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1. Profiel: Studio Peer

1.a. korte typering

Studio Peer: Fred Delfgaauw & Ida van Dril

Studio Peer is de organisatie van theatermakers Fred Delfgaauw en Ida van Dril. Fred beoefent al
meer dan 35 jaar het theater vak en maakt nog altijd succesvolle poppentheatervoorstellingen voor
volwassenen die tot stand komen vanuit zijn eigen theater Peeriscoop in Gorinchem. Hij gaat zich de
komende jaren toeleggen op talentontwikkeling en de overdracht van zijn bevlogenheid en
vakmanschap aan een nieuwe generatie. Alles wat hij in Gorinchem heeft opgebouwd stelt hij open
voor nieuwe makers.
Zijn compagnon bij Studio Peer, Ida van Dril, is een voorbeeld van succesvolle talentontwikkeling van
de afgelopen jaren. Ida maakt en speelt poppentheaterproducties voor kinderen en volwassenen. Zij
neemt de komende jaren het artistiek leiderschap van Fred over.
Studio Peer maakt producties voor alle leeftijden en biedt begeleiding en coaching voor
aanstormende talenten: voor makers van poppen- en objecttheater en voor verhalenvertellers uit alle
windstreken
In 2021-2024 werken nieuwe talenten mee in alle geledingen van Peer, van bestuur en zakelijke
leiding tot op de speelvloer. Veel activiteiten zijn bovendien vanaf 2020, artistiek en zakelijk, nog
sterker gericht op meer samenwerking binnen de stad en de regio. Het doel is dat Theater
Peeriscoop (met Studio Peer) over enkele jaren bekendstaat als de plek van en voor een nieuwe
generatie verhalenvertellers en poppenspelers, die theater maken dat iedereen raakt.
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Peeriscoop: theater & broedplaats voor talent

Theater Peeriscoop maakt na meer dan 20 jaar een niet meer weg te denken onderdeel uit van de
culturele uitstraling van Gorinchem. Zonder Peeriscoop is er geen podium voor kleine en
middelgrote theatervoorstellingen uit het aanbod voor de vlakke vloer uit heel Nederland en uit
Gorinchem zelf.
Het theater staat dan ook bekend om de aansprekende, toegankelijke programmering, om zijn
intieme sfeer en gastvrijheid.
Wat dit theater bijzonder maakt is dat theatermaker Fred Delfgaauw zelf de bouw en inrichting van
het theater realiseerde. Door een sterke samenwerking met het bedrijfsleven uit de regio, die hem
met middelen en diensten bijstond, lukte het hem zijn droom te realiseren. De financiële middelen
verkreeg hij voornamelijk uit eigen inkomsten door zijn inspreekwerk voor radio & tv, beroemde
Disneyfilms en commercials. Studio Peer, de kleine theaterproductiekern van Fred Delfgaauw, maakt
en presenteert er sinds 1998 uniek poppentheater, toneelvoorstellingen en een gastprogrammering
van uiteenlopend, maar steevast hartverwarmend cabaret en verhalend theater.
Peeriscoop en Studio Peer vormen samen de ideale omstandigheden voor talenten in de
podiumkunsten om zich professioneel te ontwikkelen in de regio Gorinchem. Ook het naastgelegen
ULO-gebouw, waarin cultuurparticipatie en -educatie een plek heeft, sluit letterlijk aan op het
professionele podium. Het is dan ook de ambitie van Studio Peer om over vier jaar hét regionale
centrum te zijn voor professionele talentontwikkeling podiumkunsten, met een landelijke uitstraling.
Verhalenvertellers en poppenspelers vinden er kennis, inspiratie en een podium.

1.b. missie
In een wereld die lijkt te polariseren, waar eigen waarden en bezit van groter belang lijken dan de
gezamenlijkheid, waar invloeden van andere culturen en religies onze cultuur lijken te bedreigen én
verrijken, kan het theater een plek zijn van contemplatie, waar collectief momenten van plezier en
ergernis worden beleefd, naar antwoorden wordt gezocht, wordt gelachen juist om de pijn, waar een
gezamenlijkheid kan ontstaan. Dat is wat Studio Peer zijn publiek wil bieden en waar de makers zelf
naar op zoek zijn: een manier om verhalen te vertellen die het dagelijks leven kunnen omvatten,
duiden en inzichtelijk maken.
Peeriscoop is de ontmoetings- en ontwikkelplek voor nieuwe verhalen; om mensen samen te
brengen in nieuwe verbindingen voor Gorinchem en de regio.
Peer wil dat mensen elkaar cultureel kunnen ontmoeten om het perspectief op de ander te
vergroten. Als we het verhaal van de ander kennen kunnen we openstaan voor andere levensvisies en
culturen.
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1.c. doelstellingen
Het delen van verhalen van verschillende mensen jong en oud, van alle niveaus, achtergronden en
culturen d.m.v. het verbinden van verleden en heden:
o in betekenisvolle theatervoorstellingen voor een breed publiek
o in het doorgeven van een poppenspeltraditie
o in het opleiden van nieuwe talenten in de podiumkunsten.

