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Inleiding 

17.000 jongeren 

In 2019 gebeurden er bij de Steeg weer een hoop mooie dingen. In ons aanbod hadden 

we maar liefst 6 verschillende theatervoorstellingen, die we in totaal 145 keer speelden 

voor meer dan 11.000 jongeren. Daarnaast stonden we 185 keer in de klas met een 

inspring-theatervoorstelling, gaven we 11 theaterworkshops en 32 theatrale 

rondleidingen (in de Stadsschouwburg Groningen en in het Groninger Museum), werkten 

we intensief samen met een viertal scholen en verzorgden we tientallen theater- en 

danslessen. Met deze educatieve activiteiten bereikten we ook nog eens dik 6.000 

jongeren. Dat brengt het totale bereik in 2019 op maar liefst 17.000 jongeren, een 

aantal waar we hartstikke trots op zijn! 

 

 

Organisatie 

Om dat allemaal te bolwerken werkten er in 2019 naast onze 4 vaste medewerkers nog 

eens 27 freelancers, 20 stagiaires, 4 bestuursleden en 2 vrijwilligers voor De Steeg. Onze 

vaste kern is met slechts 2.0 fte behoorlijk klein, maar met deze dikke flexibele schil zijn 

we in staat een grote impact te bereiken in het onderwijs- en cultule veld van Noord-

Nederland. Bovendien bieden we op deze manier enorm veel kansen voor jong 

theatertalent (zowel afgestudeerd als nog in opleiding) om ervaring op te doen en zich 

verder te ontwikkelen. 

 

 

Bijzondere projecten 

Verderop in dit jaarverslag leest u alles over onze activiteiten in 2019. Een paar dingen 

lichten we er graag alvast uit. Zo speelden we in het voorjaar 2019 een voorstelling op 

een wel heel bijzondere plek: de raadszaal van het Groninger stadhuis. Onze jonge 

acteurs dompelden zich ter voorbereiding helemaal onder in de lokale politiek: ze gingen 

op ontdekkingstocht door alle hoeken en gaten van het Stadhuis, doken in de Groninger 

archieven, zaten urenlang bij raadsvergaderingen en vroegen raadsleden, ambtenaren en 

natuurlijk de burgemeester het hemd van het lijf. Net zo lang tot ze het snapten en een 

voorstelling konden maken over hoe politiek nou eigenlijk werkt, én waarom het 

belangrijk is om dat te weten. De voorstelling werd gespeeld voor jongeren van 

Groninger scholen, de kinderraad, politici en geïnteresseerde burgers. 

 

In het najaar ontwikkelden we samen met Veilig Thuis Groningen en de gemeente 

Groningen een theatrale workshop over de signalering en aanpak van 

kindermishandeling: Niet alleen. Het is een samenwerking waarin we kunnen laten zien 

wat de kracht is van theater om actuele onderwerpen bespreekbaar te maken en inzicht 

te geven in handelingsperspectieven. In aanvulling op onze workshop verzorgt Veilig 

Thuis voorlichting en trainingen voor docenten en schooldirecties over hoe om te gaan 

met (signalen van) kindermishandeling en huiselijk geweld. 

 

En we startten in schooljaar 2019-2020 met het project Barst?!. Op verzoek van de 

gemeente Appingedam ontwikkelden wij een project waarin jongeren hun ideeën, 

gevoelens en verhalen over aardbevingen op creatieve wijze leren uiten en een podium 

krijgen om deze met elkaar en een groot publiek te delen. Binnen het overkoepelende 

project Mijn Thuis Mijn Verhaal richten wij ons met het deelproject Barst?! op leerlingen 

van 3 locaties van het Eemsdelta College in Appingdam en Delfzijl. Zij gingen in 
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november aan de slag met lessen ‘storytelling’: wat heb ik te vertellen en hoe maak ik 

daar een pakkend verhaal van? Begin 2020 volgden lessen ‘debatteren’ en de komende 

maanden gaan wij met 20-30 leerlingen een echte theatervoorstelling ontwikkelen. Deze 

zal gespeeld worden in De Molenberg in Delfzijl, voor een publiek van buurtbewoners, 

familie, klasgenoten, beleidsmakers en politici. Zodat jongeren eindelijk een groot 

podium krijgen om hun verhaal over aardbevingen eens luid en duidelijk voor het 

voetlicht te brengen. 

 

 

De Kunstwerf 

2019 was ook het jaar waarin de bouw startte van De Kunstwerf, het pand waarin De 

Steeg vanaf 2021 onderdak vindt samen met De Noorderlingen, Het Houten Huis en 

NNT/Club Guy and Roni. Omdat het huurcontract van ons pand aan de Antillenstraat per 

2020 afliep, verhuisden we eind december 2019 alvast naar een tijdelijke kantoorruimte 

in Martiniplaza. Hier blijven we tot we ons intrek kunnen nemen in De Kunstwerf. 

 

 

De Steeg komt binnen 

In 2019 schreven we tot slot een ambitieus beleidsplan voor de komende jaren, dat de 

basis vormt onder onze aanvraag bij de gemeente en provincie Groningen voor 

structurele ondersteuning in de periode 2021-2024. De titel van het beleidsplan is ‘De 

Steeg komt binnen’ en dat is ook de titel van het gedicht dat spoken word artist Charlotte 

Beerda speciaal voor ons over De Steeg schreef. 

 

Schuif de stoelen aan de kant 

Leg de rechtgelijnde vloer open 

Zet de vensters wagenwijd! 

De plek van de leraar 

Is het toneel 

De klas is geen stip in de samenleving maar 

De samenleving in een stip 

Als zand opgebouwd uit een verzameling 

Onovertroffen, weergaloos 

Edelstenen! 

