (les tot 17.00u)  2 groepen achter elkaar les geven. We hebben hierop
meerdere positieve reactie gekregen van ouders omdat ze blij waren met de oplossing
waarmee zoveel mogelijk kinderen les konden krijgen. De gemiste lesuren zullen aan het
einde van het seizoen ingehaald worden.

5



Jongeren

In september zijn we van start gegaan met 62 jongeren van 12 t/m 19 jaar. Voor jongeren is
de wekelijks bijeenkomst een thuiskomen met gelijkgestemden.
Vanaf november gelden er weer beperkende corona maatregelen, waardoor de avondlessen
van de jongeren niet door konden gaan.  Als alternatief konden de jongeren op
zondagmiddag naar de creatieve ontmoetingsplek “Jonge Helden 058” in de Podiumschool
komen. (zie Jonge Helden 058 elders) We hebben speciaal, om jongeren de mogelijkheid te
bieden om op zondag te komen,  tijdelijk de bijeenkomst verlengt met een uur. Zolang de
corona maatregelen gelden is de jongerenontmoetingsplek iedere zondag open van
13.00-17.00. Tevens wordt er tijdens deze openstelling een uur theaterles gegeven. De
gemiste lesuren zullen aan het einde van het seizoen gecompenseerd worden.

LAB-groep
In 2019 was de LABgroep gestart met
het maken van een eigen voorstelling.
Door corona is de uitvoering tot
tweemaal toe niet doorgegaan. In maart
2021 is met de LABgroep afgesproken
dat de voorstelling verfilmd ging
worden. De opnames hebben
plaatsgevonden, de première is gepland
voor 23 december.
De Lab-groep is dit jaar uitgebreid. We
hebben dit jaar 16 deelnemers in deze
groep.
Met deze groep is het streven om vaker
een bijzondere optredens te verzorgen.
Half oktober heeft de groep meegedaan
met een performance in het kader van
Roze-zaterdag.
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Kleuters
In oktober is een groep van 9 kleuters gestart. Ze hebben een cyclus van 5 lessen gevolgd.
In januari hopen we deze groep nog een reeks van 5 lessen te kunnen geven. De kleuters
beleven iedere week een nieuw avontuur. Geleide fantasie is een van de werkvormen.

Dagbesteding  PodiumPatsers
In oktober is de Podiumschool van start
gegaan met een tweede groep
dagbesteding theater. Met deze groep
streven we ernaar een semi
professioneel gezelschap neer te zetten,
bestaande uit mensen met een licht
verstandelijke beperking. Deze groep
maakt eens per jaar een eigen
voorstelling, maar is ook in te huren voor
speciale opdrachten.  De groep is gestart
met 6 deelnemers.
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Verhalen Ophalen
In oktober zijn we gestart met 5 oud amateurtoneelspelers die wekelijks bij elkaar komen.
Door middel van geïmproviseerde scènes wordt er gewerkt aan een voorstelling die als de
corona maatregelen het weer toelaten, gespeeld gaat worden samen met kinderen van de
Podiumschool op verschillende locaties waar ouderen wonen.

Kunst in je buurt
Het Generatiehuis heeft de Podiumschool benadert om een community art project te doen in
de wijk Huizum West. Met dit project wordt alleenstaanden een podium geboden om hun
verhaal over hun ervaringen van alleen zijn tijdens corona tijd vorm te geven in een
toneelstuk.
Start van dit project zou eind november zijn, maar kon door de dan geldende corona
maatregelen niet van start gaan. Zodra de corona maatregelen het toestaan om in de
avonduren weer bij elkaar te komen, wordt dit project weer opgestart.
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BroedPodium / Jonge Helden 058

Eind 2020 ontwikkelde de Podiumschool het idee om een BroedPodium te starten. Het
moest een plek worden waar jongeren die interesse hebben in podiumkunst elkaar kunnen
ontmoeten. De paden van de Podiumschool en Kunstkade kruisten elkaar met dit idee. Het
gevolg is dat Kunstkade de Podiumschool als partner heeft gevraagd voor het project Jonge
Helden 058. Concreet betekent dit dat de deuren van de Podiumschool vanaf 3 oktober
iedere zondagmiddag van 14.00 - 17.00u geopend zijn. Jongeren in de leeftijd van 14 - 18
jaar kunnen gratis deze creatieve ontmoetingsplek bezoeken. Er is altijd een professional
aanwezig op het gebied van theater.
Bij de start waren 4 jongeren aanwezig, in nov. 2021 zijn het er wekelijks 8-12.

Verhuur aan derden
De ruimte van de Podiumschool wordt regelmatig verhuurd aan derden. In 2021 hebben het
Friesland College, Keunstwurk, het Generatiehuis en de gemeente Leeuwarden de ruimte
gehuurd.
Door de ruimte te verhuren, drukken we de kosten van de huur zodat er financiële middelen
overblijven voor andere activiteiten.

Corona
De Podiumschool houdt zich aan de geldende corona maatregelen. Binnen de kaders van
de maatregelen, proberen we kinderen, jongeren en volwassenen zoveel mogelijk de kans
te bieden om toch met theater bezig te zijn en elkaar te kunnen ontmoeten. De dagbesteding
wordt gelukkig ontzien en kon steeds doorgaan.
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Aantallen 2021

Categorie Omschrijving Aantal
deelnemers

Omzet

Kinderen Kleuters 9 €270,-

Kinderen 6-12 jaar 82 €30.400,-

Zomerpodium 35 €2.325,-

Stoereloer 14 per dag n.v.t.

Jongeren Lesgroepen 12-19
jaar

62 €17.444,-

LAB-groep (14-19
jaar)

16 Zie lesgroep

Jonge Helden 058 variërend 5-12/wk n.v.t.

Volwassenen Beginners 22 €2.470,-

Gevorderden - n.v.t.

Dagbesteding PodiumPauwen 8 €20.455,-

PodiumPatsers 6 nog n.v.t.

Ouderen Verhalen Ophalen 5 n.v.t.

Opbrengst
Fondsen

t.b.v. Zomerpodium,
Verhalen Ophalen en
voorstellingen

€17.623,-

Ambities
In najaar 2022 bestaat de Podiumschool 10 jaar. Hier zullen we uiteraard met gepaste
feestelijkheden aandacht aanbesteden.
In 2022 willen we het cursusaanbod voor alle groepen continueren en waar mogelijk
uitbreiden.
We gaan bezig met de productie van een kleutervoorstelling over insecten. In september
willen we deze in première laten gaan.
Voor de PodiumPatsers willen we opdrachten binnenhalen en gaan we onze eerste eigen
productie uitvoeren.

10