1.d. kernactiviteiten
De kernactiviteiten van Studio Peer bestaan uit het maken van voorstellingen, het ontwikkelen van
talentontwikkelingstrajecten en het organiseren van aanvullende activiteiten ter bevordering van het
genre.
Ter ondersteuning van de producties exploiteert de stichting daarnaast een eigen, klein theater in
Gorinchem (130 stoelen).
Studio Peer maakt beeldende verhalen met poppen om de traditie van poppentheater voor jong en
oud in Nederland te koesteren en door te ontwikkelen. Studio Peer produceert voorstellingen en
vertellingen voor in het theater om verhalen van nieuwe talenten en nieuwe Nederlanders een
podium te geven.
De komende periode geeft Studio Peer gestalte aan zijn missie en doelstellingen door per jaar
minimaal:
o 1 nieuwe Peer-productie te maken voor kleine en middenzalen en op scholen in heel
Nederland en België,
o 1 talentontwikkelingstraject + productie te faciliteren
o 1 community-project te realiseren = samenwerkingsproductie met de regio.
o En uiteraard de bestaande producties te spelen; de meeste producties halen ruim 100
voorstellingen.
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2. Artistiek
“De beste reden om geschiedenis te leren is niet alleen om de toekomst te kunnen
voorspellen, maar om jezelf te bevrijden van het verleden en je een alternatief voor
te stellen.“
Yuval Noah Harari, Homo Deus: een kleine geschiedenis van de toekomst.

2.a. overdracht van een unieke theatertaal
van Fred Delfgaauw naar Ida van Dril
Fred Delfgaauw is ruim 35 jaar bekend om zijn geheel eigen stijl in het poppentheater. De poppen
van Fred staan bepaald niet buiten onze maatschappij. Hij plukt de figuren regelrecht van straat of uit
onze culturele canon en geeft ze een vorm en een stem. Geïnspireerd door wat hij om zich heen ziet
creëert hij personages die inspelen op onze gedeelde gevoelens van angst, ergernis of onbegrip,
maar ook bewondering, compassie en liefde. In de afgelopen jaren leidde dat tot de voorstellingen
Wachtkamer van de liefde en Paradijsvogels en recentelijk samen met Ida King Lear. Met dit spel
bereikt hij nog altijd een groot en breed publiek dat generaties omspant. Het lukt hem ook het
ambacht over te dragen op talentvolle nieuwe makers, zoals hij dat in de afgelopen beleidsperiode
deed met Ida.

Het geheim van zijn en ook Ida’s werk schuilt in de omgang met het materiaal: een levenloos
omhulsel wordt een personage, dat het publiek als een mens van vlees en bloed ervaart. De pop
wordt altijd geloofd; de pop kan niet liegen, de poppenspeler wel. Zo ontstaat een intrigerend spel
tussen spreker en spreekbuis; wie spreekt eigenlijk en wat is de waarheid?
Door de wisseling van dialoog met uiteenlopende personages kunnen verschillende (levens)verhalen
tegelijkertijd verteld worden en krijgt een vertelling als geheel een inhoudelijke en theatrale
gelaagdheid. Een onderwerp of maatschappelijk dilemma wordt zo vanuit veel verschillende
perspectieven aangeboden op een speelse manier. Het zet de toeschouwer uiteindelijk zelf aan het
denken.
Ida: “Wat ons werk speciaal maakt, en wat de meeste andere poppenspelers niet doen, is dat we de
aanwezigheid van de pop expliciet maken. De pop zal op zeker moment altijd herkend worden als
‘maar een pop’ en dus wordt duidelijk dat de pop geen eigen mening heeft maar een stem is in het
hoofd van de poppenspeler. De pop kan mijn trots zijn, mijn teleurstelling, mijn boosheid, mijn
liefde. Worstelingen die een mens, klein of groot, heeft kun je zo zichtbaar en invoelbaar maken.
Mijn uitdaging is dat zowel kinderen als ouders door hetzelfde verhaal daadwerkelijk geraakt worden
en/of tot nadenken worden gezet. Dat ouders niet alleen genieten van hun kind die op de
voorstelling reageert, maar daadwerkelijk zelf verwonderd raken en zichzelf verrassen met hun eigen
(theater)ervaring.
Ik zal altijd kiezen voor een verhaal dat schuurt, spannend of zelfs eng is. Daarin ligt mijn uitdaging:
wat kunnen kinderen aan? Zoetsappigheid brengt weinig te weeg. Wat gebeurt er op de grens van
eng en grappig? Omgaan met gevaar betekent voor kinderen (en volwassenen) leren omgaan met
angst of negatieve emoties.
Deze gelaagdheid in ervaring voor zowel jong als ouder publiek maakt het delen van een verhaal,
van een voorstelling zo ontzettend spannend. Het is de reden dat ik graag veel speel: de voorstelling
komt pas echt volledig tot zijn recht in dialoog met een divers publiek.”
Studio Peer streeft hoe dan ook naar totaaltheater: een optimale, betoverende theaterbeleving.
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In de periode 2021-2024 zal Fred het artistiek leiderschap overdragen aan Ida die in de afgelopen
jaren zelf een aantal succesvolle (jeugd)producties maakte: Kodo, het verhaal van de Samurai , Joris
en de draak en Rattenvanger. Met Ida kreeg het jeugdige publiek een voorname plek in het aanbod
van Studio Peer. Naast voorstellingen voor kinderen gaat zij jongeren warm maken voor
poppentheater.

