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ten geleide
2017 is het eerste jaar van de nieuwe subsidieperiode 2017-2020. Met een verhoogde structurele
subsidie van het Fonds Podiumkunsten en de nieuw verworven structurele subsidie van het
Amsterdams Fonds voor de Kunst gaat Silbersee een volgende fase in. Talentonwikkeling en educatie
zijn als nieuwe loten aan de stam ontsproten. Silbersee vervult zijn vernieuwende en verbindende rol in
vestigingsstad Amsterdam. De artistieke missie (‘het genre muziektheater voortdurend verkennen,
verrijken én ontwrichten’) is met een aantal spraakmakende producties uitgediept, het profiel verder
aangescherpt.
In Hoofdstuk I blikken we terug op de tien producties van 2017 en reflecteren we op het belang
van Silbersee in vestigingsstad Amsterdam. Hoofdstuk II is onderverdeeld in een aantal zakelijke
paragrafen: II.1. over de prestaties, II.2. de stakeholders, II.3. de bedrijfsvoering en II.4. geeft een
toelichting op de exploitatierekening. In Hoofdstuk III komen werkgever- en opdrachtgeverschap,
culturele diversiteit, bestuurssamenstelling en Governance Code Cultuur aan de orde.
Zowel het Fonds Podiumkunsten als het Amsterdams Fonds voor de Kunst vragen het bestuur in het
bestuursverslag een kwalitatieve reflectie te geven op de gerealiseerde activiteiten. Er wordt een
aantal onderwerpen genoemd dat daarbij besproken dient te worden, zoals de samenstelling van het
publiek, de impact van de activiteiten op het publiek, de sector en de maatschappij. Wij zien dit als
zinvolle vragen, die inzicht kunnen geven in het maatschappelijk draagvlak van de door deze
overheden gesubsidieerde kunstensector. Alhoewel het voor Silbersee - als gezelschap met slechts
een minimale staf - een groot tijdsbeslag vraagt om dergelijke complexe informatie boven tafel te
krijgen, hebben wij ons ingespannen om dit voor elkaar te krijgen. De waardevolle informatie die deze
exercitie heeft opgeleverd treft u onder het kopje ‘Publiekgegevens’ aan onder iedere
voorstellingsbeschrijving in het volgende hoofdstuk.
Graag belichten wij hier nog wat verder waarom het voldoen aan de gestelde vraag voor ons complex
en tijdrovend is. De theaters, die de schakel vormen tussen de producerende instelling en het publiek,
staan de informatie over hun/ons publiek niet makkelijk af. Ook beschermt de wetgeving (terecht) de
voorstellingsbezoeker tegen het delen van privacygevoelige informatie. Daarbij is gebleken dat
theaters simpelweg geen tijd hebben om de informatie over onze specifieke voorstellingen uit hun
systeem te halen. Het vereist behoorlijk wat uitzoekwerk en analyse, waar zij minder belang bij hebben
dan wij. Uiteraard achten wij zelfreflectie en professionalisering van de sector van het grootste belang.
Uit volle overtuiging van het nut hiervan heeft Silbersee in 2015 dan ook meegedaan aan de pilot
Monitor Podiumkunsten, ter voorbereiding op de subsidieaanvraag 2017-2020. Maar voor een zinvol,
inzichtgevend meerjarig publieksonderzoek is ons gezelschap momenteel niet geëquipeerd. Dergelijk
onderzoek valt natuurlijk in te huren. Daarvoor moet echter jaarlijks minimaal
€ 15.000 worden gereserveerd en een dergelijke reserve is natuurlijk in de eerdere subsidieaanvragen
niet verdisconteerd. Deze omstandigheid geldt natuurlijk algemeen voor veel kleine gezelschappen. Wij
zouden daarom ook in uw aandacht willen aanbevelen om één grootschalig, voor de hele sector
centraal gecoördineerd (wetenschappelijk), onderzoek te faciliteren. Zo worden data gegenereerd die
onderling vergelijkbaar zijn en wordt het gewicht dat eraan toegekend kan worden groter; het geheel is
dan méér dan de som der delen. Wat ons betreft ligt hiervoor een rol voor het FPK en het NAPK
weggelegd. Wel moeten de premissen van tevoren en in overleg met het veld goed worden
vastgesteld: waartoe dienen deze gegevens, welke waarde kennen wij daaraan toe, welke zijn de
vragen die we moeten stellen, welk nut hebben de data voor de gezelschappen enerzijds en voor het
Fonds anderzijds?
De Raad voor Cultuur doet op pagina 31 van het Sectoradvies Theater overigens de volgende
aanbeveling aan de Rijksoverheid: ‘Neem als overheid de verantwoordelijkheid voor een
(netwerk)instelling voor behoud, beheer, reflectie, dataverzameling en promotie’. Deze aanbeveling
ondersteunen wij van harte!
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Hoofdstuk I: Artistiek
I.1. Reflectie producties 2017
Silbersee heeft in 2017 tien producties gerealiseerd: zes Silbersee-producties en vier Silberseecoproducties. Bij alle producties zijn samenwerkingen aangegaan met makers van buiten Silbersee.
Deze manier van werken hoort bij ons en onze artistieke uitgangspunten. Silbersee wil met elk
project, met elke voorstelling en met elk concert grenzen van disciplines doorbreken. Door het
combineren van verschillende elementen wordt je ervaring als toeschouwer rijker en bieden we het
publiek in de verschillende circuits waar wij ons vertonen meerdere ingangen om ‘in te haken’ op wat
we maken. Hierbij proberen we de beste en meest inspirerende combinaties te maken tussen de
disciplines. Elke keer zijn we op zoek naar een ‘totaalkunstwerk’, dat past bij deze tijd en deze
maatschappij.
Hierna gaan wij dieper in op de individuele producties, en reflecteren waar mogelijk op de omvang en
samenstelling van het publiek bij die voorstelling, en wat wij met die productie hebben willen bereiken
bij dat publiek en/of de eigen sector. Voor korte inhoudsbeschrijvingen, credits, persquotes etc.
verwijzen wij graag naar de Bijlage.

Homo Instrumentalis / man machine music (nieuwe productie)
Silbersee-productie, 8 voorstellingen, 2.056 publiek, circuit van concertzalen
Homo Instrumentalis vormde het pièce de résistence van 2017: de artistiek-inhoudelijke impact op
zowel het publiek als Silbersee zelf was groot. De productie vroeg daarnaast veel van de organisatie,
ook in financiële zin. De artistieke eindverantwoordelijkheid was in handen van Silbersee; het
eindresultaat kon daardoor geheel voldoen aan onze missie en aan de Silbersee-signatuur. Homo
Instrumentalis was hiermee een belangrijke stap in onze artistieke ontwikkeling. Alle kenmerkende
Silbersee-elementen kwamen bij elkaar tot een omvangrijk multidisciplinair kunstwerk ontstond. Vier
zangers en vier dansers met de meeste uiteenlopende achtergronden, van chanson tot jazz en van
hiphop tot opera, vormden één geheel van acht multi-performers waarin dans, zang, beweging,
elektronica en videoprojectie ineen vloeiden.
Het internationaal zeer hoog aangeschreven Ruhrtriennale-festival deed een flinke investering in Homo
Instrumentalis en bracht de voorstelling in première in een van de imposante industriële monumenten
van het Ruhrgebied: de windmachinehal van de voormalige hoogovens in Duisburg. De Ruhrtriennale
was onder de indruk geweest van onze uitvoering van Machinations van George Aperghis in 2008 en
vroeg ons rondom de thematiek van dit werk (mens-machine) een nieuwe voorstelling te maken, die als
motto meekreeg: ‘Heb jij de techniek, of heeft de techniek jou?’. De thematiek paste uitstekend bij de
plek van het festival: midden in de industriële omgeving van het Ruhrgebied.
Het festival richt zich nadrukkelijk óók op toeschouwers afkomstig uit het Ruhrgebied zelf; de arbeiders
die gewerkt hadden in de fabrieken waar wij nu speelden. Het was dus hún terrein, waar wij te gast
waren. Om het gehele publiek tegemoet te komen, hebben we er in de laatste fase van het
creatieproces voor gekozen om de teksten te integreren in de video-installatie. Dit gaf extra
handvatten aan de voorstelling, waardoor deze toegankelijker werd.
Om het publiek zo veel mogelijk persoonlijk te betrekken bij de thematiek en de voorstelling, vonden
overal verdiepende inleidingen plaats (met uitzondering van Gent). Op de Ruhrtriennale werden de
inleidingen geleid door hun dramaturg, die vertelde over de keuze van het festival voor Silbersee.
Romain Bischoff schoof aan om te vertellen over het maakproces en onze werkwijze in het
algemeen. Met ook enkele muzikale voorbeelden werd de inleiding een echte leidraad voor het
publiek bij het ervaren van de voorstelling.
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Op November Music (Den Bosch) en in de Schouwburg Hengelo waren er inleidingen die ingingen op
de context van de voorstelling – mens en technologie - waarbij een aantal bijzondere gasten was
uitgenodigd. In de Schouwburg Hengelo schoof een breakdancer aan die een onderbeen mist. Bij zijn
danskunst compenseert hij deze lichamelijke handicap door de inzet van een prothese, waardoor de
techniek hem in staat stelt om juist op een menselijke manier te bewegen. In Den Bosch waren een
violiste met een prothese en een chirurg die werkt met robottechnologie te gast. November Music gaf
ons het compliment dat we de mooiste en meest bijzondere inleiding van het festival hadden verzorgd.
Bij het samenstellen van de inleidingen voor Homo Instrumentalis werkten we samen met Patrick van
der Heijden, programmamaker voor o.a. het Nationale Theater en De Balie.
Naast de inleidingen was er ook bij elke voorstelling een informeel nagesprek. Hierbij namen de
performers na afloop van de voorstelling plaats op de rand van het toneel, en gingen in direct
gesprek met geïnteresseerd publiek.
Ook werd er een speciale website met achtergrondinformatie en video’s ontwikkeld, en werd er veel
aandacht besteed aan een contextboekje dat bij elke voorstelling te verkrijgen was.
De persreacties waren overwegend zeer positief. Er zijn ongeveer 50 aankondigingen, grote
voorbeschouwingen en recensies verschenen. Een van de mooiste quotes was deze: ‘(...)
Homo Instrumentalis is not for the faint-hearted, but it is a phenomenal achievement.’
Financial Times (****)

beschikbare publieksgegevens
In de aanvraag beschreven wij de beoogde doelgroepen: liefhebbers nieuw muziek en muziektheater
+ geïnteresseerden in het thema (verhouding mens & technologie) + festivalbezoekers
(Ruhrtriennale). Wij beschikken niet over de benodigde gegevens die kunnen staven of wij deze
doelroepen daadwerkelijk hebben bereikt. Zelfs de Ruhrtriennale heeft maar zeer beperkte informatie
over hun totale publiek: het is hoogopgeleid, 75% komt uit de buurt en 25% uit de rest van Duitsland
en omringende landen. Het Muziekgebouw aan ’t IJ meldt: 170 unieke adressen, waarvan 92 uit
Amsterdam (13 Haarlem, 6 Utrecht), 82 man / 87 vrouw / 1 onbekend, 47% is 45 jaar of ouder

