Beleidsplan Stichting Fantasten 2015-2017
Doelstelling en drijfveren
Fantasten is een collectief van drie theatermakers: actrice en producent Marle Brouwer,
regisseur Titus Tiel Groenestege en choreografe Annabelle Lopez Ochoa. Gedurende onze
producties hebben wij in de vormgevers Dieuweke van Reij (decor en kostuums) en Jantje
Geldof (licht) makers gevonden aan wie Fantasten zich in de toekomst wil blijven verbinden.
Per productie gaat het gezelschap samenwerkingsverbanden aan met performers die passen
bij het betreffende project.
Fantasten maakt in 2015/2016 een nieuwe voorstelling Honger die door heel Nederland
speelt. In 2017 maakt Marle Brouwer een solo-voorstelling. Ze wil haar publiek verbreden en
verder gaan in het ontwikkelen van haar unieke hyperpersoonlijke publiekbenadering. Het is
haar zomerwens Honger te spelen op de Parade 2016.
Stichting Fantasten maakt en speelt theatervoorstellingen met een geheel eigen stijl.
Fantasten beweegt zich op het snijvlak van moderne dans en muziektheater, vanuit de
overtuiging, dat in het grensgebied een indringende theatertaal te vinden is.
Criteria die Fantasten hanteert bij het maken van voorstellingen zijn:
o Mogelijkheid tot artistieke verdieping/verbreding
o Publieksbereik (mogelijkheid nieuwe publieksgroepen voor ons werk aan te boren)
o Toegevoegde waarde (programmeurs en publiek iets laten zien wat bijzonder en
onderscheidend is)
Fantasten vindt haar drijfveren in:
o Een pleidooi voor de fantasie(sfeer)
Fantasten voert een pleidooi voor de fantasie. We brengen met een minimum aan
woorden, maar beeldend, fysiek en goed getimed een wondere wereld tot leven met
middelen als dans, live muziek en een meedeinend decor. Onze voorstellingen zijn
energiek en fris. We vertalen inhoud in een aanstekelijke combinatie van krachtige en
poëtische beelden.
Een gezamenlijk geloof in de schoonheid en kwaliteit van de gekozen theatervorm
Fantasten onderscheidt zich niet alleen door de sfeer die wordt gecreëerd, maar ook
door de gekozen theatervorm: een krachtige en organische symbiose tussen moderne
dans en muziektheater. We kiezen deze vorm vanuit de overtuiging, dat in het
grensgebied tussen deze twee disciplines een indringende theatertaal te vinden is. Wij
vinden dat belangrijk omdat wat ons betreft in het toneel het accent te vaak op het
gesproken woord ligt en er te weinig aandacht is voor en gebruik wordt gemaakt van de
abstractere maar emotionerende kracht van de beweging.
Wij verbinden ons aan vakgenoten met grote ervaring en vakkennis en stellen hoge
eisen aan dramaturgische, muzikale en choreografische ontwikkelingen & kwaliteit.
o
De spanning tussen wat er aan de buitenkant te zien is, en wat zich daaronder
werkelijk afspeelt
In haar producties speelt Fantasten vaak met het conflict tussen binnen en buiten,
tussen wat je voelt of denkt, en wat je zegt of doet. Fantasten 1 vertelde het verloop
van een relatie. Wat laat je aan elkaar zien bij een eerste ontmoeting? Fantasten 2
vertelde het verhaal over de (virtuele) wereld van drie creatieve vrienden. Onze
personages durfden alles van zichzelf bloot te geven op camera, maar niet in het
contact onderling. Fantasten 3 onderzocht de diverse maskers die wij dagelijks
opzetten in verhouding tot vreemden en bekenden. In Fantasten 4 dook het collectief
de geschiedenis in. Gefascineerd door de maatschappelijke vorm waar wij mensen ons
gedrag ingegoten hebben. Zijn we vooruitgegaan in onze medemenselijkheid of zijn we
nog geen stap verder dan eeuwen geleden? Fantasten 5/Isolement drong door tot het
wezen van de eenzaamheid, waarin een gezin in een verstikkende groef van alledaagse
routine was beland. Niet meer in staat om elkaar waar te nemen, laat staan elkaar te
troosten. Honger is daar een reactie op. Op veel manieren onderzoekt Honger, dat
grotendeels door dezelfde cast en crew wordt gemaakt als Isolement, de tegenkleur
van de behoefte je te isoleren. Honger viert het tegenovergestelde verlangen. Het gaat