Het spel met de poppen van Van Dril en Delfgaauw is magisch. Met juiste lichtval, muziek en
vormgeving (door Kathelijne Monnens) nemen de twee spelers ons mee in een wereld van tragiek en
hoop, van ouderdom en jeugd. Delfgaauw laat zien dat alle spel illusie is, maar dat neemt niet weg dat
ik al kijkend en luisterend geloofde in de oude Lear en zijn jongste dochter.
Aan het slot, na de beruchte stormscène waarin Lear tot inzicht komt van zijn foute besluit, speelt
Delfgaauw zelfs zonder pop op zijn rechtervuist. Indrukwekkend en verrassend. Deze King Lear is
werkelijk zeer mooi en ontroerend: het gaat over toneelwerkelijkheid en illusie, over spel en spelen,
over poppen waarin je gelooft terwijl je weet dat het poppen zijn. En tot slot krijgt de toeschouwer
inzicht in een van de aangrijpendste tragedies van Shakespeare, die over ouderdom en dochterliefde.
Theaterkrant Kester Freriks jan. 2020

meer talent ontwikkelen
Fred heeft zich in de afgelopen jaren al bewezen als een gepassioneerde en succesvolle begeleider
van talenten uit verschillende disciplines. Studio Peer staat in 2021-2024 volledig open voor talenten
en nieuwe samenwerkingen. In alle geledingen van de organisatie.
Bestaande samenwerkingen worden tot volle wasdom gebracht en nieuwe gestart:

o

Eva van den Bosch maakte Loena’s Sterrennacht en Op het leven geschreven (reprise in
2021). Eva maakt muziektheater met poppenspel: haar zoektocht bestaat uit de combinatie
van gezongen verhalende liederen en poppen en krijgt vorm in twee nieuwe producties.

o

Verhalen en verhalenvertellers uit andere culturen krijgen een podium in Peeriscoop met de
komst van Alghaith Alsamuraii, kortweg Ray. In 2019 werd zijn vertelling Hoop in Peeriscoop
gemaakt onder begeleiding van Fred. Deze gaat in reprise en in 2021 maakt Ray een
vervolg.

o

jonge of nieuwe regisseurs, schrijvers, dramaturgen, makers en vormgevers werken mee aan
alle nieuwe producties. Onder hen o.m. Rosa Peters (maker van De Witte Raaf), Floortje
Schoevaart(schrijfster), Djenne Fila (vormgeefster) en studenten van de regie-opleiding
Maastricht.

6

o

talenten van eigen bodem: uit Gorinchem komt o.m. Breaksquad (finalist Hollands Got Talent
2019), breakdancers die in Peeriscoop gecoacht door Fred een nieuwe productie
ontwikkelen die geschikt is om ook op scholen te spelen.

2.b uitgangspunten
Levend erfgoed in Gorinchem: verhalen & poppentheater
Gorinchem is de grootste authentieke vestingstad van Nederland met een complete vestingwal. De
stad is een nog tamelijk onbekende schatplaats van bijzonder cultureel erfgoed. Dat erfgoed kan zich
niet openbaren zonder de verhalen van de mensen die het bouwden en bewonen: toen en nu.
Grofweg zijn er twee belangrijke immateriële erfgoedpijlers die de stad typeren:
(historische) verhalen en de traditie van het poppentheater.
o verhalen
“We moeten verhalen vertellen om ons verbonden te voelen; verbondenheid met het verleden
verrijkt en verdiept het handelen in het heden.”
Nelleke Noordervliet

Gorinchem kent roemruchte verhalen van Hugo de Groot tot Hendrick Hamel. De stad herbergt
daarnaast een schat aan verhalen van haar inwoners. Het delen van verhalen betekent een
blikverruiming op de achtergrond of eigen(aardig)heden van de ander. Het delen van verhalen maakt
dat we onszelf, de ander en onze geschiedenis leren kennen, hetgeen onderling begrip en
verbinding mogelijk maakt.
Fred is als theatermaker en performer een rasechte verhalenverteller. Ook Ida stelt in haar werk
verhalen vertellen centraal. In theater Peeriscoop worden andere ‘vertellers’ geprogrammeerd en
worden nieuwe talenten geschoold en ondersteund.
o poppentheater
Nederland kent een unieke historie en traditie in het ontwikkelen van poppenspel en beeldend
theater. Van de poppenkast met Jan Klaasen en het marionettentheater ontwikkelden zich
volwaardige theatervormen, waarin Nederland lange tijd toonaangevend was in de wereld. Fred
markeert als verhalenverteller en theatermaker een belangrijke schakel in deze traditie. Het lukt hem
om prangende, schrijnende, controversiële of emotionele thema’s behapbaar te maken door ze te
laten uitspelen door poppen. En het lukt hem ook om anderen die specifieke taal te leren, zoals zijn
‘opvolger’ Ida Van Dril. Van hem leerde zij het vak en inmiddels maakt zij haar eigen succesvolle
familievoorstellingen.

2.c.

producties & projecten 2021-2024
Peer-producties,
talentontwikkeling
regionale samenwerkingsproducties

Peer-producties
2021 De vliegende Hollander
Ida duikt in dit mysterieuze verhaal en maakt er een stoere vertelling van met laffe helden en
heldhaftige lafaards. De Vliegend Hollander is het verhaal van kapitein Willem van der Decken die
uitvoer uit met zijn schip De Hollander, op zoek naar rijkdom. Gedreven door hebzucht beval hij zijn
zijn bemanning op eerste Paasdag uit te varen. Dat was verboden… Sindsdien is iedereen aan boord
gedoemd voor eeuwig te blijven varen over de wereldzeeën.
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Het spannende en ook tikje enge verhaal inspireert tot een muzikale en beeldende reis met een
dolend schip, stormen op zee en zeemansliederen om de moed erin te houden.
De Vliegende Hollander is als voorstelling, net als zijn voorgangers, toegankelijk voor een groot
publiek. Jong en oud moet door de gelaagdheid van de voorstelling vermaakt én geraakt kunnen
worden. Waar de jonge bezoekertjes een spannend (zee)avontuur meemaken, zullen de ouderen ook
de onderliggende lijn van overmoed en de gevolgen voor anderen meekrijgen.
Met: een kinderboekenschrijver voor de tekst, componist en muzikant Roel Boon (o.a. muziek van
Kodo), Kathelijne Monnens voor de vormgeving en de poppen.
Rosa Peters (Witte Raaf) wordt aangetrokken om het proces van poppentheater-maken te volgen en
te voeden. “Deze bijzondere manier van theatermaken en de wijze waarop poppenspel, vertelkunst