True Colors (nieuwe coproductie)
Silbersee-coproductie Backbone, Productiehuis Rotterdam, Het Klooster (Woerden) en Tanzhaus
NRW (Düsseldorf), 45 voorstellingen, 7.295 publiek, circuit van kleine vlakke-vloertheaters
Backbone en Silbersee: hiphop en nieuwe, eigentijdse ‘klassieke’ muziek. Waar de hiphop de naam
heeft van de straat te komen en de nieuwe muziek uit de elitaire concertzalen, gingen wij het avontuur
aan door bruggen te bouwen tussen beide werelden. Muziek heeft de kracht om mensen in hun hart te
raken; gaat dit principe niet op voor álle muziek? Waarom zou je bepaalde genres per definitie zien als
‘moeilijk’ of ‘makkelijk’ of alleen geschikt voor jonge of oudere mensen? True Colors bood bij uitstek
de gelegenheid om muziekstijlen en werelden in elkaar te laten schuiven.
In het publiek bevonden zich op het oog veel jonge mensen die aangetrokken werden door de
hiphop en die vooral bekend waren met de Backbone-stijl. Maar het hoogtepunt van de voorstelling
was telkens het moment waarop bas Maciej Straburzynski de solo van componist Giuliano Bracci
(1980) zong. Telkens was de zaal weer muisstil en geraakt door de ‘klassieke’ klanken, net zoals
destijds bij MonteverdISH gebeurde. Bij True Colors schoven de muzikale stijlen zó in elkaar dat de
vraag waar de hiphop begon en de nieuwe muziek eindigde helemaal niet meer relevant was. Alles
was ‘gewoon’ muziek, waardoor je je kon laten raken. We zijn er trots op dat dit zo goed slaagde bij
True Colors.
In het werkproces droeg Romain Bischoff muzikaal materiaal aan waarvan hij vermoedde dat het
goed zou kunnen passen bij de choreografiestijl van Alida Dors. Het ging gedeeltelijk om
gecomponeerde muziek, maar ook om muziek ontstaan vanuit improvisatie. De match tussen de
hedendaagse muziek en de stijl van Alida werd goed gevonden en verraste beide partijen positief.
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Naast in de theaterzalen was True Colors ook te zien op De Parade. Voor Silbersee was het voor het
eerst dat er op deze plek, met eigen publiek en regels, gespeeld werd. Artistiek gezien leerden we dat
het inkorten van een voorstelling mogelijk was en niet hoefde in te boeten aan kwaliteit. Ook het meer
‘shoppende’ publiek van De Parade bleek prima bij True Colors te passen. Het op deze andere
manier presenteren van onze voorstelling bevorderde onze artistieke flexibiliteit, ook voor de
toekomst.

beschikbare publieksgegevens

Wij hebben geprobeerd om bij deze productie de publiekssamenstelling op een aan aantal locaties te
achterhalen door gegevens op te vragen bij de theaters. De (beperkte) resultaten geven wij hieronder
weer.
Theater Bellevue in Amsterdam gaf aan dat het publiek van True Colors vooral afkomstig was uit het
centrum van Amsterdam, Amsterdam-West en Amsterdam-Zuid. Een enkeling kwam van buiten de
stad, waaronder Diemen, Nijmegen, Utrecht en Almere. Het merendeel van de toeschouwers was
tussen de 30 en 50 jaar oud en was vrouw.
Uit de kassagegevens van de Toneelschuur (Haarlem) valt op te maken dat 81% van de bezoekers
pas in de week voor de voorstelling hun kaartje kocht. 65% komt uit Haarlem zelf. Het publiek van True
Colors is dans- en toneelpubliek: 39% bezocht in 2016-2017 ook een andere dansvoorstelling, 91%
bezocht een voorstelling in het genre toneel. De Toneelschuur is overgegaan op een nieuw
kassasysteem dit seizoen, waardoor de oude gegevens uit 2017 lastig uit te lezen zijn. Hierdoor valt er
weinig te zeggen over de leeftijd en het geslacht van de bezoekers.

Dido Dido (nieuwe coproductie)
Silbersee-coproductie met NBprojects & Ulrike Quade Company, 14 voorstellingen, 2.352 publiek,
circuit van kleine vlakke-vloertheaters
Het was een lang gekoesterde wens: een voorstelling maken op basis van de opera Dido en Aeneas
van Henry Purcell. We vonden hiervoor de ideale partner in choreografe Nicole Beutler (NBprojects).
Zij deelt met Romain Bischoff een liefde voor het minimalisme, wat al snel leidde tot de beslissing om
slechts een enkele aria uit de opera van Purcell als uitgangspunt te nemen voor de voorstelling. Ook
het feit dat er maar één echte danser op het toneel stond, was een uiting van dit minimalisme. Het
motto voor beide makers was steeds: less is more.
Bischoff is erin geslaagd om een groep performers samen te stellen die elkaar op de vloer muzikaal
wisten te verrijken en die in staat waren bij te dragen aan het creatieve proces. Het uitgangspunt
was om de muziek van Purcell vanuit het heden te benaderen: alsof hij nu, met de huidige middelen,
zijn stuk geschreven zou hebben. We wilden respect tonen voor de muziek van Purcell, maar wel de
middelen van nu gebruiken.
Dido Dido was ook de eerste samenwerking met de Ulrike Quade Company, die een
indrukwekkende Bunraku-pop creëerde voor de voorstelling. Deze samenwerking smaakte naar
meer en krijgt een vervolg in seizoen 2018-2019 met de nieuwe productie Dorian Gray.
Bij bijna alle voorstellingen van Dido Dido zat een lokaal koor van amateurzangers verstopt in het
publiek. Zij bleven onopgemerkt, totdat zij aan het eind het beroemde slotkoor begonnen mee te zingen
met de performers. Op dat moment kwamen performers en publiek samen; een bijzonder en
verrassend hoogtepunt van de voorstelling. Doordat zij ineens dezelfde ruimte deelden, werden vele
toeschouwers enorm geraakt door Dido Dido. Het samenwerken met lokale koren maakte ons ook
letterlijk meer verbonden met het (lokale) publiek en zorgde ook voor extra reuring rondom de
voorstelling. Artistiek en publiciteit konden elkaar zo ondersteunen. Deze samenwerking met lokale
koren willen we in de toekomst vaker inzetten, indien dit uiteraard past bij de voorstelling in kwestie.
Naar ons idee heeft het goed gewerkt om eind augustus tijdens de Uitmarkt alvast een voorproefje van
Dido Dido te geven in het Muziekgebouw aan ‘t IJ. We vermoeden dat we daarmee een vrij groot,
nieuw publiek hebben bereikt, waarvan een niet nader te bepalen deel een kaartje heeft gekocht voor
een van de voorstellingen.
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beschikbare publieksgegevens
In samenwerking met Ulrike Quade Company is een bescheiden vorm van publieksonderzoek
uitgevoerd bij Dido Dido. Er werden kaartjes uitgedeeld, waarbij men antwoord kon geven op een
aantal meerkeuzevragen door ter plekke een scheur aan te brengen. Het onderzoek is uitgevoerd bij
de voorstellingen in Theater aan het Vrijthof (Maastricht), Theater Ins Blau (Leiden), Schouwburg De
Lawei (Drachten), Theater aan het Spui (Den Haag), De Vereeniging (Nijmegen), Theaters Tilburg en
Theater Corrosia (Almere). Uit de feedback van 216 respondenten kwamen de volgende resultaten:
• Men was zeer tevreden over de kwaliteit van de voorstelling. 33% beoordeelde deze met
goed, 53% zelfs met zeer goed. Hiernaast gaf 5% de voorstelling een voldoende, vond 6%
deze matig en 0,5% slecht. 2,5% gaf geen antwoord.
• We vroegen het publiek naar hun redenen om een kaartje te kopen voor Dido Dido. Hier
konden ze meerdere opties kiezen.
42% van het publiek koos voor een bezoek aan Dido Dido vanwege de muziek van Purcell.
32% baseerde zijn keuze op de publiciteitsmiddelen (poster/flyer/advertentie), 18% bleef het
antwoord schuldig. Een groot deel van het publiek gaf ook aan de keuze te baseren op het
feit dat ze een of meerdere van de groepen kenden en daarom kwamen kijken. 10% kende
NBprojects, 8% Ulrike Quade Company en 6% Silbersee.
• We vroegen mensen naar welke kunstvormen ze nog meer bezoeken. In volgorde van
populariteit bezocht men: theater (78%), concerten (71%), dans & ballet (63%), beeldende
kunst (61%), opera (37,5%) en musical (23%).
We kunnen uit het bovenstaande concluderen dat via Dido Dido veel nieuw publiek kennis heeft
kunnen maken met Silbersee. Slechts 6% kende Silbersee al op het moment dat ze een kaartje
kochten. 37,5% was al bekend met opera en theater, en concerten scoorden nog hoger in de
interesse. We kunnen dus voorzichtig zeggen dat de kans groot is dat het publiek dat nu kennis heeft
gemaakt met Silbersee geïnteresseerd is om naar een van onze andere voorstellingen te komen. Met
het publieksonderzoek hebben we ook e-mailadressen verzameld van mensen die op de hoogte
gehouden willen worden.
Frascati gaf aan dat Dido Dido hen - door het aanhaken van voor Frascati nieuwe gezelschappen nieuw publiek opleverde, álle vijf speeldagen daar waren helemaal uitverkocht. De kenmerken van het
aanwezige publiek kwamen goed overeen met hun gemiddelde publiek. Dit had in 2017 de volgende
kenmerken:
- De bulk van de geregistreerde klanten bestelt maar éé keer (75%)
- 49% van de klanten is nieuw geregistreerd
- Bijna 30% van de bezoekers is onder de 30 jaar
- Het publiek boekt laat. 70 - 80 % boekt pas in de laatste zeven dagen voor de voorstelling.
Bij performance en dans is dit zelfs 80% in de laatste 5 dagen.
Frascati is voor Silbersee een interessant theater om in de toekomst meer te spelen. Wij passen goed
in hun uitdagende programmering, zeker op het moment dat we samenwerken met makers als Nicole
Beutler; op de grens van vooruitstrevend theater en dans.
Uit de kassagegevens van de Stadsschouwburg Utrecht blijkt dat er bij de uitverkochte voorstelling
Dido Dido 62 kaartkopers waren. Over deze kaartkopers zijn gegevens beschikbaar, over hun
gezelschap niet. Het overgrote deel van de kaartkopers (44%) was afkomstig uit Utrecht zelf. 6 %
kwam uit Driebergen-Rijsenburg, eveneens 6% uit De Bilt en 5% uit Zeist. De overige bezoekers kwam
veelal ook uit de regio, uit plaatsen uit Soest, Woerden, Hilversum en Loenen aan de Vecht. Hiernaast
waren er nog drie kaartkopers afkomstig uit plaatsen die verder weg liggen zoals Arnhem, Deventer en
Amsterdam. 58% van de kaartkopers was vrouw, 42% man. 32% was pas voor het eerst in 2017 klant
geworden bij de Stadsschouwburg Utrecht. Dit betekent dat we vrij veel nieuw publiek wisten te
trekken. 28 kaartkopers waren ook geabonneerd op de digitale nieuwsbrief van de Stadsschouwburg
Utrecht. Deze wordt verstuurd op basis van genrevoorkeuren van de klant. 75% van de
nieuwsbrieflezers gaf aan ook in dans geïnteresseerd te zijn. 68% hield ook van toneel, 46% had
6
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interesse in muziektheater, 43% hield van opera en wederom 43% van muziek. Hieruit kunnen we
voorzichtig concluderen dat we onder het wat trouwere publiek van de Stadsschouwburg Utrecht,
namelijk de nieuwsbrieflezers, een zeer gemêleerde groep toeschouwers hebben getrokken, die
zowel op NBprojects, Ulrike Quade Company (hier vallend onder toneel) als Silbersee zijn
afgekomen.