over de wens om je letterlijk bloot te geven. Waar Isolement een ingehouden onderzoek
was naar de relatie tussen ouders en een kind, schetst Honger het uitbundige spel van
erotische partners.
Plek in het veld
Binnen haar generatie neemt Fantasten door de gekozen theatervorm, én door haar
doelgroep (zie verder), een unieke positie in. Daarbuiten zijn er raakvlakken met
Boogaert/Van der Schoot (mime), Plan-D/Andreas Denk (dans) en Orkater (het werk van bijv.
Ria Marks en Titus Tiel Groenestege). Maar Fantasten houdt zich niet aan de geldende codes
uit de mime of uit de dans, het gezelschap zoekt een eigen mengvorm en onderscheidt zich
mede door haar energieke performance, gekte en overgave.
Doelgroep
Fantastenvoorstellingen zijn weinig talig, maar beeldend, muzikaal en fysiek. We rekenen en
jongeren van 15 en jong volwassenen (tot 35 jaar) tot onze directe doelgroep. Sinds 2009 is
Fantasten opgenomen in het aanbod van de cultuurkaart van CJP. Wij verkopen aan
voorstellingen aan scholen zelf en met behulp van Van Engelenburg Theaterproducties. Zij
doen aan actieve verkoop van ons werk door middel van telefonische verkoop en met behulp
van hun site theatereducatie.nl. Deze site is bedoeld voor leerkrachten en docenten uit het
basis- en voortgezet onderwijs die op zoek zijn naar informatie, inspiratie en concreet aanbod
op het gebied van theater. Fantasten onderhoudt telefonisch en per mail contact met meer
dan 100 middelbare scholen (CKV-docenten en cultuurcoördinatoren) in Nederland als ook
van educatiemedewerkers van meer dan 60 theaters en van de lokale en regionale
educatiesteunpunten. Op onze website hebben wij een apart educatiegedeelte geopend, waar
wij informatie over Honger plaatsen, over ons lesmateriaal, workshops en onze
workshopdocente. Onze derde voorstelling Onderhuids hebben wij zeventien keer voor
scholen gespeeld, Dodelijk Verlangen tien keer en Isolement negen keer. Altijd met inleiding
of nagesprek. Het nivo varieerde van gymnasium tot VMBO en we speelden voor kinderen
met een westerse en met een niet-westerse achtergrond. De scholen die ons werk afnamen
bevonden zich in Den Haag, Alphen aan den Rijn, Breukelen, Harderwijk, Veldhoven, Oss,
Heerlen, Zwolle, Haarlem, Woerden, Almelo, Dordrecht, Voorburg, Groningen, Amsterdam,
Leeuwarden en Doorn. Alle CKV docenten waren zeer te spreken over onze producties. Het
leeuwendeel van de leerlingen was zeer enthousiast en onder de indruk van de vorm.
Op een geraffineerde manier werden muziek, spel en dans met elkaar verweven en dat maakte de hele
voorstelling een fascinerend schouwspel. Fantasten was met afstand de beste groep die wij de
afgelopen jaren in ons theater hebben binnengehaald. Een aanrader voor uw leerlingen. (Theo Kortleve,
Coördinator CSM Stedelijk Dalton Lyceum Dordrecht)
Iedereen was erg onder de indruk van Fantasten. Wat een bijzondere vormkeuzes en wat een ‘machtige’
inhoud en ook een heel mooie integratie van muziek en prachtige dans. Voor de leerlingen ontzettend
bruikbaar en vernieuwend. Het thema past ook goed bij hun leefwereld. (Anne-Marije Poorter,
programmeur KUVO: Kunsteducatie Woerden)