en acteren met elkaar versmelten intrigeert me. Daagt me uit. Voelt als vertrouwd maar is toch
nieuw. De keren dat ik verschillende voorstellingen zag van Fred, Ida of van hun samen groeide
mijn interesse als regisseur. Inspireerde mij om de grenzen ervan te verkennen. Hier wil ik meer
van weten en vooral van leren. Betrokken worden ook Floortje Schoevaert (schrijfster) en Djenne Fila
(vormgeefster)

De werkwijze is die van Joris en de Draak en De Rattenvanger: eerst wordt een opzet van 30 minuten
gemaakt. Deze speelt in de zomer van 2021 op theaterfestival De Parade. Op basis van de eerste
publiekservaringen wordt het maakproces vervolgd. Na een lange reeks try-outs vindt de première
plaats in december 2021, gevolgd door een speelperiode (zolang er publiek voor is) tot eind juni
2024. Net als de vorige producties van Ida zal deze ruim 120 keer spelen.
2022 Wereldverbeteraar(s)
van Bernard tot Harari.
Fred maakt een voorstelling over wereldverbeteraars en hun macht en onmacht in de samenleving;
geïnspireerd door onder meer het toneelstuk De Wereldverbeteraar van Thomas Bernard en de
‘lessen’ van de schrijver Yuval Noah Harari. Zijn populaire boeken (o.a. Sapiens, Homo Deus en 21
lessen voor de 21e eeuw) werpen nieuw licht op wie wij zijn, waar we vandaan komen en waar we
naartoe gaan.
Fred neemt de filosoof uit het stuk van Bernard als vertrekpunt. Hij heeft een traktaat geschreven over de
verbetering van de wereld en daarvoor zal hem een eredoctoraat worden aangeboden. Dit gebeurt niet op de
universiteit, maar in zijn kamer, of in zijn hoofd…

Fred gaat met zijn poppen/personages zoeken naar de rol van verhalen die de wereld willen
verbeteren: de moed die nodig is om de wereld te bewegen, maar ook het gevaar van verhalen als
utopie voor een betere wereld die door dictators of geestelijk leiders worden gebruikt om mensen
volgzaam of juist strijdbaar te maken. De bewondering voor en het gevaar van de leider die een
mooiere toekomst voorschotelt en zo massa’s volgers in beweging krijgt. Het wordt een
poppenvoorstelling met naast Hitler ook Ghandi, naast een ‘gewone’ leraar ook een politicus. Een
dialoog tussen de groten der aarde en de kleine mensen die op hun beurt ook wereldverbeteraars
(kunnen) zijn. De wereldverbeteraar is niet altijd iemand die goed doet, maar het wel goed
bedoelt….
Fred brengt ze tot leven en gaat, met de thema’s en de realiteit van vandaag (geïnspireerd door de
film Er ist wieder da), visies tegenover elkaar plaatsen. Historische figuren komen opnieuw aan het
woord en worden bevraagd met de kennis van nu. Zo legt de verhalenverteller Fred via de stem van
velen nuances bloot, de grijstinten die altijd tussen zwart- en wit-denken zichtbaar moeten blijven.
Fred nodigt Rob de Graaf uit een tekst te schrijven op basis van de zoektocht in het repetitieproces.
Ook wordt een jonge schrijver betrokken om van zowel Fred als Rob het metier van schrijven voor
(poppen)theater te ontwikkelen.
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De regie wordt gevoerd door een collectief, ook weer van jong en oud. Fred vraagt feedback van
een ervaren regisseur naast een jonge dramaturg en/of regisseur in opleiding (i.s.m. Hogeschool
Zuyd / Maastricht). Kathelijne Monnens neemt voor de vormgeving een student mee van de HKU.
De voorstelling wordt circa 80 keer gespeeld in Nederland en België.

2023 Shakespeare: de ziener (werktitel)
Fred sluit zijn glansrijke carrière in het poppenspel af met Shakespeare, de schrijver zelf. We weten zo
weinig van hem af omdat hij alleen tot ons spreekt via zijn toneelteksten. En die waren bedoeld voor
acteurs, om ze te spelen en over te dragen op een publiek. Fred kruipt in de huid van Shakespeare
en confronteert de schrijver met (de vele interpretaties van) zijn personages.
Fred speelde zo ook ooit Cervantes die zoveel jaar na zijn dood geconfronteerd werd met zijn eigen
verzinsel: Don Quichot. Wat als we Shakespeare confronteren met wat er na zijn dood gebeurd is
met zijn werk en Hamlet, MacBeth, Othello en Prospero? Misschien dat we dan alsnog een beeld
kunnen vormen van wie de schrijver zelf was.