Daral Shaga (doorgespeelde voorstelling)
Silbersee-coproductie Feria Musica, 11 voorstellingen, 6.905 publiek, internationaal circuit van
grote theaters
Daral Shaga staat sinds 2014 op het repertoire, en inmiddels heeft de 25ste voorstelling
plaatsgevonden. Met 6.905 bezoekers en een gemiddelde bezetting van 92% behoort Daral Shaga in
2017 tot de best bezochte voorstellingen van Silbersee. Doordat de ontwikkelkosten van deze
coproductie met het Belgische circusgezelschap Feria Musica al lang achter de rug zijn, is het niet
alleen in artistiek opzicht een lucratieve productie. Eind 2017 is Feria Musica opgeheven; regisseur
Fabrice Murgia is nu directeur van het Théâtre National in Brussel. Hij neemt met zijn Compagnie
Artara de organisatie en verkoop van Daral Shaga met ingang van 2018 op zich.
Terwijl sinds de première in 2014 de politieke en publieke aandacht voor de
vluchtelingenproblematiek zich in golven beweegt, willen we met deze voorstelling het thema onder
de aandacht houden. Daral Shaga is een Waals-Nederlandse samenwerking die in verschillende
landen gespeeld wordt: in 2017 in België en Frankrijk. In andere jaren was de voorstelling ook te zien
in Nederland en Spanje. Juist met een voorstelling over een kwestie die in Europa zo’n heet hangijzer
is, is het spelen voor publiek in meerdere landen voor ons belangrijk.
Naast alle meer verhalende voorstellingen over de vluchtelingenproblematiek, willen we met Daral
Shaga een beeldende en poëtische ervaring bieden. De reactie van het publiek op de verschillende
plekken is opvallend gelijk: men is geraakt en blijft stil achter. Daral Shaga biedt hen een moment
van bezinning en verwondering.
Daral Shaga speelt in grote zalen en laat zich daar bekijken als een levende bioscoopfilm op het
toneel. De acrobatiek heeft het vermogen om het publiek te verbazen en biedt tegelijkertijd een
toegankelijke ingang voor reflectie. De voorstelling toont de grote kracht van de mens op fysiek maar
ook op geestelijk gebied. Het samengaan van disciplines – muziek, zang, acrobatiek, video – leidt tot
een voorstelling waar je, terwijl je je verwondert, door gegrepen wordt.
Wij hebben geen publiekscijfers opgevraagd van deze productie, aangezien alle voorstellingen in
het buitenland hebben gespeeld.
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#tristanisolde (nieuwe productie)
Silbersee-productie, 2 voorstellingen (1 vervallen), 220 publiek, circuit van muziekzalen
In 2014 begon Silbersee met een nieuwe reeks geënsceneerde concerten in de passie-traditie, voor
in het circuit van muziekzalen. Na Match girl passion en Sarah’s Passion volgde in 2017
#tristanisolde. Net als in Match girl passion stond een compositie van David Lang centraal: love fail uit
2012. Dit werk handelt over een universeel thema: de onbeantwoorde liefde. Dit keer geen
muziektheater maar een aaneenschakeling van madrigalen: meerstemmige composities, geschreven
voor de veelzijdigheid van de menselijke stem. De stem draagt het verhaal en heeft de centrale plek
in de opvoering. Naast het creëren van multidisciplinair muziektheater en opera, is het ten gehore
brengen van hedendaagse geënsceneerde madrigalen in de concertzaal een belangrijke artistieke lijn
bij Silbersee (zie ook Stille Nacht am Silbersee).
Met #tristanisolde kozen we op verschillende gebieden voor talentontwikkeling. Waar Isabel Schröder
bij Sarah’s Passion (2016) nog een co-regie deed met Romain Bischoff, kreeg ze nu de kans om deze
taak volledig op zich te nemen. Daarnaast was #tristanisolde was ook een leerzame proeftuin voor
ons Spr!tzl project, het Atelier voor dwaze makers dat zich richt op talentontwikkeling. Drie teams van
door Romain Bischoff geselecteerde jonge makers kregen de kans om een korte voorstelling te
maken, geïnspireerd op het verhaal van Tristan en Isolde. Alle drie de teams ontvingen van een
budget om een kleine productie van 15 minuten te maken. Zij werden hierbij gecoacht door Romain
Bischoff, Juliette van Ingen en Wout van Tongeren. De drie kleine voorstellingen vormden een mooie
aanvulling op love fail. De opgedane ervaring werd meegenomen in de ontwikkeling van het meerjarig
talentontwikkelingsproject Spr!tzl in het najaar van 2017 (waarover hieronder meer).
beschikbare publieksgegevens
Helaas is deze voorstelling maar één keer uitgevoerd in het Muziekgebouw aan ’t IJ. Van hen
ontvingen wij de volgende gegevens:
76 unieke adressen, waarvan 58 uit Amsterdam (3 uit Den Haag, 2 Haarlem)
34 man / 41 vrouw / 1 onbekend
46% is 45 jaar of ouder

Stille Nacht am Silbersee (nieuwe productie)
Silbersee-productie, 2 voorstellingen, 486 publiek, circuit van muziekzalen
Op uitnodiging van Frank Veenstra, artistiek manager van het Muziekgebouw Eindhoven, maakten
wij Stille Nacht am Silbersee in het kader van de serie Scherpdenkers. Bij Scherpdenkers, een
Eindhovens initiatief gericht op het circuit van concertzalen, is het uitgangspunt om een inspirerend
verbond te sluiten tussen het gedachtegoed van een schrijver/wetenschapper/kunstenaar/politicus, en
muziek. Het succes van de serie heeft zich uitgebreid naar o.a. het Amsterdamse Concertgebouw. In
samenspraak met Frank Veenstra viel de keuze al snel op Arthur Japin, vanwege zijn
theaterachtergrond en liefde voor muziek. Voor Silbersee wil met Stille Nacht het publiek, zo aan het
einde van het jaar, een moment van bezinning bieden; een ritueel voor hen die niet religieus zijn maar
wel stil willen staan.
Stille Nacht is voor ons een andere manier om theatraliteit en literatuur te introduceren in concerten en
zo de kaders van het genre verder te verruimen. Stille Nacht blijft jaarlijks op het programma van
Silbersee èn onderdeel van de serie Scherpdenkers. In de laatste maanden van het jaar moet het een
terugkerend bezinningsmoment worden. Het publiek in het Concertgebouw was anders dan het
gebruikelijke publiek hier: jonger en wat minder ‘klassiek’; meer de toeschouwers die je zou
verwachten in het Muziekgebouw aan ‘t IJ. Het spelen op plekken als het Concertgebouw kan hierdoor
zowel voor hen als voor Silbersee nieuwe toeschouwers opleveren.
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La maison vague (doorgespeelde voorstelling)
Silbersee-coproductie LOD en Le Corridor, 8 voorstellingen, 344 publiek, internationaal circuit van
kleine vlakke-vloertheaters
La maison vague was als een levende installatie waarin gesproken woord, livemuziek, opgenomen
muziek en performers samenkwamen. Met die ingrediënten werd een filmische, melancholieke
droomwereld gebouwd. Romain Bischoff ontfermde zich met componist Thomas Smetryns over
zowel de muziek die live gespeeld werd als over de opnames, en adviseerde maker Patrick Corillon
over spel en dramaturgie. De combinatie van beide vormen bleek goed te werken en er hoefde niet
ingeboet te worden op de muzikale zeggingskracht.
Het Waalse productiehuis Le Corridor, met regisseurs Dominique Roodthooft en Patrick Corillon,
tevens beeldend kunstenaar, gaf de belangrijkste artistieke kleur aan La maison vague. Vanuit hun
werk met het maken van museale installaties, traden zij buiten hun gebaande paden door via Silbersee
en LOD op verschillende manieren muziek toe te voegen én hierbij ook te kiezen voor hedendaagse
muziek. Voor Silbersee was het nieuw om zich muzikaal te verhouden tot een bijna museale installatie.
Via de samenwerking konden ook nieuwe publieksgroepen kennis maken met Silbersee.

Spr!tzl (nieuwe productie)
Silbersee Talentontwikkeling (Atelier voor dwaze makers), Kick off (overige activiteit), 80 publiek
Naast het proefdraaien bij #tristanisolde, lanceerde Silbersee op 10 december 2017 Spr!tzl: een nieuw,
meerjarig atelier dat dwaze makers uit allerlei disciplines faciliteert. Op die dag pitchten acht
geselecteerde jonge makers (uit 67 inzendingen) hun uitzonderlijke projecten voor een interdisciplinaire
vakjury, die bestond uit Roni Haver (Club Guy & Roni), Henk Heuvelmans (Gaudeamus), Joop Mulder
(Sense of Place), Jan Zoet (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten) en Romain Bischoff. De
feestelijke bekendmaking van de eerste lichting van drie winnaars vond plaats in The Loft van de
A’DAM Toren in Amsterdam Noord.
De jury koos voor de drie plannen van (1) danser en theatermaker Manuel Kiros Paolini met zijn
groep Teddy’s Last Ride, (2) componist en regisseur Thanasis Deligiannis met zijn
muziektheatergroep I/O en (3) live electronics-performer Akim Moiseenkov met zijn groepsleden
Dave Wismeijer en Jelle Huiberts. Zij kregen elk een ontwikkelbudget van € 15.000 om hun project
onder mentorschap van Spr!tzl gedurende het voorjaar van 2018 uit te werken. Het budget komt in
hun eigen beheer en wordt verwerkt in een uitgebreide begroting. Zij moeten hiermee niet alleen hun
artistieke plan verwezenlijken, maar ook een PR- en communicatieplan opstellen. De uitgewerkte
projecten zullen worden getoond tijdens de eerste editie van het Spr!tzl festival dat 5 & 7 juli 2018 zal
plaatsvinden aan de Noordelijke IJ-oever (Tolhuistuin, A’DAM Toren, A Lab) en het Muziekgebouw
aan ‘t IJ. Om deze makers extra bewust te maken van hun impact op het publiek, wordt er een
publieksprijs van € 5.000 uitgeloofd.

Cage Out & Mask Off (nieuwe producties, educatieve projecten)
Silbersee-Educatie, twee Amsterdamse scholen (IVKO, Amstelveen College), ROC Pact, ArtEZ
en De Krakeling
Met het buitenschoolse educatieproject Cage Out streefden we een aantal doelen na. Ten eerste
wilden we Amsterdamse jongeren door middel van workshops en het maken van een voorstelling
kennis laten maken met muziek, beweging, stemgebruik en theater. We hoopten ze zo te verleiden om
hun nek uit te steken, lef te tonen, gezamenlijk het creatieve proces door te maken en daarmee een
persoonlijke groei te bewerkstelligen.
9
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Via onze partner De Krakeling werd een oproep verspreid onder hun brede jongerennetwerk. Iedereen
met kunstzinnig talent, op wat voor gebied dan ook, kon zich aanmelden. Het was niet nodig om
officiële lessen gevolgd te hebben, ook degene die een gedicht kon schrijven of een goed verhaal
vertellen, was welkom. Zowel leerlingen van de havo en het vwo meldden zich aan, in de leeftijd van
13-21 jaar. Het Amsterdamse ROC Pact bood participatie aan Cage Out als stage aan hun studenten
aan. Ook meldden zich drie stagiaires van Hogeschool voor de Kunsten ArtEZ.
Na 12 workshops volgde een selectie uit de groep. 17 Leerlingen stroomden door naar een intensieve
repetitieperiode, waarbij op de vloer vanuit meerdere disciplines een voorstelling werd gecreëerd. De
voorstelling was een mix van zelfgemaakt materiaal afkomstig van de jongeren, samengebracht door
de coaches van Silbersee. Sterre Konijn bewerkte de ingebrachte muziek en gaf spelaanwijzingen,
Maarten Vinkenoog werkte met percussie en andere muziek, Juliette van Ingen was bewegingscoach
en assisteerde Romain Bischoff met de regie. Het eindresultaat was een voorstelling dóór, met en vóór
de jongeren.
Onder de deelnemers van Cage Out hebben we enquêtes afgekomen. De jongeren gaven het project
gemiddeld een 8,5. Iedereen zou het project aanraden aan mensen aan potentiele nieuwe deelnemers.
De manier van werken, waarbij de input van de leerlingen werd samengesmeed tot een voorstelling,
was voor iedereen nieuw. Over het algemeen vond iedereen zijn eigen aandeel prima tot zijn recht
komen. Het was een intensief traject voor de leerlingen, maar ook erg leerzaam en leuk. Enkele
citaten: ‘Het is een leuke en coole ervaring die je als toneelliefhebber zeker beleefd moet hebben.’
‘De inhoud van de workshops was enorm goed uitgedacht, maar toch was er vrijheid mogelijk.’
‘Sowieso heeft dit hele project me uit mijn comfortzone gehaald en ik heb nu ook wel meer respect voor
theater.’
De Krakeling was enthousiast over Cage Out, maar besloot zich opnieuw te bezinnen op hun beleid
ten aanzien van deze doelgroep. Met de ervaringen van Cage Out op zak, besloot Silbersee
september 2017 te starten met een nieuw project op het vmbo. Op basis van onze ervaring
concludeerden we dat er op het vmbo behoefte is aan artistieke ontwikkeling in combinatie met
aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Ook was het essentieel dit binnen de schoolkaders aan te
bieden. In samenwerking met het Over IJ College (Amsterdam Noord) werd een nieuw, binnenschools
en meerjarig traject ontwikkeld: Mask Off. Mask Off kent een langere leerlijn voor de jongeren. We
hopen zo een manier te vinden om hun ontwikkeling op een meer structurele manier te begeleiden.
Deze vmbo-school is gevestigd in Volewijck: een plek waar veel leerlingen worstelen met een grote
hoeveelheid uitdagingen en waar voor ons flink wat werk te verzetten valt. In elk leerjaar staan er
verschillende activiteiten gepland die voortbouwen op elkaar. De doelen omvatten naast kennismaking
met muziek, theater en beweging ook persoonlijke ‘empowerment’ van de leerlingen middels een
jaarlijkse workshop Presenteren is een Kunst voor de derdejaars leerlingen. Door zich kunstzinnig te
uiten kunnen zij vaardigheden opdoen die hen ondersteunen in het dagelijks leven. De hoop is dat zij
zich daarna aansluiten bij de voorstellingsprojecten die wij binnen school zullen aanbieden.
Zo bleek uiteindelijk Cage Out een heel goede leerschool voor het ontwikkelen van onze visie op
het werken met jongeren en scholieren en het zetten van verdere stappen hierin in Mask Off.
Aantal educatieve workshops Cage Out: 21
Aantal deelnemers: 42
Aantal voorstellingen Cage Out: 3
Aantal bezoekers Cage Out: 195
Aantal educatieve Mask Off: 17
Aantal deelnemers: 406
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I.2. Belang voor de stad Amsterdam
In 2016 streek Silbersee neer in het Muziekgebouw aan ’t IJ en vestigde zich daarmee officieel in
Amsterdam. We voelden ons hier altijd al thuis en zagen dit in 2014 al bekroond met onze nominatie
voor de Amsterdamprijs voor de Kunst. Met ingang van 2017 versterkten wij onze positie in het
pluriforme Amsterdamse culturele veld door zowel producerende- als educatieve en
talentontwikkelingsprojecten (Spr!tzl: Atelier voor dwaze makers) op te zetten, èn onze rol als verbinder
in de culturele keten vorm te geven. Dit vertaalde zich in een stijgende lijn in het aantal bezoekers in
Amsterdam met ingang van 2015:

2015
2016
2017

bezoekers in Amsterdam
889
1.440
5.176 (exclusief educatieve activiteiten)

Voor 2017 namen wij ons voor 18 activiteiten in Amsterdam te realiseren; dit zijn er 22 geworden. Dat
is dan nog exclusief de educatieve activiteiten (38 workshops) en de start van ons Atelier voor dwaze
makers Spr!tzl. Hier waren in totaal 455 deelnemers bij betrokken.
In ons ‘eigen’ huis het Muziekgebouw brachten wij drie uiteenlopende programma’s, die in
verschillende series werden gepresenteerd: de Donderdagavondserie, de Muziektheaterserie, en ook
een eigen serie waarin onze programma’s zijn gebundeld. Ook waren wij aldaar present op de
Amsterdamse Uitmarkt, waar wij unieke privé-concertjes voor bezoekers organiseerden, en samen
met NBprojects een voorproefje van Dido Dido gaven in de grote zaal.
Het Muziekgebouw is ook een belangrijke partner in ons Atelier voor dwaze makers Spr!tzl, tezamen
met de partners in Amsterdam Noord: de Tolhuistuin, de A’DAM Toren en A Lab. Oorspronkelijk zou
ook Dansmakers bij dit project betrokken zijn, maar zij kregen andere prioriteiten nadat hun
subsidieaanvraag 17-20 werd afgewezen.
In onze plannen gaven wij aan een educatief project te willen starten op vmbo-onderwijsinstellingen;
Cage Out! Samen met De Krakeling gingen wij op zoek naar Amsterdamse (vmbo-)scholen die
interesse hadden om dit project aan hun leerlingen aan te bieden. Zij blijken echter overspoeld te
worden door culturele projecten. Ook het intensieve en buitenschoolse karakter van Cage Out maakte
dat het aantal aanmeldingen iets achterbleef bij de verwachting. Een groep van 17 enthousiaste groep
leerlingen van IVKO en het Amstelveen College meldde zich aan. Met hen werd in het voorjaar van
2017 intensief gewerkt; zij kregen eerst een reeks workshops en werkten daarna in fasen aan hun
eigen voorstelling, die in juli 2017 twee keer in De Krakeling te zien was.
In september 2017 konden we wèl van start op een vmbo: het Over IJ College in Amsterdam Noord.
Dankzij de inzet van één enthousiaste docent lukte het om een binnenschools project in verschillende
fases op te zetten, Mask Off, waarbij Silbersee-performers workshops gaven, een Silberseevoorstelling werd bezocht en aan een grote groep leerlingen een kijkje achter de schermen van De
Nationale Opera werd gegeven. Wij hebben veel moois zien ontstaan tijdens de zéér arbeidsintensieve
workshops op het Over IJ College en willen dit project graag meerjarig voortzetten. Op dit moment zijn
er gesprekken gaande om te bepalen in hoeverre de directie van de school hetzelfde belang voor de
leerlingen ziet als Silbersee. Op basis van de uitkomst van deze gesprekken zal worden besloten of dit
project gecontinueerd kan worden.
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In alle windstreken van de stad was Silbersee te gast: in het Bijlmerparktheater, Podium Mozaïek,
Theater Bellevue en op De Parade met True Colors, in het Concertgebouw met een programma met
Arhur Japin, in Frascati met Dido Dido en dus in De Krakeling met ons educatieve jongerenproject
Cage Out. Op al deze verschillende locaties, van Stadsdeel Zuid-Oost tot West, en van Zuid tot Noord,
hebben wij hele diverse doelgroepen bereikt, jong en oud, hoog- en laagopgeleid, bekend en
onbekend met zang/opera/dans, kortom: een cultureel divers publiek.
Voorts zij vermeld dat wij ons in 2017 met een drietal Amsterdamse gezelschappen verbonden om
een productie te coproduceren: Backbone (True Colors), NBprojects en Ulrike Quade Company (Dido
Dido).
Tot slot: Silbersee heeft de hoofdstad vertegenwoordigd op diverse podia in het buitenland. Op het
grote podium van het internationaal vermaarde festival Ruhrtriennale in Duitsland vormden wij samen
met Toneelgroep Amsterdam de Nederlandse afvaardiging. Silbersee representeerde Nederland ook
op middelgrote podia in diverse Franse provinciesteden, en kleine maar fijne podia in België en
Zwitserland. Silbersee exporteerde maar liefst 28 keer zijn Amsterdamse, Nederlandse product met
succes over de landsgrenzen en bereikte daarmee 8.930 bezoekers.
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Hoofdstuk II: Zakelijk
II.1. Prestaties
In 2017 werden 93 voorstellingen gerealiseerd, in 10 verschillende producties. Doel is gemiddeld 120
voorstellingen per jaar te brengen, waarvan 100 met FPK-subsidie. Onze ervaring leert dat in het
eerste jaar van een nieuwe subsidieperiode altijd wat minder activiteiten gerealiseerd worden, omdat
de producerende instellingen vijf maanden vóór de start van de nieuwe periode nog in onzekerheid
verkeren over hun (mate van) voortbestaan. Wij vertrouwen er op de prestatie-eis van 400 activiteiten
in vier jaar ruimschoots te zullen halen.
In standplaats Amsterdam is het doel gemiddeld 20 voorstellingen per jaar te realiseren; dat waren er
22 in 2017.
De verdeling van de 93 voorstellingen over het grote- en kleine-zalencircuit circuit was als volgt:

grote zaal (>400)
kleine zaal (<400)
totaal

begroot FPK (gem.
per jaar)
38
62
100

gerealiseerd
2017
38
55
93

waarvan in Amsterdam
waarvan in buitenland

20
26

22
28

De financiële tegenwaarde van de niet-gerealiseerde zeven voorstellingen in het kleine circuit bedraagt
€ 28.700.
Er was één ‘overige activiteit’: de kick-off van Spr!tzl op 10 december 2017.
Wij stelling vast dat Silbersee door het hele land te zien en te beluisteren is geweest. In de vier grote
steden zelfs vaker dan voorzien, net als in de Regio Zuid en (in iets mindere mate) in de Regio
Midden. In de Noordelijke en Oostelijke regio’s waren we minder aanwezig in 2017, maar dat zal
komende jaren worden gecompenseerd omdat we in 2018 op Oerol staan en in 2019 met het in
Enschede gevestigde Sonnevanck een nieuwe coproductie maken.
De publieksambitie en het gerealiseerde -bereik in cijfers:

per voorstelling
in Amsterdam
totaal

begroot (gem.120 vst
per jaar)
266
4.458
32.000

gerealiseerd 2017
(93 vst)
213
5.176
19.853

Ondanks het feit dat we het streefgetal qua publiek niet helemaal hebben gehaald, is het aantal
bezoekers per voorstelling in 2017 (213) licht gestegen ten opzichte van 2016 (200).
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Bezoekers per productie:
True Colors (45 vst wv 1 vervallen)

aantal bezoekers
7.295

per vst
162

Daral Shaga (doorgespeeld, 11 vst)

6.905

628

Homo Instrumentalis (8 vst)

2.056

257

Dido Dido (14 vst, vervolg in 2018)

2.352

186

Stille Nacht am Silbersee (2 vst)

486

243

La maison vague (doorgespeeld, 8 vst)

344

43

Tristan & Isolde (2 vst wv 1 vervallen)

220

220

Cage out! (3 vst)

195

65

Met True Colors, de coproductie met hiphopdansgezelschap Backbone van Alida Dors, heeft
Silbersee het grootste publiek bereikt. Daral Shaga trok verreweg het meeste aantal bezoekers per
voorstelling:
628. Het breekbare, poëtische objecttheater/imaginair museum La maison vague had een groter
publiek verdiend. Omdat de voorstellingen zich in diverse Franse provinciesteden afspeelden,
hadden wij niet veel grip op de publieksacties vanuit de theaters.