Gooi ze in het rond 

Kijk goed 

Zie dingen voor het eerst 

In wat er altijd al was 

Elke kant is belangrijk 

Iedereen mag er zijn 

Theater De Steeg vertelt niet hoe het moet 

Maar laat zien wat er is 

En kan zijn 

 

Mooier kunnen we het zelf niet verwoorden!  
 

Karin Noeken,    Wendy Holtkamp, 

Artistiek leider    Zakelijk leider  
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Theatervoorstellingen 

 

In 2019 speelden we de theatervoorstellingen #onderhuids, Geh@ckt, Issy en Sophius, 

Drie keer links is ook rechts, Neem een Eenhoorn en Meisjes zijn Niks. Deze 

voorstellingen werden samen in totaal 145 keer gespeeld voor een publiek van 11.350 

bezoekers. 

 

 

#onderhuids 

#onderhuids is een theatervoorstelling over pesten, waarin het publiek het personage 

Charlie volgt. Charlie wordt gepest en probeert te achterhalen waarom dat zo is. Wat 

heeft hij verkeerd gedaan en wie had hem kunnen helpen? De voorstelling laat zien 

welke mechanismes er schuilgaan achter een pest-situatie en welke rol verschillende 

partijen (klasgenoten, docenten, ouders) hierin spelen. Het bijbehorende lesmateriaal 

nodigt leerlingen (en docenten) enerzijds uit om met elkaar te praten over het 

voorkomen en de aanpak van pesten en leert hen anderzijds vanalles over (het kijken 

naar) een theatervoorstelling. Daarmee is #onderhuids zowel een theatrale als een 

sociale leerervaring. 

 

“Lekker snel tempo dat aansluit op de zap-generatie van nu. Dingen waren herkenbaar en taalgebruik 

is herkenbaar voor de leerlingen. Door de jonge leeftijd van de spelers kunnen onze leerlingen zich ook 

makkelijker identificeren met hen.” (docent, Almende College - Ulft) 

 
Crew 2019 

Regie  Karin Noeken, Sarah Schierbeek 

Acteurs  Sam Boekaar, Jorrit Boonstra, Hester Bron, Beppie 

Gerritsen, Marè de  Leeuw, Karel Moes, Sarah Schierbeek, Tristan Stäbler, 

Vera Wielhouwer,  Joran Zeitler 

Technicus  Jelle Bosmans 

 

Publiek 2019 

Doelgroep  12+ 

Voorstellingen 25 

Bereik  2.500 

 

 

 

Geh@ckt 

Geh@ckt is een voorstelling over kritisch en veilig gebruik van (social) media en vooral 

over het fenomeen sexting: het doorsturen van seksueel getinte teksten, foto’s en 

filmpjes. Iedereen heeft een mobieltje op zak en alles wordt vastgelegd en gedeeld. De 

‘normale’ momenten, maar ook de intieme. En jongeren zijn impulsief. Als ze een keer 

flink boos zijn, of niet nadenken over de consequenties, zijn ze maar één klik verwijderd 

van een catastrofe. 

 

“Dankdankdankjulliewel!!!! Het was spetterend, kwam binnen, heftig!!! Leerlingen waren onder de 

indruk!! Fantastisch gespeeld, jee wat een talent, super!!” (docent, Simon van Hasseltschool - 

Groningen) 
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Crew 2019 

Regie  Karin Noeken 

Vormgeving Sarah Schierbeek 

Acteurs  Bas de Bruijn, Debbie Hordijk, Sarah Schierbeek 

Technicus Paul Heijkens 

 

Publiek 2019 

Doelgroep 12+ 

Voorstellingen 58 

Bereik  5.800 

 
Met dank aan 

Gemeente Groningen, provincie Drenthe, Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen, sponsor 

 

 

Issy en Sophius 

In de periode april-mei 2019 speelden we wederom de voorstelling Issy en Sophius: een 

theatervoorstelling over twee Joodse jongens die ten tijde van de Tweede Wereldoorlog 

in Winsum woonden: Israël en Sophius de Vries. Beide jongens overleden in de winter 

van 1942-1943 in Auschwitz: Israël 16 jaar oud, Sophius één dag voor zijn 15e 

verjaardag. Hun verhaal staat symbool voor het lot van duizenden Joodse kinderen en 

hun families in WOII. De voorstelling wordt door scholen vaak gecombineerd met andere 

projecten en lesmateriaal over herdenken, vrijheid en de Tweede Wereldoorlog. 

 

“Ik kan alleen maar in superlatieven reageren. Het spel, de acteurs, het decor, de regie, de luchtigheid 

en de zwaarte zo mooi in balans. Ik vond het fantastisch. Je kent het verhaal van WOII door en door 

en toch komt het opeens weer echt binnen.” (docent, De Piramiden - Winsum) 

 
Crew 2019 

Regie  Karin Noeken 

Decor  Sarah Schierbeek 

Kostuums Hadewych ten Berge 

Acteurs  Jorrit Boonstra, Rozemarijn te Brake, Hester Bron, Bas de Bruijn, Beppie 

Gerrits, Bas van der Heide, Sarah Schierbeek, Tristan Stäbler, Vera 

Wielhouwer 

Technicus Jelle Bosmans, Paul Heijkens 

 

Publiek 2019 

Doelgroep 12+ 

Voorstellingen 15 

Bereik  1.500 

 

 

Drie keer links is ook rechts 

In samenwerking met de gemeente Groningen maakten we in 2019 een bijzondere 

voorstelling: Drie keer links is ook rechts. Een voorstelling waarmee jongeren een inkijkje 

kregen in het reilen en zeilen van de (lokale) politiek. Voor het maken van deze 

voorstelling dompelden onze jonge acteurs zich een week lang helemaal onder in de 

politiek: ze gingen op ontdekkingstocht door alle hoeken en gaten van het Stadhuis, 

doken in de Groninger archieven, zaten urenlang bij raadsvergaderingen en vroegen 

raadsleden, ambtenaren en natuurlijk de burgemeester het hemd van het lijf. Net zo lang 

tot ze het snapten. 