Fred werkt wederom samen met een collectief in de regie en de vormgeving: met het vakmanschap
van een ervaren maker en / of juist een frisse blik. Wellicht een jonge regisseur uit eerdere
samenwerking en een jonge vormgever (i.s.m. Kathelijne Monnens)
De voorstelling wordt zeker ook geschikt voor jongeren en het voortgezet onderwijs (NL en B).
Ook deze voorstelling wordt circa 80 keer gespeeld in Nederland en België.
2024 Hamlet (12+)
Ook Ida laat zich, na het grote succes van King Lear, die zowel bij jongeren als ouderen aansluiting
vindt, opnieuw inspireren door Shakespeare.
“De productie King Lear trekt niet alleen de trouwe liefhebbers van Studio Peer maar ook nieuw
publiek. Toneelliefhebbers die op de Shakespeare afkomen en jongeren die voor school een
theatervoorstelling met dergelijke titel ‘moeten’ zien. De eerste groep maakt op deze manier kennis
met het fenomeen ‘poppen’ en zijn zondermeer geraakt. De laatste groep is aangenaam verrast over
zowel de vorm (de poppen) áls de inhoud. Het idee om een voorstelling te maken voor de doelgroep
vanaf 12 jaar werd hierdoor dan ook versterkt.”

Zij waagt zich aan het stuk der stukken, maar bespeelt het vanuit het perspectief van de vrouw: dat
van Ophelia. Ze gaat de uitdaging aan om Hamlet muzikaal en beeldend vorm te geven voor
middelbare scholieren. Haar poppenspel is de ultieme vorm om de stemmen in het hoofd van de
met weinig tekst behepte Ophelia tot leven te brengen. Ida kan haar worstelingen met de liefde, het
leven en de onbereikbare Hamlet invoelbaar en aanraakbaar maken voor jongeren. Wanneer ben je
eerlijk tegenover jezelf en je gevoelens? Of laat je je leiden door de druk van je omgeving?

Talentontwikkeling
Eva Van den Bosch (vervolgtraject)
Eva maakt muziektheater met poppenspel. Verhalen worden gezongen.
In 2016 startte een Nieuwe Makers traject (met subsidie van het Fonds Podiumkunsten) i.s.m. het
Amstelveens Poppentheater en Fred Delfgaauw.
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Eva: “Bij Peeriscoop wordt gewerkt met veel bezieling en
een enorme liefde voor het vak. De coaching van Fred is
een grote motivatie om mij als maker daar verder te
ontwikkelen. Zijn stijl van theater maken spreekt me erg aan
en voor poppenspel is hij een van de beste leermeesters
van het land.
Peeriscoop voelt als een goede thuisbasis en tevens
broedplaats waar ik kan uitproberen, mijn werk kan toetsen,
waar met me mee wordt gedacht en waar de praktische en
inhoudelijke voorwaarden worden geschapen waaronder ik
mijn voorstellingen kan maken. Daarnaast kennen de
medewerkers van Peeriscoop de weg in het werkveld. Ik
maak graag gebruik van dit netwerk.”
Eva wil concreet binnen Peer:
o haar authenticiteit als theatermaker verder ontwikkelen
o voorstellingen maken waarbij ze haar zangtalent en schrijftalent combineert met poppenspel
o spelen met poppen in zowel gezongen als gesproken woord: poppen leren manipuleren en
stemmen leren creëren
o productionele aspecten van een voorstelling onder de knie krijgen
Haar eerste Peer-productie in het kader van talentontwikkeling, Op het leven geschreven, is een
verhaal over de liefde gebaseerd op een briefwisseling tussen haar grootouders. Met muziek en
liedjes van Deborah van der Velde. Deze eersteling gaat in reprise.
In 2021-2024 ontwikkelt zij 2 nieuwe muziektheaterproducties:
Roodkapje en de niet zo boze wolf (werktitel)
Eva maakte het materiaal voor een eerste korte voorstelling Roodkapje en de niet zo boze wolf in
muzikale samenwerking met Mai Flesseman (liedteksten en composities) die tevens als tekenaar het
decor vormgaf. De voorstelling is enkele keren gespeeld in een theatertrailer op het terrein van
Holland Opera. Dit eerste materiaal wordt nu gebruikt om een volwaardige jeugdvoorstelling te
maken voor het theater en het onderwijs. Eva bedenkt, speelt en zingt met musicerende medespeler
Eva-Marijn de Vries.
Let niet op de rommel, het hoart zo
Muziektheater met poppen voor volwassenen (25-50) met een kleinkunstinslag.
“In potentie ben ik, Eva van den Bosch, een hoarder, wat zoveel betekent als ‘problematische’
verzamelaar. Niet te verwarren met iemand die koopziek is. Iets in mij voelt een sterke behoefte om
altijd een knapzak met spullen bij me te hebben. Uiteenlopende spullen van plakband tot sieraden
en brieven die ik, héél misschien, wel eens nodig zou kunnen hebben. Die knapzak kan zomaar
doorwoekeren in mijn huis…. Veel mensen zijn alleen. En hoarden heeft van alles te maken met
alleen zijn. Binnen je eigen cirkel blijven. Zolang die eigen cirkel er is, is er veiligheid”

Fred werkt met Eva aan de dramaturgie van haar producties en de interactie van zang met
poppenspel. Naast de techniek van manipulatie is er ook veel tijd en aandacht voor de inhoudelijke
functie van ‘de pop’. Gedurende twee maanden wordt er dagelijks intensief gewerkt in Peeriscoop en
ook tijdens de eerste 15 speelbeurten (try outs) vindt begeleiding plaats.
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RAY & andere jonge mensen met een migratie-achtergrond
HOOP is het persoonlijke verhaal van Alghaith Alsamuraii, of gewoon
Ray. Hij is 14 jaar als de oorlog in Irak uitbreekt. Zijn vader zegt: “Pak
alles wat noodzakelijk is.” Ze vluchten naar Syrië, zijn daar een paar
jaar veilig, maar moeten weer op de vlucht vanwege de komst van IS.
Weer pakt Ray alles wat noodzakelijk is. In Nederland verplaats de
IND hem als vluchteling zonder status in minder dan 4 jaar naar 8
verschillende locaties. In onzekere afwachting of er weer ingepakt
moet worden. Zijn verhaal werd in 2019 ontwikkeld in Peeriscoop
onder leiding van Fred.
Hij vertelt zijn verhaal over de vlucht, de oorlog, het geloof, zijn reis
en het verlangen naar veiligheid. Maar vooral is zijn verhaal een ode
aan de kracht van HOOP.