II.2. Stakeholders
Hieronder volgt een (incomplete) opsomming van belangrijke stakeholders voor Silbersee. Sommigen
hebben wij gevraagd om zich over Silbersee uit te spreken. Deze citaten hebben we toegevoegd.
Collega-organisaties: alle coproductiepartners
Choreografe en artistiek leider van Backbone Alida Dors over de samenwerking: ‘True Colors was
een ontmoeting van twee verschillende tradities en ook van verschillende disciplines, gebaseerd op
passie en bevlogenheid. Juist wanneer wij allebei buiten onze comfortzone traden, vonden we het
mooiste en meest bruikbare materiaal voor de voorstelling. We schaafden gezamenlijk aan de muziek.
Zonder expliciet te duiden werd er plek overgelaten voor abstractie. Het dansende lichaam kreeg de
ruimte om zijn eigen taal nog toe te voegen. De zangers drukten uit wat dans alléén niet kan.
Bovendien voegde de zang aan de beweging, tekst en beelden een extra poëtische laag toe. True
Colors wist oprecht buiten de conventies te treden en kon het publiek zo het onbekende laten ervaren.’
NBprojects: ‘Nicole Beutler werkt graag op de grens met het onbekende. Doordat ze niet een expert
is op het gebied van opera hoopte ze met een fris en onbezonnen oog naar een discipline te kijken die
vol van geschiedenis is. Deze -misschien naïeve - blik bleek inderdaad heel waardevol in het
creatieproces. Muzikaal leider Romain Bischoff was een fijne gids in de onbekende wereld. Hij wist
met zachte hand noodzakelijke informatie toe te voegen zonder Nicole te bedelven onder een laag
tradities. Zijn combinatie van nieuwsgierigheid, kennis en gedrevenheid werkten inspirerend.
Daarnaast wist hij door zijn grote netwerk een pracht team van zangers en muzikanten samen te
stellen die allen open stonden voor een experiment. De kruisbestuiving tussen de verschillende
werkwijzen en repetitie methodes bleek vruchtbaar en leerzaam. De voorstelling en de muziek in de
voorstelling zijn in improvisatie en samenspraak met de performers ontstaan.’
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Hans Bruneel, directeur van LOD over La maison vague: ‘De kracht van de samenwerking met
Silbersee is dat we elkaar als artistieke partners in onze waarde lieten. We legden elkaar geen normen
of grenzen op waardoor we bij onze samenwerking oprecht het beste uit alle partijen konden halen. We
respecteerden elkaars werk. Anderzijds hadden we een vergelijkbare interesse in hedendaagse muziek
en componisten, wat ons een gezamenlijk startpunt gaf. Romain Bischoff creëerde een muzikale
dramaturgie in de voorstelling, wat het project voor de toeschouwer verdieping en een rijkere ervaring
gaf. Hij moedigde componist Thomas Smetryns aan om hier en daar net iets anders te denken en de
muzikale precisie op te zoeken.’
Ketenpartners: Muziekgebouw aan ’t IJ, Muziekgebouw aan ’t IJ, Ruhrtriennale, A Lab, Via Rudolphi,
De Bijloke, Frascati, De Krakeling, A’DAM Toren, November Music
Maarten van Boven, directeur Muziekgebouw aan ‘t IJ: ‘Muziekgebouw aan 't IJ vormt
een belangrijke voorpost van nieuwe muziekvormen en haalt en brengt daarvoor
de nieuwste programmaontwikkelingen op het vlak van de hedendaags gecomponeerde muziek en
presenteert deze aan een zo breed mogelijk publiek. Eén van die ontwikkelingen is dat veel, vaak
jonge makers zich nog maar weinig aantrekken van de traditioneel gehanteerde grenzen tussen
hedendaags gecomponeerd en aangrenzende disciplines als elektronische muziek en beeldcultuur.
Een belangrijk deel van het publiek doet dat evenmin. Het Muziekgebouw gelooft voor de toekomst
van de muziek dan ook sterk in de nieuwe generatie interdisciplinaire en transmediale makers en het
publiek dat zij aanspreken. Silbersee is zo’n partner. Zie Homo Instrumentalis (samen met de
Ruhrtriennale) en #tristanisolde.’
Bert Palinckx, artistiek directeur November Music: ‘Al jaren hebben November Music en Silbersee een
nauwe band. Allereerst natuurlijk vanwege het genre. Niets is zo persoonlijk als de menselijke stem en
in de nieuwe muziek wordt de stem vaak gebruikt vanwege haar expressiviteit en theatrale
mogelijkheden. Naast de hoge uitvoeringskwaliteit kiest Silbersee voor spannende programma's waarin
hedendaagse klassiekers worden gecombineerd met nieuw werk van componisten die er toe doen (met
gelukkig ook nieuw werk van Nederlandse componisten). Voeg daarbij de vernieuwende theatrale
ensceneringen en je hebt het ideale project voor een festival als November Music, dat altijd op zoek is
naar nieuwe presentatievormen en genre overstijgende producties met een hoge uitvoeringskwaliteit.
Met de producties van Silbersee bereiken we naast de traditionele nieuwe muziekliefhebber ook de
bezoekers van (muziek)theater- en dansvoorstellingen.
Voor de editie 2018 wordt Silbersee ons Ensemble-in-Residence met een drietal
verschillende producties. We kijken er naar uit.’
Masa Spaan, programmeur De Vereeniging (Nijmegen) en Festival Wonderfeel: ‘Wat betreft de
vraag waarom ik Silbersee in Nijmegen programmeer, dat heeft met mijn opdracht daar te maken
waarvoor ik - in aanvulling op onze grote bespelers Het Gelders Orkest en de Nijmeegse Stichting
voor Kamermuziek die voornamelijk het reguliere traditioneel aanbod faciliteren - een kleine
bijzondere en innovatieve klassieke muziekprogrammering moet maken. De voorstellingen van
Silbersee passen daar goed in gezien de vaak innovatieve concepten waarin muziek van alle tijden
op een creatieve vernieuwende manier wordt gepresenteerd.
Tegelijkertijd bestaat die vernieuwende eigen programmering hier pas drie jaar, daarvoor was er hier
geen eigen programmering (alleen zaalhuur) dus we hebben nog wel een weg te gaan qua
publieksopbouw en moeten dat zien te doen zonder programmabudget...’
Maatschappelijke partners: scholen in Amsterdam, Over IJ College (Amsterdam)
In 2016 is Silbersee zelfs doorgedrongen tot de tekstboeken op de middelbare scholen! In het CKV
boek Bespiegeling - Kunsten in samenhang van J. Groenendijk wordt een lemma gewijd aan de
hiphopopera MontverdISH uit 2011: ‘ISH bestaat uit breakdancers, dj’s en acteurs die gepokt en
gemazeld zijn in de hiphopcultuur. Samen met klassieke muzikanten en zangers van VocaalLAB
spelen zij de opera L’Incoronazione di Poppea van Claudio Monteverdi uit 1642. De wereld van de
streetdance en de opera lijken nauwelijks met elkaar te verenigen. Gevoelige liederen begeleid door
barokke
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instrumenten worden afgewisseld met harde beats waarop de dansers hun spectaculaire headspins en
windmills uitvoeren. Maar alle performers moeten voor deze voorstelling wel degelijk hun comfortzone
verlaten: breakdancers verruilen hun hoekige stijl soms voor sierlijke bewegingen, klassiek geschoolde
zangers en muzikanten gaan de dialoog aan met scratches en raps.’
Artistieke peers: Alain Platel, Jan Fabre, Johan Simons, Christoph Marthaler

II.3. Bedrijfsvoering

In 2017 grepen wij opnieuw de mogelijkheid aan om succesvolle producties in reprise te laten gaan c.q.
zo lang mogelijk op het repertoire te houden, waardoor wij met relatief lage kosten en weinig risico een
groot publiek konden bereiken. De internationale coproductie Daral Shaga, sinds 2014 op het
repertoire, is daar een goed voorbeeld van. Deze circusopera over de vluchtelingenproblematiek trok
zowel in absolute als in relatieve zin de meeste bezoekers en is zowel inhoudelijk als zakelijk zeer
succesvol te noemen.
Met 45 voorstellingen was de coproductie True Colors een goed voorbeeld van efficiënte
bedrijfsvoering; door het hoge aantal voorstellingen worden de productiekosten per voorstelling lager.
Ook Dido Dido kende een uitgebreide theatertournee van 24 voorstellingen (die deels in 2018
plaatsvinden).
Daarnaast wil Silbersee ook in het muziekzalencircuit actief blijven, ook al is dat vanuit
bedrijfsmatig oogpunt niet altijd efficiënt omdat lange tournees in dat circuit niet gebruikelijk zijn.
Wij verklaren dit door de manier van programmeren in de concertzalen; er wordt niet gewerkt met
verkoopbureaus zoals in de theaterwereld. De theaters varen ‘blind’ op het aanbod van de
verkoopbureaus en de makers, terwijl de programmeurs van de concertzalen hun eigen keuzes
maken op basis van de componisten die het gezelschap al dan niet op het programma heeft staan.
Een (meerjarige) keuze voor de producties van een gezelschap is in de muziekwereld daardoor
minder vanzelfsprekend.
Toch is het ons gelukt om in 2017 Homo Instrumentalis acht keer in het concertzalencircuit te
presenteren. Wij willen met onze producties in dit circuit en bij dit publiek het onderscheid blijven
maken en zetten ons vurig pleidooi voor nieuwe muziek en avant-garde ook de komende jaren voort.
Creëren = co-creëren. Dit is niet alleen ons artistieke credo; het is tevens een manier om op een
verantwoorde manier productiefactoren (zoals arbeid en kapitaal) en risico’s te delen. Beide partners
maken gebruik van elkaars netwerk, expertise, achterban en naamsbekendheid.
Silbersee heeft in 2017 doorgebouwd aan deze beleidslijnen: werken met nieuwe partners, nieuwe
verbanden aangaan, waarmee we op een zinvolle en tegelijk effectieve manier nieuwe publieksgroepen
weten te bereiken. Door de samenwerking met Backbone, NBprojects en Ulrike Quade Company
hebben we kruisbestuivingen tussen de verschillende achterbannen kunnen realiseren. Met name de
co-creatie met laatste twee in Dido Dido heeft tot zeer goede resultaten geleid met betrekking tot
publieksbereik, risicospreiding en ondernemerschap.

Reflectie op kansen en bedreigingen
De artistieke signatuur van Silbersee brengt ongewone kansen en risico’s met zich mee, die in
veel gevallen zijn te herleiden tot twee kanten van één omstandigheid. Onze specifieke signatuur
wordt gekenmerkt door een grote diversiteit in het coproduceren met verschillende, steeds weer
nieuwe, artistieke partners in verschillende disciplines. Silbersee brengt avontuurlijk en
ontregelend vocaal muziektheater van hoge kwaliteit. Hieronder reflecteren wij, zoals verzocht, op
kansen en bedreigingen/risico’s op artistiek, sociaal-maatschappelijk en financieel-economisch
vlak.
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Artistiek: sterkte en kansen
1. Met haar keuzes bedient Silbersee enerzijds het nichepubliek van de avantgarde muziek.
Hierbij is, blijkens de recensies, de reputatie van het gezelschap groeiende. Ook de volle zalen
van bijvoorbeeld Homo Instrumentalis, een productie in het kader van de Ruhrtriennale, De
Bijloke en het Muziekgebouw, bevestigen de groeiende erkenning van Silbersee in het circuit.
Anderzijds leveren onze samenwerkingen nieuwe bezoekers op in heel verschillende
werelden, van hiphop tot dans en theaterpubliek.
2. De co-creaties leiden tot nieuwe artistieke talen, tot boeiende nieuwe wegen om een verhaal tot
voorstelling te brengen. Een manier van vertellen die past bij onze tijd waarin we met zovele
verschillende invloeden moeten omgaan. Een manier van vertellen die de klassieke zang een
nieuwe legitimiteit verschaft in een eclectische, geglobaliseerde en diverse wereld. Daarmee
biedt Silbersee binnen het huidige culturele circuit een onderscheidende vorm van
muziektheater.
Artistiek: bedreigingen en risico’s
1. Silbersee bouwt aan een repertoire en aan een imago die niet in één woord te vangen zijn.
Tijd en reputatie moeten hier de gelegenheid krijgen om het merk Silbersee voor het publiek
gestalte te geven.
2. De manier van werken via co-creaties maakt het lastig om een eenduidig imago van het merk
Silbersee op te bouwen. Zo gaat er ook altijd (meer of minder) aandacht uit naar de partner en
moeten we steeds alert zijn op adequate naamsvermelding in de publiciteit. Het blijft belangrijk
om te blijven communiceren wat een voorstelling tot een Silbersee-voorstelling maakt.
3. Een laatste bedreiging is een voor artistieke gezelschappen inherent risico: het gezelschap
en zijn producties hangen aan de artistieke visie van Romain Bischoff.
Sociaal-maatschappelijk: sterkte en kansen
1. Silbersee verhoudt zich tot de hedendaagse diverse maatschappij juist door de verbindingen
die zij via haar co-creatiepartners maakt met nieuwe publieksgroepen. Daarmee bouwen wij
aan een groeiend en actueel draagvlak voor onze producties.
2. Met onze cultuureducatietrajecten dragen wij eraan bij dat jongeren het avontuur van het
muziektheater kunnen ervaren en hun eigen kunstzinnige talenten kunnen ontdekken. Het
idioom van Silbersee dat bestaat uit het zoeken van kansen voor synergie en
gemeenschappelijk avontuur, en bijvoorbeeld onze ervaring met hiphop, raakt juist bij jongeren
een snaar. Silbersee is zo een relevante factor in de cultuureducatiewereld van Amsterdam.
3. Via Spr!tzl, atelier voor dwaze makers, levert Silbersee een activerende en stimulerende
bijdrage aan talentontwikkeling. Spr!tzl kan daarmee uitgroeien tot een producent van talent
dat onorthodox, avontuurlijk en ontregelend muziektheater wil maken.
Sociaal-maatschappelijk: bedreigingen en risico’s
1. Op dit vlak zien wij, gezien het verbindende en flexibele karakter dat juist in onze artistieke
visie besloten ligt, geen bedreiging binnen de huidige en voorzienbare maatschappelijke
context.
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Financieel-economisch: sterkte en kansen
1. Silbersee kiest voor artistieke vernieuwing en experiment en creëert hiervoor nadrukkelijk ook
budgettair de ruimte. Het is de bedoeling dat de inhoud van het merk Silbersee groeit en dat
het experimentele karakter in combinatie met de hoge kwaliteit zullen leiden tot een groeiend
vast eigen publiek waardoor wij in toenemende mate eigen inkomsten kunnen genereren.
2. Met zoveel verschillende producties is het mogelijk om voorstellingen die goed lopen ook te
hernemen. Hiermee worden wel inkomsten verkregen, maar hoeven investeringskosten niet
meer te worden gemaakt.
Financieel-economisch: bedreigingen en risico’s
1. Experiment is ook altijd risico: wij hebben deze risico’s budgettair reeds ingedekt. Verder
spreiden wij onze risico’s juist door de diversiteit in populariteit en toegankelijkheid van onze
voorstellingen, waarin we kunnen onderscheiden in goedlopende en moeilijkere
(experimentele) voorstellingen. Al is dit niet altijd een logische grens: zo behaalde de avantgardevoorstelling Homo Instrumentalis goede bezoekersaantallen.
2. De gevoelde artistieke urgentie leidt tot een grote ambitie om zoveel mogelijk tot stand te
brengen. De vaste bezetting van het gezelschap is echter beperkt. Algemene zakelijke
verplichtingen en verantwoordingen vergen soms verhoudingsgewijs veel van de capaciteit
van een klein bureau dat er in de eerste plaats op is gericht om zoveel mogelijk voorstellingen
mogelijk te maken.
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Hoofdstuk III: Organisatie
III.1. Werkgever- en opdrachtgeverschap
Silbersee is een flexibele organisatie. Het aantal producties en de complexiteit van de producties
wisselt van jaar tot jaar en het wij passen de omvang van de organisatie daaraan aan. Dit betekent dat
het kantoor in 2017 slechts drie vaste aanstellingen had (de algemeen directeur, de zakelijk leider en
de dramaturg) en de overige functies werden ingevuld op basis van tijdelijke aanstellingen. De
organisatie is wel gegroeid in 2017: er werd een freelance creative producer aangesteld voor Spr!tzl, er
werd (eindelijk) een medewerker (voor bepaalde tijd) aangetrokken om PR- en communicatietaken te
vervullen en er kwam een assistent voor Romain Bischoff die zich bezighoudt met artistieke
coördinatie en planning (ook op basis van een overeenkomst voor bepaalde tijd). Daarnaast worden
functies als productieleider en repetitor/bewegingscoach door ZZP’ers ingevuld.
De performers zijn inmiddels allemaal ZZP’ers die zich op projectbasis aan Silbersee verbinden. In de
loop der jaren is er een vaste kern van performers ontstaan, die langzaam van samenstelling
verandert al naar gelang er nieuwe mensen bijkomen of doorstromen.
Silbersee is niet gebonden aan de cao Theater en Dans. Wij bepalen het honorarium op basis van
vaste tarieven per repetitie (€ 120 ex BTW) en per voorstelling (€ 300 ex BTW). In de praktijk is
gebleken dat bij producties met rond de 30 voorstellingen onze honoraria gelijk staan aan de
salarisbedragen van de cao Theater en Dans. Zodra het aantal voorstellingen hieronder komt, komt de
betaling lager uit dan de cao voorschrijft. Het is echter financieel niet haalbaar om jaarlijks gemiddeld
100 muziektheatervoorstellingen te realiseren en tegelijk de cao te volgen. Dit brengt ons bij producties
met minder dan 30 voorstellingen in een lastig parket. Bij bepaalde coproducties (met name met BISinstellingen) worden de performers van de coproducent wel volgens de cao betaald en onze
performers niet; een onwenselijke situatie waar we helaas geen oplossing voor hebben.