 

De voorstelling werd in de raadszaal van het Groninger Stadhuis gespeeld voor leerlingen 

van Groninger scholen, raadsleden en de kinderraad. 
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“Jongeren @TheaterDeSteeg waren 2 weken ‘embedded’ in het Stadhuis. Spraken Burgemeester, 

Raadsleden, bodes en woonden een raadsvergadering bij. De voorstelling geeft scholieren inzicht in 

het reilen en zeilen van de gemeentepolitiek. En houdt politici een spiegel voor. Genoten!” 

(Wethouder Paul de Rook via Twitter) 

 
Crew 2019 

Regie  Jorrit Boonstra 

Productie Marè de Leeuw 

Acteurs  Sam Boekaar, Rozemarijn te Brake, Hester Bron, Debbie Hordijk, Tristan 

Stäbler, Vera Wielhouwer, Karijn van der Wijk 

 

Publiek 2019 

Doelgroep 12+ 

Voorstellingen 9 

Bereik  450 

 

Met dank aan 

Gemeente Groningen 

 

 

Neem een Eenhoorn 

Theatermakers Sarah Schierbeek, Liesbeth Groenwold en Suuz van Wijk (die al langer in 

onze voorstellingen spelen) en onze stagiaire Amber Woldhek wilden al tijdenlang samen 

een voorstelling maken. Het werd Neem een Eenhoorn, waarin de vier vrouwen op 

komische wijze de maakbaarheid van het leven grondig aan de kaak stelden. Ze kropen 

in de huid van familie, vrienden, collega’s en wildvreemden die vanalles willen, maar 

soms maar bar weinig voorelkaar krijgen… Hoezo ‘alles kan, als je maar wilt!’? En hoe zit 

het met die stomme eenhoorn waarmee je wordt doodgegooid op tassen, t-shirts en 

pannensets? Brengt die echt geluk? Nou, kom op dan! 

 

Neem een Eenhoorn werd gespeeld op Festival Terug naar het Begin (in het kerkje van 

Opwierde) en op Noorderzon Performing Arts Festival (in een container). 

 

“Het was fantastisch!!” (bezoeker tijdens Festival Terug naar het Begin) 

 
Crew 2019 

Eindregie  Jeroen Woe 

Acteurs  Liesbeth Groenwold, Sarah 

Schierbeek, Amber     Woldhek, Suuz 

van Wijk 

 

Publiek 2019 

Doelgroep  11+ 

Voorstellingen 34 

Bereik  950 

 

 

Meisjes zijn Niks 

Voorjaar 2019 begeleidden we acht leerlingen van Noorderpoort (Kunst, Cultuur en 

Media) bij hun afstudeervoorstelling. Zij kregen van ons praktische en artistieke 

ondersteuning om hun eigen voorstelling te ontwikkelen. Voor de regie vroegen we 

Rozan Vergeer, die na haar stage bij De Steeg al een aantal jaar regelmatig als 

zelfstandig theatermaker voor ons werkt. Een mooi voorbeeld van talentontwikkeling bij 

De Steeg. Onze technicus Paul Heijkens verzorgde de techniek. 
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Meisjes zijn Niks werd een voorstelling over jongens, meisjes, stereotypen, 

verwachtingen en rolpatronen. De voorstelling werd tijdens de Theaternacht gespeeld in 

de Stadsschouwburg Groningen en in juni op Impressfest. Het was een prachtige 

voorstelling en alle leerlingen zijn geslaagd. Het Noorderpoort heeft ons inmiddels al 

gevraagd om ook in het voorjaar 2020 weer een aantal leerlingen te begeleiden bij hun 

afstuderen. 

 
Crew 2019 

Regie  Rozan Vergeer 

Vormgeving Karin Noeken 

Acteurs  Sam Boekaar, Rozemarijn te Brake, Hester 

   Bron, Debbie Hordijk, Tristan Stäbler, 

Vera    Wiehouwer, Karijn van der wijk, Joran 

Zeitler 

 

Publiek 2019 

Voorstellingen 3 

Bereik  165 
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Theatereducatie 

Naast theatervoorstellingen bieden we ook theatereducatie aan: lesmateriaal bij onze 

voorstellingen, inspringtheater, workshops, theatrale rondleidingen en educatieve 

programma’s op maat. Hierin gaat het om kennismaken met theater, het aanleren van 

creatieve vaardigheden, je leren uiten, samenwerken en reflecteren op actuele thema’s. 

In 2019 verzorgden we 185 inspringtheater-voorstellingen, 11 workshops, 32 theatrale 

rondleidingen en 2 educatieve projecten in samenwerking met scholen. Het totale bereik 

was 6.250 deelnemers en publiek. 

 

 

Wat doe jij? 

Wat doe jij? is inspringtheater in de klas: een interactieve theaterworkshop waarbij 

leerlingen samen met een aantal acteurs verschillende scenario’s uitproberen rond een 

thema, zoals bijvoorbeeld pesten. De leerlingen worden uitgenodigd te reageren op een 

scène en gevraagd hun suggesties samen met de acteurs uit te proberen. De kracht zit 

hem daarbij in de actieve participatie van het publiek. Theater wordt ingezet als middel 

om te oefenen met verschillende situaties en standpunten. Door in de huid van een 

personage te kruipen kunnen de jongeren in een veilige setting oefenen met 

verschillende rollen en ervaren hoe je door het veranderen van je gedrag een situatie 

kan veranderen. 

 

We hebben een variant van Wat doe jij? voor het voortgezet onderwijs (12+) en één 

voor leerlingen in het basisonderwijs (10+). Die laatste versie speelden we in het kader 

van het project De Vreedzame Wijk in november 2019 op vijf scholen in de wijk 

Lewenborg. 