Ray gaat Hoop spelen op middelbare scholen in de regio. Bij de voorstelling hoort een workshop
(‘vertel je eigen verhaal’) en een nagesprek.
In mei 2021 maken Fred en Ray een vervolg op HOOP. Ging het in HOOP nog voornamelijk over zijn
verhaal als vluchteling, zal het vervolg voornamelijk gaan over hoe je als vluchteling een nieuw
bestaan kan opbouwen zonder verlies van je eigen ’roots’.

PEERISCOOP als KWEEKVIJVER
De vijver is breed en succesvol. Zo zijn afgelopen jaar Breaksquad (Hollands Got talent) en Dennis
van Aarssen (De Voice) in de prijzen gevallen en kregen landelijke bekendheid. In Peeriscoop
ontwikkelen zij hun skills. In 2021-2024 staat Peeriscoop open voor talenten uit de regio die hun
podiumkunsten willen ontwikkelen.
Breaksquad
is een Breakdance crew in Gorinchem die 7
dagen in de week met elkaar werken en
trainen om de beste Breakdance crew
allertijden te worden. Non-stop en vol passie
willen zij andere jonge mensen stimuleren om
sterk in het leven te staan met een positieve
blik en een eigen identiteit.
Breaksquad heeft Fred gevraagd om hen te
gaan coachen en begeleiden bij het
theatraliseren van hun missie. In juni 2021 zal
Fred samen met breaksquad een
dansproductie maken waarin levensgrote poppen worden geïntegreerd. De voorstelling wordt
geïnspireerd op de bewegingstaal van oprichter Redouan Ait Chitt. Redouan (won de zwaan in 2019)
is een danser met fysieke beperkingen. Poppen worden ingezet om moves te maken die fysiek
eigenlijk helemaal niet kunnen. Een voorstelling die het ondenkbare mogelijk maakt.
Samen met Studio Peer wordt een landelijk educatietraject opgezet in het weerbaar maken van
jongeren: Dreaming of a positive and passionate state of mind.
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Regionale samenwerkings-producties
Lokaal en regionaal vormt Studio Peer op het gebied van talentontwikkeling een keten met Theater ‘t
Pand en Theaterhuis Gorinchem (Mirjam van den Boogaart).
Kerstspektakel: Concreet wordt een Kerstspektakel door de stad ontwikkeld voor 2020, met
participatie van jongeren, nieuwe talenten, amateurspelers, muziekverenigingen, bedrijfsleven en
publiek.
Hugo de Groot: in 2021 is het 400 jaar geleden dat de Groot ontsnapte uit slot Loevestein.
Een werkgroep met participanten uit de gemeenten in de Vestingdriehoek (Gorinchem, Woudrichem
en Zaltbommel/Slot Loevestein) heeft het voornemen een (buiten) spektakel op te zetten, naast
kleinschalige artistieke producties die gerelateerd zijn aan thema’s van Hugo de Groot. De jongeren
die deelnemen worden door Studio Peer begeleid.

2.d. plaats in het veld
Anders dan in sommige andere Europese landen (Duitsland, Frankrijk, Oost-Europa) is het
poppentheater voor volwassenen in Nederland een weinig beoefende theaterdiscipline. Er zijn
andere professionele poppentheatermakers actief die vergelijkbaar werk maken: Ulrike Quade,
Servaes Nelissen, Duda Paiva, Neville Tranter, Cat Smits. Met deze makers is er zeker verwantschap
zichtbaar in de vorm van de poppen en de dialoog die ermee gevoerd wordt. En toch ook zijn ze
allemaal uniek: de een meer fysiek, de ander meer verbaal.
Een onderscheidend kenmerk van de theatrale stijl van Stichting Studio Peer is dat de
poppenbespeler altijd zelf ook een (essentieel) personage vertegenwoordigt en nooit ‘achter de pop
verdwijnt’. Fred (en nu ook Ida) onderscheiden zich door de dialoog met de pop, die niet louter een
extra personage of tegenspeler vormt, maar door het nadrukkelijk aanwezig zijn van de pop als
levenloos object ook een van de vele stemmen in het hoofd van de speler. De gelaagde dialoog met
verschillende mogelijkheden van interpretatie is behoorlijk uniek. Zeker als het gaat om poppenspel
voor kinderen en jongeren. Er wordt bovendien gebruikgemaakt van elementen uit de vertelkunst,
muziektheater, cabaret, stand-up comedy en toneel.
Deze theatervorm wordt niet beschouwd als vernieuwend, het raakt grote groepen mensen en recht
in het hart. Het maakt mensen ontvankelijk voor theater.
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Studio Peer beschikt als een van de weinige poppentheaterproducenten over een eigen theater. Om
producties te ontwikkelen, te repeteren, te laten groeien en door te spelen of in reprise te nemen, en
om andere makers te faciliteren is Studio Peer autonoom.