III.2. Culturele diversiteit
Culturele diversiteit is voor Silbersee een vanzelfsprekend gegeven dat wij ook in 2017
hebben vormgegeven in de vier P’s: Personeel, Partners, Publiek en Programmering.
Personeel & medewerkers
Amsterdam is een stad met een enorme culturele diversiteit. Silbersee wil dat de veranderingen in de
maatschappij waarvan wij deel uitmaken en waaraan wij ons bestaansrecht ontlenen, zichtbaar zijn in
onze producties en organisatie. De mensen waarmee Silbersee zowel op het podium als op kantoor
werkt, komen uit alle windstreken: van Afro-Amerikaans tot Iranees en van (tweede generatie)
Marokkaans tot Japans. Ook binnen ons bestuur werkt een ‘diverse visie op de samenleving’ inmiddels
door met twee bestuursleden van Antilliaanse afkomst.
Partners, Programmering en Publiek
De keuze van onze partners, die zich kenmerken door hun culturele diversiteit, waarborgt dat ook zowel
programmering en publiek zeer divers zijn. Zo leggen we met Backbone van Alida Dors contact met
een totaal ander publiek dan wij met onze andere producties bereiken. En joelden in eerdere jaren
hiphop-fans voor de solo op theorbe in MonteverdISH en voor de aria Koningin van de Nacht in DJ
MOZ’ART.
Met ingang van 2017 zijn wij een meerjarige samenwerking aangegaan met het Over Y College in
Amsterdam Noord. Het project Mask Off is een educatief muziektheatertraject dat tot stand komt sámen
met deze Amsterdamse vmbo-school. Juist mèt en voor deze jongeren, met hun vele culturele
achtergronden, vinden wij het van groot belang het helende, het samenbindende en het intrigerende
van kunst te beleven.
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III.3. Bestuur & Governance Code Cultuur
In 2017 zijn twee zeer gewaardeerde bestuursleden afgetreden en opgevolgd door een nieuwe
generatie bestuurders. Deze hebben wij gevonden met hulp van de Stichting Binoq, die
getalenteerde bestuurders met een niet-autochtone achtergrond bemiddelt.
Loes Dommering-Van Rongen, voorzitter, 4de termijn
toegetreden in 2009, uiterste datum aftreden: 27 september 2020
- Jurist, o.a. voormalig advocaat en partner bij NautaDutilh Nevenfunctie: secretaris-penningmeester
Stichting Dommering Fonds
Jaap Mulders, secretaris, afgetreden per 1 maart 2017
- Econometrist, o.a. voormalig zakelijk directeur van Het Nationale Ballet en voormalig directeur van
Het Muziektheater te Amsterdam
Nevenfuncties: Lid van de Raad van Toezicht van de Nierstichting, Chairman van de European Express
Association (Brussel), de branche- organisatie van de expresindustrie in Europa.
Opgevolgd door: Marisa Monsanto, 2de termijn
Toegetreden in 2017, uiterste datum aftreden: 27 september 2023
- Jurist met kunsthistorische bagage (RUL), eigenaar-consultant Monsanto Mission Management,
voorheen o.a. programmamanager bij ministerie van Infrastructuur en Milieu, hoofd Marketing en
Communicatie bij Concertgebouw De Doelen en Onafhankelijk Toneel.
Nevenfuncties: Voorzitter Adviescommissie Culturele Projecten Den Haag. Voorzitter district Gooi
4 Nederlandse Vereniging Commissarissen en Directeuren.
Harald Tepper, penningmeester, 2ste termijn
toegetreden in 2015, uiterste datum aftreden: 27 september 2023
- Chemicus, Senior Director Group Sustainability, Royal Philips (per 1 juli), voorheen
Divisiehoofd Biologische Sporen NFI
Nevenfuncties: bestuurslid Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen,
Secretaris Partnerraad De Nationale DenkTank (mede-oprichter)
Beppie Blankert, 3de termijn
toegetreden in 2013, uiterste datum aftreden: 27 september 2020
- Choreograaf, artistiek leider Beppie Blankert Dansconcerten
Nevenfuncties: voorzitter bestuur Neverlike (Keren Levi), BitterSweet Dance (Liat Waysbort),
Ivgi&Greben (Uri Ifgi en Johan Greben), Man||Co bewegingstheater op maat en bestuurslid van
organist Jacob Lekkerkerker en voorzitter van West28 (Robert van Heumen). Coach van
danser/choreograaf Heather Ware
Piet van Gennip, 3de termijn
toegetreden in 2014, uiterste datum aftreden: 27 september 2020
- Econoom, Algemeen directeur Het Balletorkest
Michael de Roo, afgetreden per 15 maart 2017
toegetreden in 2013, uiterste datum aftreden: 27 september 2020
- Slagwerker, o.a. voormalig zakelijk directeur Nederlands Danstheater, De Regentes en
Nederlands KamerOpera festival Zwolle
Nevenfuncties: bestuursfuncties bij het Collectief 33 1/3 (voorzitter), de Roode Bioscoop
en Theatergroep Flint.
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BIJLAGE BIJ BESTUURSVERSLAG 2017
Activiteitenoverzicht 2017

Homo Instrumentalis / man machine music
Silbersee-productie, circuit van internationale muziekpodia

foto: Caroline Seidel

De voorstelling in het kort:
Van speer tot smartphone: in de loop der eeuwen heeft de mens talrijke instrumenten ontwikkeld
om de wereld naar zijn hand te zetten. Maar hebben wij werkelijk de macht over onze
technologie, of houdt zij ons in haar greep?
Homo Instrumentalis bracht vier composities bijeen die onze verhouding tot technologie
verkennen: Machinations (2000, versie Silbersee 2017) van Georges Aperghis, La
fabbrica illuminata (1964) van Luigi Nono en Ode to Man (part I and II, wereldpremière)
van Yannis Kyriakides. Er klinkt bewondering voor het menselijk vernuft, angst voor onze
industriële machinerie, maar ook genoegen over het comfort dat de digitale wereld ons
verschaft.
Op basis van deze composities laat Silbersee zang, dans, elektronica en videokunst samenvloeien.
Homo Instrumentalis is een beeldende muziekvoorstelling over mens en machine.
In Nederland zijn weinig instellingen die vergelijkbare producties realiseren. Natuurlijk kent ons
land zowel diverse ensembles die zich toeleggen op hedendaagse muziek, alsook
gezelschappen die grootschalige interdisciplinaire theaterproducties ontwikkelen, maar de
combinatie van beide komt weinig voor. Op dit punt is Homo Instrumentalis duidelijk
onderscheidend van vergelijkbare creaties. De voorstelling ‘ademt’ de jarenlange ervaring van
Silbersee, die onder meer zichtbaar is in de indrukwekkende prestaties van de acht performers
op de vloer. De manier waarop de thematische samenhang tussen de composities uitgewerkt is
in licht, vormgeving, videokunst en enscenering getuigt van de expertise die artistiek leider
Romain Bischoff in de loop der jaren heeft opgebouwd.
1