 

“Absolute aanrader. Past uitstekend in de belevingswereld van de kinderen. Het is herkenbaar, veel 

leerlingen kunnen de vertaalslag aan de hand van eigen ervaringen maken.” (docent, Dollard College 

- Woldendorp) 

 
Crew 2019 
Regie  Hannah de Vries 

Acteurs  Michelle Bazuin, Charlotte Berghuis, Rozemarijn te Brake, Hester Bron, Rick 

   Bulthuis, Lisa van Dalen, Daniëlle Faber, Beppie Gerrits, Bas van der Heide, 

   Pien Herik, Debbie Hordijk, Marè de Leeuw, Maike van der Meer, Tristan 

   Stäbler, Eline Struijk, Rozan Vergeer, Hannah de Vries, Kaya Wessels, Suuz 

   van Wijk  

 

Deelnemers 2019 

Doelgroep 10+ 

Voorstellingen 138 

Bereik  3.450 

 

 

Wat wil ik? 

Wat wil ik? is net als Wat doe jij? een theatrale workshop waarbij leerlingen meedenken 

en zelf opties uitproberen. Bij Wat wil ik? gaat het daarbij over profiel- en studiekeuze. 

Acteurs spelen een korte scène waarin een leerling worstelt met het maken van een 

keuze voor een vervolg-opleiding. Hij weet eigenlijk niet zo goed wat hij wil en wordt ook 

nog eens van alle kanten bestookt met advies, door de school, klasgenoten, zijn ouders… 

Uiteindelijk kan hij helemaal niet meer kiezen… De spelleider nodigt de leerlingen 
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vervolgens uit om te helpen. Samen met de acteurs proberen de leerlingen hun 

suggesties uit. 

 

Wat wil ik? vormt een speelse schakel in het keuzeproces van leerlingen voor een profiel 

of vervolgopleiding. De workshops sluiten aan bij projecten als Check The Bizz en de 

VMBO- en HAVO-carrousel. De workshop maakt leerlingen bewust van hoe je een keuze 

kan maken en laat leerlingen ook zien dat geen enkele keuze definitief hoeft te zijn. 

 

“Leerlingen vonden het leuk. De actieve deelname was verrassend. Net als de link naar de noodzaak 

van nadenken over de keuzes die je maakt. Ik vind het zelf een zeer zinvolle activiteit in klas 3. Het 

onderwerp ‘kiezen’ speelt een nadrukkelijke rol. Aandacht daarvoor op deze manier is alleen maar 

zinvol! Wat mij betreft: volgend jaar weer!” (docent, Wessel Gansfort College - Groningen) 

 
Crew 2019 
Regie  Rozan Vergeer 

Acteurs  Michelle Bazuin, Sam Boekaar, Rozemarijn te Brake, Hester Bron, Rick 

   Bulthuis, Lisa van Dalen, Daniëlle Faber, Bas van der Heide, Debbie Hordijk, 

   Maike van der Meer, Tristan Stäbler, Eline Struijk, Vera Wielhouwer, Joran 

   Zeitler 

 

Deelnemers 2019 

Doelgroep 14+ 

Voorstellingen 46 

Bereik  1.150 

 

 

 

Niet Alleen 

Samen met Veilig Thuis Groningen en de gemeente Groningen ontwikkelden we een 

aanbod waarmee in het onderwijs aandacht gegeven kan worden aan de aanpak van 

kindermishandeling. Dit project bestaat uit de theatrale workshop Niet Alleen en 

voorlichting door Veilig Thuis Groningen. 

 

De theatrale workshop Niet Alleen is bedoeld voor leerlingen (12+) en docenten. Naar 

aanleiding van een korte theaterscène gaan we met het publiek in gesprek over wat je 

kan doen als je het vermoeden hebt dat een klasgenoot of leerling het thuis niet fijn 

heeft. Samen met de gespreksleider en de acteurs zoekt het publiek naar oplossingen en 

wisselen ze tips uit. In aanvulling op de workshop Niet Alleen (maar ook los daarvan) kan 

Veilig Thuis Groningen een voorlichting geven voor docenten en schooldirecties over een 

effectieve aanpak bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld.  

 

Door een bijdrage van de gemeente Groningen konden we deze workshop ontwikkelen en 

kunnen we deze (tijdelijk) met korting aanbieden aan scholen in de gemeente Groningen. 

Eind november 2019 was de kick-off van dit project. 

 
Crew 2019 
Regie  Rozan Vergeer 

Acteurs  Suuz van Wijk, Debbie Hordijk, Tristan Stäbler 

 

Deelnemers 2019 

Doelgroep 12+ 

Voorstellingen 1 

Bereik  50 
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Gespot! 

In schooljaar 2018-2019 vond voor de tweede keer het project Gespot! plaats. Dit is een 

samenwerking tussen De Steeg en de Groninger scholen Leon van Gelder en CSG Selion, 

met als doel om vmbo-jongeren actief in aanraking te bregen met kunst en cultuur. Net 

als in het eerste seizoen volgden ruim 250 leerlingen van beide scholen theater- en 

danslessen verzorgd door De Steeg, volgden ze een theatrale rondleiding door de 

Stadsschouwburg Groningen en kregen ze debatles van Stichting Bevrijdingsfestival 

Groningen.  

 

Vervolgens maakten we met een groep van 18 leerlingen van beide scholen de 

theatervoorstelling Dansen met de vijand, gebaseerd op het gelijknamige boek van Paul 

Glaser. In dit boek vertelt hij het verhaal van zijn tante Roosje Glaser, die door te dansen 

verschillende concentratiekampen en uiteindelijk de oorlog wist te overleven. Een 

aangrijpend verhaal over de wil om te overleven en de dunne scheidslijn tussen goed en 

fout. De voorstelling werd in Martiniplaza gespeeld op 4 mei ’s avonds voor algemeen 

publiek en op 6 mei nog eens tweemaal voor klasgenoten.  