3. Publiek
Het palet aan Peer-producties is aansprekend voor iedereen tussen de 4 en 88 jaar.
Studio Peer bereikt landelijk en lokaal een breed palet aan verschillende bezoekers: van alle
leeftijden, opleidingsniveaus, achtergronden en met de vertelling van Ray en de schoolvoorstellingen
van Ida en Eva ook van diverse culturele herkomst.
De voorstellingen zijn bewust gelaagd en betekenisvol voor meerdere generaties tegelijkertijd.
Voorstellingen blijven bewust lang op het repertoire om deze beweging over generaties heen
mogelijk te maken. Het verbinden van verleden en heden is dan ook een leidmotief in de
programmering en de publiekswerving.
Een ander leidend principe t.b.v. het bereiken van zoveel mogelijk verschillende mensen is zo dicht
mogelijk bij die mensen te komen. Peer-producties staan midden in de samenleving want bespelen,
naast de grotere theaters, ook buurtcentra, wijktheaters en scholen.
Studio Peer bereikt met haar eigen producties nu gemiddeld 16.000 bezoekers per jaar.
In 2021-2024 zet Studio Peer in op gemiddeld 20.000 bezoekers per jaar in Nederland en België.

3.a. trouwe fans & nieuwkomers
Studio Peer kent een groot vast publiek dat al wat ouder is. Bijzonder aan dat publiek is dat het
regelmatig terugkomt voor dezelfde voorstelling en dan weer vrienden en relaties meebrengt.
Dit vaste, ook landelijke publiek neemt niet alleen vrienden en familie mee, maar zorgt ook voor de
komst van nieuwe generaties. Trouwe fans brengen hun opgroeiende jongeren inmiddels mee en via
de jeugdvoorstellingen komen zowel kinderen als (groot)ouders.
Bij de kindervoorstellingen van Ida gebeurt het dat jongere broertjes en zusjes een jaar of twee jaar
na het oudste kind uit het gezin de voorstelling ook komen zien, met (groot)ouders.
De verhalen die Fred en Ida vertellen lijken altijd persoonlijk en waargebeurd, waardoor het publiek
zich goed kan identificeren met het verhaal en zich betrokken voelt. Doordat het publiek achteraf op
de foto mag en bij de Rattenvanger ook de instrumenten mag zien en erop mag spelen wordt de
band met het publiek nog persoonlijker gemaakt. Na schoolvoorstellingen wordt ook een nagesprek
gehouden; kinderen mogen vragen stellen. Dit resulteert in hele leuke gesprekken, kinderen zijn
ontzettend nieuwsgierig maar stellen ook inhoudelijke vragen waardoor er niet alleen over de
vormgeving maar ook artistiek inhoudelijk gesproken wordt. Ook Fred praat na afloop van zijn
voorstellingen altijd graag met zijn publiek.
De voorstellingen zijn toegankelijk en herkenbaar en met een grote zeggingskracht. Ook mensen die
nooit naar theater gaan vinden aansluiting. Peer vindt nog altijd nieuwe publieken: veel mensen die
komen kijken en nooit of niet vaak naar theater gaan worden emotioneel geraakt en ervaren de vorm
als verrassend en vernieuwend.
Peer zet bewust in op verjonging van het publiek: door voor kinderen te spelen en in 2021-2024 ook
speciaal voor jongeren. Met de talentontwikkelingsprojecten komen ook nieuwe bezoekers over de
drempel: zo nemen die makers hun eigen (zeer diverse) achterban mee (zoals Ray en Breaksquad).
Daarnaast blijft de speciale aandacht voor senioren en het maatwerk.
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3.b. strategie & middelen publiekswerving
De voorstellingen van Studio Peer zijn tijdloos en spelen:
• over meerdere seizoenen. Daardoor is het mogelijk om zoveel mogelijk verschillende
mensen met elke productie te bereiken.
• overal: en vooral in de regio’s waar weinig mensen richting het theater gaan. In de kleine
zalen van de grote theaters en ook in de lokale ‘buurthuistheaters’ die dichtbij de lokale
bevolking staan. Peer speelt ook op scholen (in Nederland en België).
Peer richt zicht op het publiek in de volle breedte en meer specifiek op:
• ouderen; belangrijke want groeiende doelgroep die tijd en middelen heeft
• cultuur- en theaterliefhebbers
• fans van Fred
• fans van Ida
• fans van Breaksquad en breakdance
• jongeren: via scholen en via de projecten van nieuwe makers
• kinderen van 4 tot 12 jaar via de jeugdvoorstellingen van Ida en Eva
• cultureel diverse nieuwkomers via de vertelling van Ray en Breaksquad
• inwoners van de regio Gorinchem via bedrijven, samenwerkingsproducties, evenementen
Ambassadeurs
De beste reclame voor theater is nog altijd mond-tot-mondreclame. Om deze vorm van reclame te
bevorderen wordt gewerkt met ambassadeurs. Deze enthousiaste bezoekers zijn persoonlijk fan van
Fred of Ida en verspreiden programma-informatie, nemen collega’s, vrienden, buren en familieleden
mee naar de voorstellingen en worden actief op de hoogte gehouden van het aanbod.
Communicatiekanalen
Peer voert actieve campagnes via on- en offline communicatiekanalen: website en nieuwsbrieven,
social media, flyers, posters etc. Via nieuwsbrieven worden cross-overs tussen publieksgroepen
gestimuleerd: bijvoorbeeld om met de (klein)kinderen ook naar een jeugdvoorstelling van Peer te
gaan.
Groepsarrangementen: Theater op Maat
Theater op Maat voor groepen blijkt succesvol en wordt ook in 2021-2024 ingezet: bedrijven en
verenigingen worden benaderd – sportverenigingen, seniorenverenigingen, personeelsverenigingen,
creatieve verenigingen – met een groepsarrangement. Bij voorkeur worden meerjarige afspraken
gemaakt. Dit concept, ontwikkeld in Peeriscoop, wordt ook in andere theaters in het land
aangeboden, waardoor een voorstellingsbezoek een compleet (en georganiseerd) uitje wordt.
De senioren-voorstellingen in Zaandam werden zo’n succes dat er nu jaarlijks twee op een middag
worden gespeeld, steevast compleet uitverkocht.
Samenwerking met scholen
Voor de jeugdproducties onderhoudt Peer samenwerkingsverbanden met het basisonderwijs, het
middelbaar onderwijs en kinderopvangorganisaties. Zo worden de voorstellingen van Ida en Eva via
cultuurcoaches van verschillende regio’s aangeboden aan basisscholen. Scholen in de omgeving
ontvangen introductiekortingen. Verschillende middelbare scholen in Gorinchem integreren Peerproducties in hun ckv-programma’s, waarbij ze inleidingen en workshops krijgen aangeboden rond
(poppen)theater en acteren. De scholen waarmee een samenwerking bestaat krijgen eens per jaar de
gelegenheid om Theater Peeriscoop te gebruiken voor eigen opvoeringen.
De vraag naar de schoolvoorstellingen van Ida is groter dan Peer kan bieden. Er is momenteel een
wachtlijst voor De Rattenvanger.
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Previews
Om nieuw publiek alvast te laten proeven van de voorstellingen zet Peer zich actief in om previews te
geven in theaters. Doordat het werk / het poppenspel direct aanspreekt leidt dit steevast tot een
verhoogde kaartverkoop vroeg in het seizoen.