Bijlage bestuursverslag
2017

We oogstten veel lof in de pers, zowel nationaal als internationaal. De mooiste
persquotes hebben we hieronder verzameld.
persquotes:
'How do they do it? How have these performers memorised 90 minutes of such extraordinary
complexity, how have they metabolised it into this one flawless, organic whole? Silbersee’s
performance seems beyond human, and perhaps that is part of the point.’
‘(...) Homo Instrumentalis is not for the faint-hearted, but it is a phenomenal achievement.’
Financial Times (****)
‘Toneel en muziek vormen een oog- en oorstrelend, ja zelfs zinnenprikkelend
geheel.’ Theaterkrant (***)
‘De razend moeilijke muziek wordt voortreffelijk vertolkt door de zangeressen van Silbersee,
die bovendien met verve dansen en acteren.’
‘Aperghis’ Machinations is een eindeloze melodie van vocale puf-, sis- en ritselgeluiden,
maar tegelijkertijd ook een aaneenschakeling van absurdistische sketches met een
filosofische ondertoon. Bischoff heeft zijn zangeressen en dansers hier samengesmeed tot
een adembenemende, organisch opererende commando-eenheid.’ NRC
credits:
muzikale leiding Romain Bischoff
performers Fanny Alofs, Miguel Angél Gaspar, Jennifer Claire van der Hart, Eléonore
Lemaire, Jorge Morro, Carl Refos, Michaela Riener, Johanne Saunier, Wouter Snoei
muziek Georges Aperghis Machinations (2000 – versie Silbersee 2017), Luigi Nono La
fabbrica illuminata (1964), Yannis Kyriakides Ode to Man, part I and II (2017)
choreografie Johanne Saunier
video Frederik Jassogne, Bart Moens (Hangaar)
licht en decor Floriaan Ganzevoort (De Theatermachine)
live-electronics & soundscape Wouter Snoei
kostuumontwerp Dieuweke van Reij
artistieke assistentie/dansrepetitor Juliette van Ingen
dramaturgisch advies Wout van Tongeren
technische leiding en productieleiding Jeroen Smith
productie Jimmy-Pierre de Graaf
geluid Maurits Thiel
decorbouw Quirijn Smits
Aantal voorstellingen: 8
Aantal bezoekers: 2.056
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True Colors
Silbersee-coproductie met Backbone, Productiehuis Rotterdam, Het Klooster
(Woerden) en Tanzhaus NRW (Düsseldorf)

foto: Jean van Ingen

De voorstelling in het kort:
Zie mij. Bewonder en benijd mij. In True Colors zocht choreografe Alida Dors naar de ware
persoon achter onze online identiteit. Een voorstelling over hoe we ons online mooier voor doen
dan we zijn en de frustrerende strijd om die verhullende beelden in stand te houden. Met haar
kenmerkende en vernieuwende hiphopvocabulaire gestript van show en bravoure, werden de
verhalen achter de verhullende beelden op social media ontrafeld. We zien wat we het liefst
verborgen houden.
Waar Alida Dors in haar vorige productie samenwerkte met taalvirtuoos Typhoon vond ze
voor True Colors een artistieke partner in Silbersee. Het resulteerde in een uitzonderlijke cast
met operazanger Maciej Straburzynski en spoken word-kunstenaar Guus van der Steen die
samen met Backbone’s dansensemble live on stage te zien zijn. Beeldend kunstenaars Manuel
Rodrigues en Sarah Orfali maakten speciaal voor True Colors videoprojecties die de fake reality
van social media bijna tastbaar maken.
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persquotes:
‘Tegenover de eigentijdse rap, een mooi contrast, staat de klassieke stem van operazanger Maciej
Straburzynski, die diepe emoties en vervlogen tijden oproept.’
Volkskrant ★★★
‘De selfies verschijnen steeds nadrukkelijker op de projectieschermen: prachtig gestylede
portretfoto’s van de vijf dansers, veel gladder, onberispelijker en onbezorgder dan hun alter ego’s
van vlees en bloed, die repetitief en machinaal zwoegend door het leven gaan.’
NRC Handelsblad ★★★
credits:
choreografie & concept Alida Dors
performance Pom Arnold (dans), Bilal Bachir (dans), Donna Chittick (dans), Liza Panjoel
(dans), Delano Spenrath (dans), Guus van der Steen (spoken word), Maciej Straburzynski
(zang) muziek DJ Lovesupreme & Silbersee
muzikale adviezen Romain Bischoff
videoprojectie Manuel Rodrigues & Sara Orfali
lichtontwerp André Goos
kostuumontwerp Arien de Vries
scenografisch advies Ascon de Nijs
muziek- en tekstdramaturgie Maarten van Hinte
dansdramaturgie Peggy Olislaegers & Annette van Zwoll
productie Backbone coproductie Productiehuis Rotterdam, Silbersee, Het Klooster (Woerden)
en Tanzhaus NRW (Düsseldorf)
Aantal voorstellingen: 45
Aantal bezoekers: 7.295
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Dido Dido
co-productie met NBprojects & Ulrike Quade Company

foto: Anja Beutler

De voorstelling in het kort:
Dido Dido bracht het tragische lot van de mythische koningin Dido dichterbij dan ooit.
Regisseur/choreografe Nicole Beutler en muzikaal leider Romain Bischoff lieten zich inspireren
door Henry Purcells beroemdste aria: Dido's Lament uit de opera Dido en Aeneas. Ontheemd en
door liefdesverdriet verslagen, besluit Dido een einde aan haar leven te maken. Remember me,
but forget my fate. Paradoxaal genoeg zorgen haar laatste woorden er juist voor dat haar lot diep
in ons geheugen gegrift staat.
Vijf zangers/musici en één danseres lieten zich door Dido bezielen. Ze animeerden een op de
Japanse bunraku-traditie geïnspireerde pop, bliezen haar adem en leven in. Als in een
koortsdroom drongen ze door tot de kern van Dido's wanhoop en wilskracht. Met zang en
muziekinstrumenten uit alle windstreken ontleedden, herhaalden en herschikten zij de klassieke
aria. Zo vertraagden ze het onafwendbare einde en ontstond er ruimte voor een langzaam
loslaten. Bijzonder was dat er bij vrijwel elke voorstelling een amateurkoor uit de buurt betrokken
was. Zij zaten tussen het gewone publiek in de zaal en zongen op het eind van de voorstelling
mee met de performers op het toneel. Dit bracht een gevoel van grote saamhorigheid en
ontroering bij het publiek teweeg. Dido Dido: een bezwerende afscheidsopera die diep onder de
huid kruipt.
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persquotes:
‘Dido Dido is een uitgepuurd theater van lichaam, stem en adem, dat de aandacht gijzelt met
een sterk ritme en mooie vondsten.’
‘Het begint al met een briljant uitgewerkte declameer-estafette, waarbij de zes performers om
beurten één woord opzeggen, steeds sneller, en vervolgens simultaan, waarna het
geroezemoes weer een ritme wordt dat in en uit fase beweegt. Op precies het juiste moment
word je betoverd
door een geneuriede versie van de aria.’
NRC (***)
‘Een rauw maar feeëriek, heftig maar zo dierbaar, wanhopig en hangend aan het leven, verhaal
in woorden, muziek, instrumenten, mensen en een pop. Het raakt diepere lagen, het is zo intens,
zoveel om naar te kijken, te voelen, te ervaren. Zo mooi.’
‘Nog nooit werd de worsteling van iemand die zelfmoord wil plegen zo invoelend neergezet. Een
dans die je ziel binnenwringt en roept: dit is schoonheid, dit is liefde. En een dans die dat weg
wil duwen en die roept : dit is wanhoop, dit is duister, dit is op weg naar het einde.’
musicalnieuws.nl (*****)
‘Purcell inspireert hier tot moderne klanken in een universele context. Het menselijke oerleed van
geliefd en dan verlaten worden wordt door de aanwezigheid en het bewegen van de pop nog
eens versterkt.’
‘De makers hebben nog een machtig sloteffect voor ons in petto. (...) Heel erg mooi.’
theaterkrant.nl (****)
‘Uiteindelijk legt iedereen het af tegen de pure kracht van Purcells noten. De voorstelling eindigt
met een kaakslag.’
‘Zie het maar eens droog te houden.’
Volkskrant (****)
credits:
regie en choreografie Nicole Beutler
muzikale leiding Romain Bischoff
concept Nicole Beutler, Romain Bischoff
performers Maya Alban-Zapata, Raphaela Danksagmüller, Arnout Lems, Michaela Riener,
Tiemo Wang, Heather Ware
muziek Henry Purcell, Wouter Snoei en alle performers
ontwerp pop en coaching poppenspel Ulrike Quade
poppenmaker Watanabe Kazunori
kostuums Jessica Helbach
set- en lichtontwerp Sascha van Riel
schildering achterdoek Ellen Windhorst en Bas Peeperkorn
assistent regie en dramaturgie Fabienne Vegt
artistiek assistent Justa ter Haar
assistentie pop Tim Hammer, Ruben Mardulier, Suze van Miltenburg, Pluck Venema
techniek Martin Kaffarnik, Wouter Snoei
begeleiding koren Els Mondelaers
meewerkende koren Camerata Fectionata, Noorderlicht, Kleinkoor Amsterdam, Audite Nova,
HORTUS VOCALIS, Collegium Vocale Fryslân, Leids English Choir, Theaterkoor Dario Fo
Aantal voorstellingen: 14 (wordt vervolgd in 2018)
Aantal bezoekers: 2.352
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Daral Shaga (doorgespeelde voorstelling sinds 2014)
Silbersee-coproductie met Feria Musica

foto: Hubert Amiel

De voorstelling in het kort:
Drie landloze reizigers ontmoeten elkaar bij de grens: twee proberen er het beloofde land te
bereiken, de derde staat aan de andere kant van het hek. Hij wil terug naar de grond die hij ooit
verliet.
Een even spectaculaire als aangrijpende voorstelling waarin circus, muziek en theater
versmelten. Het verhaal is geïnspireerd op de lotgevallen van immigranten op grensplaatsen als
Melilla, Tijuana en Lampedusa.
persquotes:
’Daral Shaga vertelt een concreet verhaal van twee vluchtelingen, maar ook het grote verhaal van
de vluchtelingenstromen naar het rijke Westen. Het stemt droevig en hoopvol tegelijkertijd.
Zolang kunstenaars bereid en in staat zijn op zo’n hoog niveau stem te geven aan
vreemdelingen en vluchtelingen, kan hun lot toch niet geheel en al tevergeefs zijn, hoop je. Het
heeft een unieke en weergaloze voorstelling opgeleverd.’
Theaterkrant (*****)
‘Hoe ziet een circus opera eruit? In Daral Shaga staan de kunstjes niet op zichzelf. Muziek,
theater en acrobatie versmelten tot een aangrijpend totaalportret van vluchtelingen op de dool.’
De Standaard (****)
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credits:
regie Fabrice Murgia
muziek Kris Defoort
libretto Laurent Gaudé
algemene artistieke leiding Philippe de Coen
muzikale leiding Romain Bischoff
zang Michaela Riener / Esther Kuiper, Maciej Straburzynski / Job Hubatka, Tiemo Wang /
Arnout Lems
instrumentalisten Fabian Fiorini (piano), Lode Vercampt (cello), Jean-Philippe Poncin
(klarinetten) acrobaten Anke Bucher, Renata do Val, Mark Pieklo, André Rosenfeld
Sznelwar, Laura Smith scenografie Philippe de Coen, Bruno Renson, Fabrice Murgia
video Giacinto Caponio
licht Emily Brassier
geluid Marc Combas
Aantal voorstellingen: 11 (sinds de première in 2014: 25)
Aantal bezoekers: 6.905
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#tristanisolde
Silbersee-productie

foto: Bowie Verschuuren

De voorstelling in het kort:
#tristanisolde was een muziekvoorstelling over de tijdloosheid van de liefde en haar gebreken.
De Amerikaanse componist David Lang (Pulitzer Prize 2008) dook in de sage van Tristan en
Isolde, en creëerde love fail: een modern oratorium waarin hij het eeuwenoude verhaal verbindt
met de wereld van nu. Het libretto stelde hij samen uit een veelheid van bronnen, van
Middeleeuwse dichtwerken tot de hedendaagse verhalen van Lydia Davis. Op haar beurt
geïnspireerd door David Langs compositie, schepte regisseuse Isabel Schröder een mise en
espace waarin parallelle realiteiten elkaar overlapten: actualiteit en mythe, heden en herinnering.
Na love fail bracht Silbersee een naprogramma dat tevens een opstapje vormde naar de start
van Spr!tzl later in het jaar. Drie teams van jonge muzikale makers/performers lieten zich
inspireren door het verhaal van Tristan & Isolde. Zij gaven na de pauze hun eigen interpretatie
van deze sage.
credits:
regie Isabel Schröder
muziek David Lang: love fail (2012)
muzikale leiding Romain Bischoff
lichtontwerp Gé Wegman
klankontwerp Wouter Snoei
kostuums Dymph Boss
bewegingscoaching Fabian Santarciel de la Quintana
zang Natasha Young, Michaela Riener, Elsbeth Gerritsen, Fanny Alofs
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spel Gerindo Kartadinata
makers / performers Spr!tzl:
• Jerzy Bielski, Ine Claes, Tristan Renfrow Vincent van Woerkom
• Katharine Dain & Sven Hamerpagt
• Sterre Konijn, Guus van der Steen, Frank Wienk
adviezen Juliette van Ingen (beweging) Wout van Tongeren (dramaturgie)
Aantal voorstellingen: 2 (1 geannuleerd)
Aantal bezoekers: 220
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Stille nacht am Silbersee
Silbersee-productie