September 2015 zullen we van start gegaan met de verkoop van Fantasten 6/Honger aan
scholen. Wij hebben als voornemen om minimaal 10 schoolvoorstellingen te verkopen. Onze
ervaring is dat juist doordat de voorstelling niet direct door peers maar door dertigers
gespeeld wordt, jonger publiek er makkelijker weer afstand van kan nemen. Juist die balans
vinden jongeren fijn en geeft mogelijkheid tot reflectie. Voor de verkoop aan scholen kiezen
we voor een doelgroep van 15+; de bovenbouw pikt de associatieve lijn in ons werk beter op
dan de onderbouw.
Organisatie
Stichting Fantasten wordt artistiek gerund door de vaste leden van het collectief. Voor de
productie van Honger is wederom zakelijk leider Markell Helmann benaderd. Het bestuur
bestaat uit Nienke Postmus (film- en tv-producent), Jacobien Hendrikzs (pr en
marketingexpert) en Morwenna Marcus (actrice/zangeres). Fantasten wordt publicitair
ondersteund door Built for Comfort Communications (BFCC) o.l.v. Tim Boersma. Het
collectief stuurt de spelers/makers, vormgevers en technicus aan. De zakelijk leiding stuurt
de productie-, publiciteits- en educatiemedewerkers aan.

Fantasten hanteert de sprokkelmethode. In een periode voor het repeteren, inspireert cast en
creatives elkaar door over en weer films, teksten, beelden en muziek voor te leggen.
Fantasten doet haar uitvindingen tijdens het repetitieproces, gevoed door bovenstaande en
op het fundament van gesprekken tussen spelers, regisseur, choreograaf en vormgevers,
maar met name door te doen, door uren te improviseren op de vloer rond de besproken
thema’s. De eerste weken is een periode van materiaal maken, verzamelen, zonder
eindresultaat, waardoor het toeval een kans krijgt. Regisseur Titus Tiel Groenestege en
choreografe Annabelle Lopez Ochoa sturen de makers aan door middel van tot schepping
uitdagende opdrachten. Pas als alle vooringenomen ideeën uitgeput zijn, komen de
persoonlijke innerlijke beelden naar boven, die de basis vormen voor surreële en onzegbare
scènes van de voorstelling.
In de loop van de repetitieperiode wordt steeds meer vastgelegd. Er worden personages en
situaties gekozen en naar een presentatieniveau gebracht. Dieuweke van Reij volgt dit proces
en reageert met haar decorontwerp. Annabelle Lopez Ochoa maakt op basis van de dan
ontstane scènes en verhoudingen een definitieve verhalende choreografie en stileert de
gevonden houdingen en gestes. De muzikale dramaturgie wordt samen met de regie
ontwikkeld.
De Fantasten-voorstellingen worden deels bekostigd uit eigen inkomsten (uitkoopsommen,
sponsorgelden) en aanvullend uit subsidies. Tot op heden ontving Fantasten subsidies van
het Fonds Podiumkunsten, het VSBfonds, het SNS REAAL Fonds, het Amsterdams Fonds voor
de Kunst, het BNG Cultuurfonds, Do ut Des Cultuurfonds, Stichting Melanie, Janivo stichting
en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Voor Honger wordt wederom een breed palet aan
subsidiënten aangeschreven.
Coproducenten, sponsoring en crowdfunding
Fantasten produceert zelfstandig, maar kan daarbij rekenen op de steun van een aantal –
inmiddels trouwe – partners. Sinds 2008 verzorgt George Visser Productions (voorheen Mojo
Theater) de verkoop van Fantastenvoorstellingen aan de Nederlandse theaters. De
scholenverkoop doen we samen met Van Engelenburg Theaterproducties. Stichting Zina
Platform onder leiding van Adelheid Roosen en Elly Ludenhoff staat ons bij met raad en daad
over elk gewenst aspect van het producentenschap en theatermaken. Theater de Omval in
Diemen is onze vaste montageplek. Daarna gaan wij wederom bij de Toneelschuur in
première. Theater Bellevue verzorgt doorgaans onze dernière. De verkoop aan festivals als
Oerol, De Parade en Lowlands houden wij zelf in handen.
Sponsor van het eerste uur van Fantasten is reclamebureau Creative Cell. Zij bedenken ons
beeld, verzorgen een gratis fotoshoot en affichefotograaf en ontwerpen voor niks al onze
flyers, A2 posters en Abri’s. Zij hebben indertijd ook een huisstijl en logo ontwikkeld die nog
steeds gebruikt en herkend wordt. Voor Honger zullen ze een mooi en inhoudelijk
publiciteitsbeeld bedenken en produceren, dat in alle seizoensbrochures, websites en andere
uitingen van theaters geplaatst wordt. Ook wordt dit beeld gebruikt voor het drukwerk en de
pers. (www.creativecell.nl)
Drukkerij Gianotten sponsort ons bij het drukken van de flyers, affiches en Abri’s. Drukwerk
verspreiden we op grote schaal. Flyers in winkels en uitgaansgelegenheden, A2 posters langs
caféroutes en op diverse middelbare-, dans-, muziek- en theaterscholen.
Sinds 2010 worden onze posters op ABRI-formaat ‘for free’ in meerdere steden (o.a.
Amsterdam, Den Haag, Leiden, Nijmegen, Utrecht en Haarlem) in MUPI’s (ook op A-zijdes)
geplaatst, met dank aan onze hoofdsponsor buitenreclame-exploitant JCDecaux.