 

Het was voor de deelnemende leerlingen een heel intensief en leerzaam traject. Jongeren 

die aan het begin niet overliepen van enthousiasme voor theater, nog nooit op het 

podium gestaan hadden of dachten dat dans iets voor watjes was, stonden uiteindelijk 

als hecht team met elkaar te stralen op het podium. Ze ontdekten dat theater een 

bijzonder boeiende manier is om in een onderwerp te duiken en te ontdekken wat het 

voor jou persoonlijk betekent, hoe je zelfvertrouwen groeit als je leert om voor publiek je 

verhaal te doen en hoe creatief samenwerken je dichter tot elkaar brengt. Ook voor ons 

als makers was dat weer heel bijzonder om te zien. In samenwerking met VRIJDAG 

konden we na afloop van het project de jongeren zelfs nog 3 gratis theaterlessen 

aanbieden, om hen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het 

theateraanbod van VRIJDAG. 

 

Gespot! wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie. 

 
Crew 2019 
Script  Nico van der Wijk 

Regie  Hannah de Vries 

Vormgeving Kitty Lolkema 

Techniek  Paul Heijkens 

Docenten  Marijke Brouwer, Beppie Gerrits, Cissy Joan Gressmann, Marè de 

    Leeuw, Sander Roux, Matilde Tomma, Trieneke Verbeek, Rozan 

    Vergeer, Hannah de Vries, Lucas Winkel 

Acteurs  Charlotte Berghuis, Debbie Hordijk, Tristan Stäbler, Trieneke 

  Verbeek, Kaya Wessels, Vera Wielhouwer, Karijn van der Wijk, 

  leerlingen CSG Selion en Leon van Gelder 

 

Deelnemers en publiek 2019 

Doelgroep 12+ 

Voorstellingen 3 

Bereik  400 

 

 

Theatrale rondleidingen 

In 2019 verzorgden we theatrale rondleidingen in de Stadsschouwburg Groningen en het 

Groninger Museum. Tijdens een theatrale rondleiding door de Stadsschouwburg leer je 

dit prachtige gebouw op een wel heel bijzondere manier kennen. In groepjes kom je 

langs de foyer, door de kleedkamer, via de orkestbak, dwars over het podium tot in het 

kippenhemeltje en weer terug. Onderweg worden er op verschillende plekken korte 
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scènes gespeeld, gedanst en gezongen door acteurs van De Steeg. Hierin kom je van 

alles te weten over het gebouw, haar geschiedenis en haar functie. Zo had je de 

schouwburg nog nooit gezien! We gaven hier 17 keer een rondleiding, voor meerdere 

groepen tegelijk: voor leerlingen van Leon van Gelder en CSG Selion (in het kader van 

het project Gespot), voor het Stadslyceum, voor De Kronkelaar, voor diverse scholen 

tijdens de VMBO-dag in oktober en voor docenten bij een bijeenkomst van K&C. 

 

In het Groninger Museum geven we de rondleidingen samen met de educatieve afdeling 

van het museum. Daarbij sluiten we telkens aan bij actuele tentoonstellingen en zoomen 

we in op thema’s als licht (Daan Roosegaarde), kleur (Mundo Mendini) en geluid. Tijdens 

de rondleiding kruipt een actrice van De Steeg in de huid van een personage uit één van 

de schilderijen uit de vaste collectie van het museum. Samen met de museumdocent 

gaat ze met de bezoekers op reis door de tentoonstelling, waarbij informatie wordt 

afgewisseld met korte scènes. Een speelse en verrassende manier om het museum te 

ontdekken. In het museum gaven we 15 keer een rondleiding, voor telkens één groep:  

voor leerlingen van basisschool Dom Helder Camara en tijdens de wijk-familiedagen in 

juni, oktober en december. 

 
Crew 2019 
Regie  Karin Noeken 

Vormgeving Fokko Jelsma 

Acteurs  Michelle Bazuin, Rozemarijn te Brake, Hester Bron, Rick Bulthuis, 

  Lisa van Dalen, Daniëlle Faber, Beppie Gerrits, Liesbeth 

  Groenwold, Bas van der Heide, Pien Herik, Debbie Hordijk, Marè 

  de Leeuw, Maike van der Meer, Karel Moes, Gerdy Niehof, 

  Tristan Stäbler, Eline Struijk, Rozan Vergeer, Hannah de Vries, 

  Kaya Wessels, Suuz van Wijk 

 

Deelnemers 2019 

Doelgroep 12+ 

Rondleidingen 32 

Bereik  480 

 

 

Workshops en theaterlessen 

Naast inspringtheater en rondleidingen verzorgen we ook workshops en theaterlessen op 

scholen. In 2019 verzorgden we 10 theaterworkshops voor in totaal ongeveer 300 

leerlingen. Daarnaast gingen we een hele dag aan de slag met leerlingen van het 

Noorderpoort in Stadskanaal: samen met onze theatermakers en dramadocenten 

maakten de leerlingen diverse scènes gebaseerd op het boek Dansen met de Vijand van 

Paul Glaser. Aan het einde van de dag werden de scènes opgevoerd voor ongeveer 200 

schoolgenoten. 

 
Crew 2019 
Docenten Gabriëlle Glasbeek, Marè de Leeuw, Rozan Vergeer 

 

Deelnemers en publiek 2019 

Doelgroep 12+ 

Workshops 11 

Bereik  550 
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Barst?! 