foto: Bas de Brouwer

De voorstelling in het kort:
Stille Nacht am Silbersee maakte deel uit van de serie Scherpdenkers van Het Concertgebouw
en Muziekgebouw Eindhoven, waarin steeds een inspirerende verbinding wordt gelegd tussen
een muzikaal programma en het gedachtegoed van een wetenschapper of kunstenaar. In dit
programma werkte Silbersee samen met schrijver Arthur Japin.
Het muzikale hart van de avond was the little match girl passion van componist David Lang.
Deze aangrijpende winterpassie, een bewerking van het sprookje over het meisje met de
zwavelstokjes, werd in 2008 bekroond met de Pulitzer Prize. David Lang verwonderde zich
erover dat geestelijke muziek nog altijd zeer geliefd is, terwijl veel hedendaagse liefhebbers en
musici zelf niet christelijk zijn. In het bekende sprookje van Hans Christian Andersen vond hij een
eigentijds lijdensverhaal, dat doet wat je van een passie mag verwachten: de toeschouwer
confronteren met het lijden van een individu, om hem zo te laten reflecteren op zijn eigen leven.
Zonder je te moeten aansluiten bij een georganiseerde vorm van religie, is het volgens Lang
mogelijk om via een kunstwerk een spirituele ervaring te hebben, die niet dwingend is en toch
gezamenlijk beleefd kan worden. En zo was Stille Nacht am Silbersee te beleven als een
eigentijdse nachtmis, een moment van bezinning voor iedereen, gelovig of atheïst.
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persquotes:
‘Na afloop was het een aantal donkere seconden doodstil; het ultieme bewijs van bezinning
én respect; voor de zes mensen op het podium voor de eenvoud van de woorden en voor de
vele krachtige muzikale momenten.’
‘Sopraan Jennifer Claire van der Hart, mezzo Michael Riener, tenor Edward Leach en
bas/barriton Maciej Straburzynski dwongen groot respect af met de wijze waarop ze de
eigentijdse, harmonische moeilijke muziek zongen.’
Eindhovens Dagblad
‘Japin, opgeleid als acteur, toonde zich een begenadigd verteller, die precies de juiste dosering
pathos in zijn voordracht wist te injecteren. Dat maakte de fragmenten die hij voorlas tot wellicht
het sterkste onderdeel van deze winteravond.’
Theaterkrant (**)
credits:
muzikale leiding Romain Bischoff
zang Edward Leach, Michaela Riener, Maciej Straburzynski, Jennifer Claire van der
Hart cello Jörg Brinkmann
muziek David Lang: the little match girl passion (2007), voor vocaal kwartet, Arvo Pärt: Da pacem
Domine (2004), Jörg Brinkmann: twee nieuwe composities (2017)
teksten Arthur Japin, Hans Christian Andersen, Shel Silverstein - voorgelezen door Arthur
Japin licht Jeroen Smith
bewegingscoaching Miguel Angél Gaspar / Juliette van Ingen
dramaturgisch advies Wout van Tongeren
Aantal voorstellingen: 2
Aantal bezoekers: 486
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La maison vague (doorgespeelde voorstelling)
Silbersee-coproductie met Le Corridor & LOD muziektheater

foto: Kurt van der Elst

De voorstelling in het kort:

The Glasgolia Inn is een beruchte bar in Glasgow. Stoere zeebonken troepen er samen de
avond voor ze zich lange tijd op zee begeven. Er wordt gezongen en gefeest. Maar achter
deze ruige dronkemansliederen gaat een breekbaar gevoel van angst en eenzaamheid schuil,
onzekerheid over wat komen gaat: la glasgolie.
La maison vague was een ode aan oude zeemansliederen; een imaginair museum dat tijd en
ruimte oversteeg. Hoe kunnen deze liederen ook vandaag nog hun betekenis hebben? Hoe leeft
la glasgolie in elk van ons? Beeldend kunstenaar Patrick Corillon, componist Thomas Smetryns
en regisseur Dominique Roodthooft zochten het voor ons uit. Aan de hand van objecten en
muziek brachten ze de menselijke ziel in kaart. Kunnen we ooit aan la glasgolie ontsnappen? Of
willen we dat helemaal niet?
persquotes:
‘De grootste kracht van deze muzikale vertelling zit hem in de intimiteit. Samen met het publiek
worden de oude verhalen tot leven geroepen. (…) La maison vague is een aanstekelijke,
sobere ode aan sterke verhalen en liederen.’
Theaterkrant (***)
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credits:
tekst, spel en scenografie Patrick Corillon
compositie Thomas Smetryns
muziekdramaturgie Romain Bischoff
regie Patrick Corillon, Dominique Roodthooft
spel Dominique Roodthooft (Franse versie), Jeroen Van der Ven (Nederlandse versie)
harmonium (live) Fabian Cooman
assistent scenografie Rudiger Flörke
licht Jojo Bosmans
geluid & video Renaud Minet
realisatie animatie Patrick Corillon
assistentie animatie & montage Raoul Lhermitte, Laurence Vaes
film Mathias Ruelle (realisatie), Arnout Lems (bariton), Raphaela Dansagmüller (Duduk,
Paetzold bass recorder, houtfluiten), Benjamin Dousselaere (geluid)
Aantal voorstellingen: 8
Aantal bezoekers: 344
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Spr!tzl
Silbersee-Talentontwikkeling

foto: Bas de Brouwer
Eind 2017 vond de officiële kick off van Spr!tzl plaats: de presentatie van drie jonge
makers(groepen) als eerste echte deelnemers aan Spr!tzl. Op 10 december werden in The Loft
van de A’DAM Toren de drie geselecteerden feestelijk gepresenteerd. Eerder die dag hadden
acht verschillende formaties hun ideeën gepitcht voor de jury bestaande uit Roni Haver (Club
Guy & Roni), Henk Heuvelmans (Gaudeamus), Joop Mulder (Sense of Place), Jan Zoet
(Academie voor Theater en Dans) en Romain Bischoff. De geselecteerden waren Manuel Kiros
Paolini, Thanasis Deligiannis en Akim Moiseenkov. Zij zullen in de eerste helft van 2018 onder
mentorschap van Silbersee en diverse coaches hun projectplannen gaan uitwerken. Elke maker
ontvangt een budget van € 15.000 om het project verder te ontwikkelen en - geheel in de stijl van
Silbersee - de grenzen van hun eigen kunstdiscipline op te zoeken. De resultaten zullen te zien
zijn tijdens het eerste Spr!tzl Festival op 4 en 7 juli 2018. Bij dit festival ligt de focus volledig op
nieuw talent en zullen programmeurs uit verschillende kunstdisciplines worden uitgenodigd.
Overige activiteit: 1
Aantal bezoekers: ongeveer 80
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Cage Out
Silbersee-Educatie, in samenwerking met De Krakeling

foto: Lukasz Wierzbowski

De voorstelling in het kort:
Met het buitenschoolse educatieproject Cage Out streefden we een aantal doelen na. Ten eerste
wilden we Amsterdamse jongeren door middel van workshops en het maken van een
voorstelling kennis laten maken met muziek, beweging, stemgebruik en theater. We hoopten ze
zo te verleiden om hun nek uit te steken, lef te tonen, gezamenlijk het creatieve proces door te
maken en daarmee een persoonlijke groei te bewerkstelligen.
Via onze partner De Krakeling werd een oproep verspreid onder hun brede jongerennetwerk.
Iedereen met kunstzinnig talent, op wat voor gebied dan ook, kon zich aanmelden. Het was niet
nodig om officiële lessen gevolgd te hebben, ook degene die een gedicht kon schrijven of een
goed verhaal vertellen, was welkom. Zowel leerlingen van de havo en het vwo meldden zich
aan, in de leeftijd van 13-21 jaar. Het Amsterdamse ROC Pact bood participatie aan Cage Out
als stage aan hun studenten aan. Ook meldden zich drie stagiaires van Hogeschool voor de
Kunsten ArtEZ.
Na 12 workshops volgde een selectie uit de groep. 17 Leerlingen stroomden door naar een
intensieve repetitieperiode, waarbij op de vloer vanuit meerdere disciplines een voorstelling werd
gecreëerd. De voorstelling was een mix van zelfgemaakt materiaal afkomstig van de jongeren,
samengebracht door de coaches van Silbersee. Sterre Konijn bewerkte de ingebrachte muziek
en gaf spelaanwijzingen, Maarten Vinkenoog werkte met percussie en andere muziek, Juliette
van Ingen was bewegingscoach en assisteerde Romain Bischoff met de regie. Het eindresultaat
was een voorstelling dóór, met en vóór de jongeren.
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Onder de deelnemers van Cage Out hebben we enquêtes afgekomen. De jongeren gaven het
project gemiddeld een 8,5. Iedereen zou het project aanraden aan mensen aan potentiele
nieuwe deelnemers. De manier van werken, waarbij de input van de leerlingen werd
samengesmeed tot een voorstelling, was voor iedereen nieuw. Over het algemeen vond
iedereen zijn eigen aandeel prima tot zijn recht komen. Het was een intensief traject voor de
leerlingen, maar ook erg leerzaam en leuk. Enkele citaten:
‘Het is een leuke en coole ervaring die je als toneelliefhebber zeker beleefd moet hebben.’
‘De inhoud van de workshops was enorm goed uitgedacht, maar toch was er vrijheid mogelijk.’
‘Sowieso heeft dit hele project me uit mijn comfortzone gehaald en ik heb nu ook wel meer
respect voor theater.’
De Krakeling was enthousiast over Cage Out, maar besloot zich opnieuw te bezinnen op hun
beleid ten aanzien van deze doelgroep. Met de ervaringen van Cage Out op zak, besloot
Silbersee september 2017 te starten met een nieuw project op het vmbo. Op basis van onze
ervaring concludeerden we dat er op het vmbo behoefte is aan artistieke ontwikkeling in
combinatie met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Ook was het essentieel dit binnen de
schoolkaders aan te bieden. In samenwerking met het Over IJ College (Amsterdam Noord) werd
een nieuw, binnenschools en meerjarig traject ontwikkeld: Mask Off. Mask Off kent een langere
leerlijn voor de jongeren. We hopen zo een manier te vinden om hun ontwikkeling op een meer
structurele manier te begeleiden.
Deze vmbo-school is gevestigd in Volewijck: een plek waar veel leerlingen worstelen met een
grote hoeveelheid uitdagingen en waar voor ons flink wat werk te verzetten valt. In elk leerjaar
staan er verschillende activiteiten gepland die voortbouwen op elkaar. De doelen omvatten naast
kennismaking met muziek, theater en beweging ook persoonlijke ‘empowerment’ van de
leerlingen middels een jaarlijkse workshop Presenteren is een Kunst voor de derdejaars
leerlingen. Door zich kunstzinnig te uiten kunnen zij vaardigheden opdoen die hen ondersteunen
in het dagelijks leven. De hoop is dat zij zich daarna aansluiten bij de voorstellingsprojecten die
wij binnen school zullen aanbieden.
Zo bleek uiteindelijk Cage Out een heel goede leerschool voor het ontwikkelen van onze visie
op het werken met jongeren en scholieren en het zetten van verdere stappen hierin in Mask
Off.
Aantal educatieve workshops Cage Out: 21
Aantal deelnemers: 42
Aantal voorstellingen Cage Out: 3
Aantal bezoekers Cage Out: 195
Aantal educatieve Mask Off: 17
Aantal deelnemers: 406
credits:
Regie Romain Bischoff
Spel Wietse Walrave, Rosa Griffioen, Sam Poelsma, Susanne de Heer, Rafael Samuel,
Femke van Duijn, Lieve van Engelenburg, Tigo de Koning, Samme van Rooy en
Josephine Borst
Spel en Coaches ArtEZ Mirjam Mertens (stage), Nikki Vos (stage), Jentley Drieman
(stage)
Coaches Silbersee Sterre Konijn, Maarten Vinkenoog, Juliette van Ingen
Scenografie en kostuums Sacha Zwiers
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