Locatie 2010: Damrak Amsterdam tegenover de Bijenkorf
Locatie 2012: centrum Nijmegen

Via het platform Voordekunst.nl hadden we ons vorig seizoen ten doel gesteld om €
6000,00 op te halen in twee maanden tijd. Met bijdragen van mensen uit onze directe
vriendenkring haalden we in de eerste maand 40% van het totaalbedrag op. Vervolgens
benaderden we ons vaste publiek door middel van onze nieuwsbrief, Facebook en Twitter.
Hierdoor hebben we in de tweede maand de resterende 60% opgehaald. Iedereen werd met
allerlei ludieke tegenprestaties enorm bedankt. Die bestonden uit:
*Museumnacht met Fantasten
*Fantasten-Ansichtkaarten
*Via Facebook gadgets weggeven van andere bedrijven;
*Kijkje in de keuken van Fantasten
Fantasten organiseerde vorig seizoen een diner in de keuken van Mister Kitchen op het
Westergasterrein in Amsterdam. Vierentwintig donateurs konden daar genieten van een
‘kijkje in de keuken bij Fantasten’. Dit doen we komend seizoen weer. De ruimte werd
ingericht als een atelier met onder andere kostuums uit eerdere voorstellingen, foto’s, en de
maquettes van vorige decors. Regisseur Titus Tiel Groenestege en dramaturg Titus Muizelaar
stonden als chef-koks in de keuken, de spelers en crew in de bediening. Choreografe en
vormgevers in gesprek met de gasten aan tafel. Er was een gastoptreden van Carolien
Borgers en Tienus Konijnenburg. Tussen de gangen door werd er gedanst en vlogen er op
onverwachte momenten geënsceneerde monologen en komische dialogen over tafel waaraan
alle creatives van Fantasten deelnamen. Zo namen wij onze gasten mee van de ene sensatie
(haute cuisine) naar de andere (theater a la surprise).

Dinertafel Fantasten ‘Kijkje in de Keuken’
2014

Titus Muizelaar en Titus Tiel Groenestege als
chef-koks

Met dit diner hebben wij € 4000,00 opgehaald voor ons werk.
Komenden seizoenen hebben we ons ten doel gesteld om minimaal € 5.500 op te halen via
een ‘Kijkje in de keuken van Fantasten’. Overall streven wij bij het genereren van inkomsten
naar een verhouding van 30% publieke middelen, 35% private middelen en 35% eigen
inkomsten uit verkoop, sponsoring, coproductiebijdragen en crowdfunding.
Curriculum Vitae
Stichting Fantasten is opgericht in 2006 en bracht sindsdien vijf voorstellingen uit: Fantasten
1, Roze Kater, Onderhuids, Dodelijk Verlangen en Isolement. Deze voorstellingen mogen
zowel qua ontvangst als in aantallen presentaties en publieksbereik succesvol worden
genoemd. In seizoen 2006/7 werd de voorstelling Fantasten 1 geselecteerd voor ‘Blind Date
– nieuwe theatermakers on tour’, Oerol 2008 en de Parade 2008. Roze Kater toerde in 2008
en in reprise in 2009, stond op de Parade 2009 en op Lowlands 2009. Onderhuids had in
seizoen 2010/2011 zestig speelbeurten, waaronder 17 besloten voorstellingen speciaal voor
middelbare scholieren.
Dodelijk Verlangen speelde 43 keer in Nederlandse theaters, waaronder 10 keer besloten
voor de jeugd. Isolement speelde 38 keer in Nederlandse theaters, waaronder 9 keer besloten
voor de jeugd en stond in vier steden (Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam) op de
Parade 2014. Samen werden de vijf producties in totaal circa 440 keer door heel Nederland
gespeeld. Tussendoor maakte Fantasten een co-presentatie met TG Aan Tafel, die in de
zomer van 2011 veertig keer te zien was op De Parade onder de titel Popster. Fantasten was
uitvoerend producent van deze productie. Van maart tot en met juni 2016 gaat Fantasten
weer op tournee met haar zesde theatervoorstelling: Honger. En het is haar zomerwens
Honger te spelen op de Parade 2016. In 2017 maakt Marle Brouwer een solovoorstelling.