In het voorjaar 2019 werd De Steeg gevraagd door de Gemeente Appingedam om, 

samen met Studio Tape en Sparklab, een project te ontwikkelen waarmee kinderen en 

jongeren in Appingedam handvatten krijgen aangeboden om hun ervaringen en verhalen 

over de aardbevingsproblematiek te uiten en te delen. Uit onderzoek van onder andere 

de kinderombudsvrouw blijkt namelijk dat kinderen en jongeren stress ondervinden van 

de aardbevingen, maar hier weinig over praten. Omdat het niet stoer is, omdat er niet 

naar hun bevindingen gevraagd wordt of omdat ze hun ouders niet extra willen belasten. 

 

In antwoord op deze vraag ontwikkelden Studio Tape, Sparklab en De Steeg het project 

Mijn Thuis Mijn Verhaal. Het project start in schooljaar 2019-2020 en bestrijkt in eerste 

instantie twee jaar. Binnen dit overkoepelende project neemt De Steeg het voortgezet 

onderwijs voor haar rekening met het project Barst?!. 

 

Barst?! richt zich op klas 1-3 van het voortgezet onderwijs en bestaat uit lessen 

storytelling, debatlessen, dans- en theaterworkshops en de ontwikkeling van een 

theatervoorstelling, die door de leerlingen wordt opgevoerd voor klasgenoten, ouders, 

beleidsmakers en politici in De Molenberg in Delfzijl. Wij voeren dit project in schooljaar 

2019-2020 uit op drie locaties van het Eemsdelta College: het Theda Mansholt College 

(VMBO), het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum (HAVO/VWO) en de George Martens 

School (praktijkonderwijs). We startten in november 2019 met de lessen storytelling, de 

overige onderdelen vinden plaats in het voorjaar 2020. Schooljaar 2019-2020 is het 

pilotjaar, waarna het project ook plaatsvindt in schooljaar 2020-2021. 

 
Crew 2019 
Docenten Denise Beekman, Myron Hamming, Tjitse Hofman, 

 Kasper Peters, Suuz van Wijk 

 

Deelnemers 2019 

Doelgroep 12+ 

Lessen  20 

Bereik  180 
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Activiteitenkalender 2019 

Datum Voorstelling/project Plaats Organisatie Aantal 

08-01 Gespot!-theaterles Groningen CSG Selion 3 

10-01 Rondleiding Groningen Stadsschouwburg Groningen 4 

11-01 Gespot!-theaterles Groningen CSG Selion 3 

15-01 Gespot!-theaterles Groningen CSG Selion 3 

16-01 Wat wil ik? Groningen Wessel Gansfort College 4 

17-01 Wat doe jij? Veendam Winkler Prins Praktijkschool 1 

18-01 Wat wil ik? Groningen Wessel Gansfort College 4 

18-01 Geh@ckt Leek Rsg De Borgen 2 

18-01 Gespot!-theaterles Groningen CSG Selion 3 

22-01 Gespot!-theaterles Groningen Leon van Gelder 1 

22-01 Gespot!-theaterles Groningen CSG Selion 3 

23-01 Gespot!-theaterles Groningen Leon van Gelder 3 

24-01 Wat doe jij? Hoogezand Aletta Jacobs College 3 

24-01 Gespot!-theaterles Groningen Leon van Gelder 1 

25-01 Gespot!-theaterles Groningen Leon van Gelder 1 

25-01 Gespot!-theaterles Groningen CSG Selion 3 

28-01 Wat doe jij? Winsum AOC Terra 2 

29-01 Geh@ckt Groningen Wessel Gansfort College 2 

29-01 Wat doe jij? Groningen Diamant College 3 

29-01 Gespot!-dansles Groningen CSG Selion 1 

29-01 Gespot!-theaterles Groningen CSG Selion 2 

30-01 #onderhuids Winsum AOC Terra 2 

30-01 Wat doe jij? Winsum AOC Terra 2 

30-01 Gespot!-dansles Groningen CSG Selion 1 

31-01 Wat doe jij? Winsum AOC Terra 2 

31-01 Rondleiding Groningen Stadsschouwburg Groningen 4 

31-01 Gespot!-dansles Groningen CSG Selion 4 

01-02 Wat doe jij? Winsum AOC Terra 2 

01-02 Gespot!-dansles Groningen CSG Selion 1 

04-02 Gespot!-dansles Groningen Leon van Gelder 1 

05-02 Gespot!-dansles Groningen Leon van Gelder 1 

06-02 Gespot!-dansles Groningen Leon van Gelder 1 

06-02 Geh@ckt Hoogezand Aletta Jacobs College 2 

07-02 Geh@ckt Klazienaveen Esdal College 2 

07-02 Wat doe jij? Stadskanaal Noorderpoort 6 

08-02 Gespot!-dansles Groningen Leon van Gelder 3 

11-02 Wat doe jij? Nijverdal SG Reggesteyn 2 

11-02 Gespot!-dansles Groningen Leon van Gelder 1 

12-02 Wat doe jij? Ten Boer OBS De Huifkar 2 

12-02 Gespot!-dansles Groningen Leon van Gelder 1 

13-02 #onderhuids Oosterwolde Stellingwerf College 1 

13-02 Workshops Oosterwolde Stellingwerf College 4 

13-02 Wat doe jij? Nijverdal SG Reggesteyn 2 

14-02 Wat wil ik? Oosterhesselen Esdal College 4 

15-02 Wat doe jij? Nijverdal SG Reggesteyn 2 

15-02 Gespot!-dansles Groningen Leon van Gelder 3 

25-02 Wat doe jij? Winschoten Praktijkonderwijs De Flint 2 

25-02 Geh@ckt Winschoten Dollard College 1 

26-02 Wat doe jij? Winschoten Praktijkonderwijs De Flint 2 

26-02 Geh@ckt Winschoten Praktijkonderwijs De Flint 1 

05-03 Wat wil ik? Groningen CSG Augustinus 5 

05-03 Gespot!-repetitie-les Groningen CSG Selion en Leon van Gelder 1 

06-03 Wat wil ik? Groningen CSG Augustinus 5 

11-03 Geh@ckt Hoogeveen Alfa College 2 
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12-03 Geh@ckt Hoogeveen Alfa College 2 