3.c. speellocaties
Studio Peer speelt haar producties op de volgende plekken:
- theaters in Nederland en België
- festivals
- wijktheaters / buurtcentra in heel Nederland
- scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in Nederland en België
De voorstellingen van Fred Delfgaauw worden verkocht door impresariaat Kik Productions. Die van
Ida en de overige Peerproducties worden aan de Nederlandse theaters verkocht door George Visser
Producties voor de kleine en middenzalen. In België neemt Garifuna dit voor zijn rekening. In
tegenstelling tot George Visser voorzien zij ook in de schoolvoorstellingen. In Nederland wordt
daartoe samengewerkt met STTproducties.
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4. Organisatie & Financiën
4.a. Organisatie Stichting Studio Peer
Stichting Studio Peer werkt volgens een directie – Raad van Toezicht model, uitgewerkt in een
directiestatuut (toegelicht onder Governance Code in het aanvraagformulier).
In haar werking onderschrijven de directie, medewerkers en de Raad ook de Fair Practice en de
Diversiteit en Inclusie.
De Stichting heeft t.b.v. de activiteiten 5 vaste medewerkers, jaarlijks meestal 3 of 4 stagiairs en werkt
samen met verschillende zzp-ers.
De vaste medewerkers zijn de directeur (Fred Delfgaauw, fulltime), de operationeel manager (32 uur),
de salesmanager (32 uur) en twee fulltime technici. De zakelijk leider, Chris de Jong, is zzp-er.
De andere zzp’ers zijn de medewerkers bij producties. De stagiairs betreft, naast de jonge
dramaturgen, schrijvers en makers die meewerken, over het algemeen jonge mensen die een
opleiding tot theatertechnicus volgen of een opleiding doen op het gebied van (media) management
en marketing.
Met het oog op de toekomstige veranderingen, de overdracht van zowel de artistieke als de zakelijke
leiding aan een jongere generatie en de uitbreiding van de activiteiten is een lid van de Raad van
Toezicht gevraagd (pro bono) een bedrijfsanalyse te maken. Jitske Bijlsma, sinds 6 jaar lid met profiel
strategie en bedrijfsvoering, zal een gap-analyse uitvoeren, waarbij de huidige organisatie, formeel
en informeel, in kaart wordt gebracht en vergeleken wordt met de gewenste organisatie. Eventuele
wijzigingen, aanvullingen en verbeteringen worden in de vorm van een advies aan de directie
voorgelegd. Dit gebeurt vóór de zomer van 2020, waarbij het de intentie is het advies in seizoen
2020/2021 door te voeren.
Daarnaast werd met een beoogde kandidaat voor het zakelijk leiderschap een afspraak gemaakt dat
zij de komende zes maanden gaat meelopen, om organisatie goed te leren kennen, opdat -als
partijen het eens worden- ook duidelijk is wat de wederzijdse verwachtingen zijn.

4.b. Financiën
Studio Peer is financieel gezond vanwege de strategische diversificatie van de inkomsten. Daarbij zijn
de semi-structurele bijdragen van particulieren en bedrijven voor met name talentontwikkeling een
belangrijke pijler. Sedert drie jaar ontvangt Peeriscoop een bescheiden bijdrage van de Gemeente
Gorinchem voor de programmering, omdat met het wegvallen van De Nieuwe Doelen Gorinchem
anders verstoken zou blijven van professioneel theateraanbod. Naast die bijdrage heeft Studio Peer
nu een plan ingediend voor de financiering van de realisering van de beleidsdoelen van de
gemeente zelf: ontsluiting van het cultureel erfgoed, participatie en talentontwikkeling.
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