Dat de producties van Fantasten zo goed verkocht worden, is een prestatie die door weinig
jonge theatergezelschappen wordt geëvenaard en getuigt van een bijzonder snel opgebouwd
draagvlak onder programmeurs en publiek. Verschillende podia, vlakke vloerzalen én
schouwburgen, zijn vaste afnemers van ons werk en zijn enthousiast over de stijgende lijn
van Fantasten. Fantasten ambieert vaste bespeler van deze plekken te blijven. De Blind Datetournee is een belangrijke opstap geweest in het opbouwen van een netwerk. Tijdens alle
tournees is een gemiddelde zaalbezetting van 60% gerealiseerd. Fantasten is voortdurend op
zoek naar manieren en plaatsen om nieuw publiek te werven. Festivals zijn hiervoor ideaal;
door contactgegevens van publiek te verzamelen kunnen festivalbezoekers worden
aangeschreven wanneer Fantasten een reguliere voorstelling in de buurt van hun woonplaats
speelt. Dat ook middelbare scholieren en jongeren in het werk geïnteresseerd zijn, bood
mogelijkheden voor actieve samenwerking met podia (CKV-programma’s) en scholen, die
Fantasten inmiddels met beide handen heeft aangegrepen.
Ambities
Fantasten heeft duidelijk voor ogen welke plek het wil innemen in het Amsterdamse en
Nederlandse bestel: met de onderscheidende vorm en sfeer wil Fantasten jong en ouder
publiek doen beseffen dat conformeren niet nodig is, zolang het daar nog geen goede
redenen voor heeft. Wij maken daarom voorstellingen als kunstwerken in uitvoering, die
visueel aantrekkelijk zijn en voorzien zijn van een abstracte, associatieve en energieke twist.
George Visser Productions (voorheen Mojo Theater) heeft Honger 20 keer verkocht voor het
seizoen 2015/2016. Afgaande op het verkochte aantal schoolvoorstellingen van Isolement
en het enthousiasme van de CKV-docenten is de verwachting dat Honger daarnaast circa 10
keer verkocht zal worden aan diverse scholen voor een besloten groep jongeren. Met Honger
zet Fantasten een volgende, belangrijke stap in haar artistieke ontwikkeling:
o We bouwen door. Bij onze eerste voorstellingen vonden we een nieuwe theatraliteit door
heel snel en naadloos te schakelen tussen de verschillende spel- en theatervormen en
werden de contrasten tussen de verschillende theatercodes (spel,dans,live muziek, video)
uitgebuit. Bij Isolement werd een rustiger taal gevonden en is het gelukt om het
expressieve van dans en het verhalende van theater op een dieper niveau met elkaar te
verbinden. Met Honger willen we deze weg vervolgen en kijken of deze symbiose ook bij
een andere discipline in te zetten is (bijvoorbeeld video). Isolement heeft het gezelschap
meer zelfvertrouwen gegeven in de mogelijkheden van het volhouden van een vorm en de
theatraliteit van het subtiele gebaar in plaats van de grote verrassing.
o Fantasten ontwikkelt een nieuw eigen sensueel bewegingsidioom.
o Ten slotte biedt Honger ons de mogelijkheid om nieuwe PR & marketing-strategieën te
verzinnen, waarmee we ‘verse’ aandacht genereren voor onze organisatie en haar
projecten.
o Fantasten wil met Honger graag naar de Parade 2016.
Als het gaat om publieksbereik volgt Fantasten een meersporenbeleid:
o
o
o

uitbreiding van de contacten met middelbare scholen en jongeren en voortzetting van de
educatiewerkzaamheden.
bestendiging en behoud van het huidige publiek via herhaalbezoek aan reeds bekende
podia en festivals, via direct marketing en door een zeer persoonlijke stijl van
communiceren.
eigenzinnige crowdfunding opzetten en out of the box kaartverkoop initiëren. Voor de
concrete plannen en planning daaromtrent verwijzen we hier graag naar het
communicatie- en marketingplan voor Honger.