12-03 Gespot!-repetitie-les Groningen CSG Selion en Leon van Gelder 1 

14-03 Wat wil ik? Borger Esdal College 4 

19-03 Gespot!-repetitie-les Groningen CSG Selion en Leon van Gelder 1 

26-03 Gespot!-repetitie-les Groningen CSG Selion en Leon van Gelder 1 

28-03 Issy en Sophius Groningen Simon van Hasseltschool 1 

02-04 Gespot!-repetitie-les Groningen CSG Selion en Leon van Gelder 1 

04-04 Issy en Sophius Groningen Wessel Gansfort College 2 

05-04 Geh@ckt Groningen Kamerlingh Onnes College 2 

08-04 Geh@ckt Groningen Kamerlingh Onnes College 1 

09-04 Issy en Sophius Delfzijl Eemsdeltacollege 1 

09-04 Gespot!-repetitie-les Groningen CSG Selion en Leon van Gelder 1 

11-04 Issy en Sophius Groningen H.N. Werkman Stadslyceum 2 

12-04 Issy en Sophius Groningen H.N. Werkman Stadslyceum 1 

15-04 Issy en Sophius Beetsterzwaag School Lyndensteyn 1 

16-04 Issy en Sophius Drachten Gomarus College 1 

16-04 Gespot!-repetitie-les Groningen CSG Selion en Leon van Gelder 1 

17-04 Workshops Groningen Praedinius Gymnasium 6 

17-04 Issy en Sophius Groningen Praedinius Gymnasium 2 

18-04 Geh@ckt Heythuysen RK SMG Sint Ursula 1 

24-04 Issy en Sophius Drachten VSO Talryk 1 

25-04 Workshopdag Stadskanaal Noorderpoort 1 

26-04 Rondleiding Groningen Groninger Museum 2 

29-04 Gespot!-repetitie-les Groningen CSG Selion en Leon van Gelder 1 

30-04 Gespot!-repetitie-les Groningen CSG Selion en Leon van Gelder 1 

01-05 Gespot!-repetitie-les Groningen CSG Selion en Leon van Gelder 1 

02-05 Gespot!-repetitie-les Groningen CSG Selion en Leon van Gelder 1 

03-05 Gespot!-repetitie-les Groningen CSG Selion en Leon van Gelder 1 

04-05 Gespot! voorstelling Groningen Martiniplaza Groningen 1 

06-05 Gespot! voorstelling Groningen Martiniplaza Groningen 2 

07-05 Issy en Sophius Warffum Hogeland College 1 

08-05 Issy en Sophius Groningen Alfa-college 2 

08-05 Rondleiding Groningen Stadsschouwburg Groningen 1 

13-05 Wat doe jij? Heiligerlee CBS Mons Sinaï 1 

13-05 Geh@ckt Emmen Esdal College 2 

14-05 Geh@ckt Groningen Willem Lodewijk Gymnasium 2 

25-05 Neem een Eenhoorn Opwierde Festival Terug naar het Begin 2 

26-05 Neem een Eenhoorn Opwierde Festival Terug naar het Begin 2 

03-06 3 keer links is ook rechts Groningen Augustinus College, Zernike 
College en Alfa-college 

2 

04-06 3 keer links is ook rechts Groningen Wessel Gansfort College, 
Augustinus College, Alfa-college 

en Noorderpoort 

2 

06-06 3 keer links is ook rechts Groningen Noorderpoort en gemeenteraad 2 

07-06 3 keer links is ook rechts Groningen Stadslyceum en Noorderpoort 2 

24-06 Geh@ckt Groningen Noorderpoort 2 

30-06 Rondleiding Groningen Groninger Museum 4 

01-07 Geh@ckt Winsum AOC Terra 1 

15-08 Neem een Eenhoorn Groningen Noorderzon Festival 6 

16-08 Neem een Eenhoorn Groningen Noorderzon Festival 6 

17-08 Neem een Eenhoorn Groningen Noorderzon Festival 6 

18-08 Neem een Eenhoorn Groningen Noorderzon Festival 6 

19-08 Neem een Eenhoorn Groningen Noorderzon Festival 6 

28-08 Rondleiding Groningen Stadsschouwburg Groningen 4 

29-08 3 keer links is ook rechts Groningen Kinderraad Groningen 1 

29-08 Geh@ckt Leek Rsg de Borgen 1 

30-08 Geh@ckt Leek Rsg de Borgen 2 

03-09 #onderhuids Leek Rsg de Borgen 1 

03-09 Geh@ckt Leek Rsg de Borgen 2 

04-09 Wat doe jij? Groningen H.N. Werkman Stadslyceum 6 

05-09 Wat doe jij? Groningen H.N. Werkman Stadslyceum 3 
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05-09 #onderhuids Krommenie Trias VMBO 1 

