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Doel  
De Stichting Fantasten heeft ten doel: het ontwikkelen, ondersteunen en uitvoeren van beeldend 
theater en het begeleiden en ondersteunen van beoefenaren daarvan, en voorts al hetgeen met een 
en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de 
ruimste zin des woords.  
Activiteiten  
Stichting Fantasten heeft vier voorstellingen uitgebracht. In seizoen 2006/7 werd de voorstelling 
Fantasten 1 geselecteerd voor ‘Blind Date - nieuwe theatermakers on tour’, Oerol 2008 en de 
Parade 2008. De tweede voorstelling Roze Kater toerde in 2008 en in reprise in 2009, en stond op 
de Parade 2009 en op Lowlands 2009. De derde voorstelling Onderhuids had in seizoen 
2010/2011 zestig speelbeurten, waaronder 17 besloten voorstellingen speciaal voor middelbare 
scholieren. In de zomer van 2011 maakte Fantasten samen met TG Aan Tafel de 
Paradevoorstelling Popster. Van deze productie was Fantasten de producent. Dodelijk Verlangen, 
de vierde Fantastenvoorstelling speelde 43 keer in Nederlandse theaters. Samen werden de vier 
producties circa 340 keer door heel Nederland gespeeld, met een gemiddelde zaalbezetting van 
60% in de theaters, tot merendeels uitverkocht op de festivals.  
In seizoen 2013-2014 gaat Fantasten op tournee met haar vijfde voorstelling Isolement. Deze zal 
35 keer spelen in Nederlandse theaters voor volwassenen en voor jongeren door heel Nederland.  
Bestuur  
Het oude bestuur van de Stichting Fantasten bestond in 2012 uit:  
- Boris van der Ham, voorzitter;  
- Wendy N. Veerman, secretaris;  
- Wiepke Westbroek, penningmeester.  
Het huidige bestuur (nieuw per eerste kwartaal 2013) bestaat uit:  
- Morwenna C. Marcus, voorzitter;  
- Jacobien H. Hendriksz, secretaris;  
- Nienke S. Postmus-Corbeau, penningmeester.  
 