06-09 #onderhuids Krommenie Trias VMBO 2 

12-09 #onderhuids Groningen CSG Selion 2 

12-09 Wat doe jij? Zuidlaren Harens Lyceum 2 

17-09 #onderhuids Almelo SG St. Canisius 1 

19-09 Geh@ckt Den Haag Xtra Centrum De Geest 2 

19-09 Wat doe jij? Woldendorp Dollard College 2 

20-09 Wat doe jij? Woldendorp Dollard College 2 

23-09 Wat doe jij? Sneek CSG Bogerman College 2 

23-09 Geh@ckt Hoogeveen De Tamboer 1 

24-09 Geh@ckt Groningen Kamerlingh Onnes College 2 

24-09 Wat doe jij? Sneek CSG Bogerman College 3 

26-09 #onderhuids Groningen Wessel Gansfort College 2 

26-09 Geh@ckt Weert Philips van Horne 2 

30-09 Wat doe jij? Meppel RSG Stad en Esch 3 

01-10 Wat doe jij? Meppel RSG Stad en Esch 3 

01-10 #onderhuids Meppel Terra Meppel 2 

02-10 Wat doe jij? Meppel RSG Stad en Esch 2 

03-10 Wat doe jij? Meppel RSG Stad en Esch 3 

04-10 Wat doe jij? Meppel RSG Stad en Esch 3 

07-10 Geh@ckt Kollum Gemeente Noardeast-Fryslân 2 

08-10 #onderhuids Groningen Leon van Gelderschool 2 

08-10 Geh@ckt Kollum Gemeente Noardeast-Fryslân 2 

08-10 Wat doe jij? Meppel RSG Stad en Esch 3 

09-10 Wat doe jij? Groningen Leon van Gelderschool 2 

09-10 #onderhuids Breda Onze Lieve Vrouwe Lyceum 2 

10-10 Wat doe jij? Groningen Leon van Gelderschool 2 

11-10 Geh@ckt Groningen Maartens College 2 

11-10 Wat doe jij? Groningen Leon van Gelderschool 3 

14-10 #onderhuids Groningen Kamerlingh Onnes College 2 

14-10 Wat doe jij? Groningen Wessel Gansfort College 2 

15-10 Wat doe jij? Groningen Wessel Gansfort College 2 

15-10 Geh@ckt Warffum Hogeland College 1 

16-10 Wat doe jij? Goningen Wessel Gansfort College 3 

17-10 Rondleiding Groningen Stadsschouwburg Groningen 3 

18-10 #onderhuids Groningen Montessori Vaklyceum 1 

18-10 Wat doe jij? Meppel RSG Stad en Esch 2 

26-10 Rondleiding Groningen Groninger Museum 3 

27-10 Rondleiding Groningen Groninger Museum 2 

28-10 Wat doe jij? Warffum Hogeland College 2 

29-10 Wat doe jij? Warffum Hogeland College 2 

29-10 Geh@ckt Zaltbommel Cambium Scholengroep 2 

30-10 Wat doe jij? Leiderdorp Visser ’t Hooft Lyceum 3 

31-10 Wat doe jij? Leiderdorp Visser ’t Hooft Lyceum 3 

01-11 Wat doe jij? Diever RSG Stad en Esch 2 

04-11 Barst?!-lessen Appingedam George Martensschool 4 

05-11 Geh@ckt Almere OSG De Meergronden 2 

05-11 Wat doe jij? Haren Harens Lyceum 2 

05-11 Barst?!-lessen Delfzijl Theda Mansholt College 2 

06-11 Wat doe jij? Haren Harens Lyceum 2 

06-11 Geh@ckt Emmen Hondsrug College 2 

07-11 Wat doe jij? Haren Harens Lyceum 2 

07-11 #onderhuids Emmen Hondsrug College 2 

08-11 Wat doe jij? Haren Harens Lyceum 2 

08-11 #onderhuids Emmen Hondsrug College 2 

08-11 Barst?!-lessen Appingedam George Martensschool 4 

12-11 Wat doe jij? Groningen De Swoaistee 3 

12-11 Barst?!-lessen Delfzijl Theda Mansholt College 2 

13-11 Wat doe jij? Groningen W.A. van Lieflandschool 3 

13-11 Geh@ckt Groningen Noorderpoort 2 

14-11 Geh@ckt Stadskanaal Noorderpoort 2 
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14-11 Wat doe jij? Groningen Maartens College 3 

15-11 Wat doe jij? Groningen Maartens College 2 

18-11 Wat doe jij? Groningen De Swoaistee 3 

19-11 Wat doe jij? Groningen OBS De Driebond 2 

19-11 Barst?!-lessen Delfzijl Theda Mansholt College 2 

20-11 Rondleiding Groningen Stadsschouwburg Groningen 1 

21-11 Wat doe jij? Groningen De Swoaistee 2 

22-11 Wat doe jij? Groningen CBS ‘t Kompas 2 

25-11 Wat doe jij? Groningen CBS ‘t Kompas 2 

26-11 Niet Alleen Groningen Kick off 1 

26-11 Barst?!-lessen Delfzijl Theda Mansholt College 2 

27-11 Wat doe jij? Groningen OBS De Vuurtoren 1 

28-11 Wat doe jij? Groningen SBO De Kimkiel 2 

29-11 Wat doe jij? Groningen SBO De Kimkiel 2 

03-12 Barst?!-lessen Delfzijl Theda Mansholt College 2 

09-12 Wat doe jij? Bellingwolde Dollard College 2 

10-12 Geh@ckt Groningen CSG Kluiverboom 2 

10-12 Barst?!-lessen Delfzijl Theda Mansholt College 2 

11-12 Wat wil ik? Groningen CSG Augustinus 4 

12-12 Geh@ckt Veendam Van Berensteyn 1 

12-12 Wat doe jij? Bellingwolde Dollard College 2 

13-12 Wat wil ik? Groningen CSG Augustinus 3 

16-12 Wat wil ik? Groningen H.N. Werkman Stadslyceum 3 

17-12 Wat wil ik? Groningen H.N. Werkman Stadslyceum 6 

18-12 Geh@ckt Leiderdorp Visser ’t Hooft Lyceum 1 

19-12 Wat wil ik? Woerden Minkema College 4 

28-12 Rondleiding Groningen Groninger Museum 2 

29-12 Rondleiding Groningen Groninger Museum 2 
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Organisatie 

In 2019 werkten er bij De Steeg 4 medewerkers in vaste dienst: artistieke leiding (0,4 fte), zakelijke 

leiding (0,6 fte), medewerker educatie (0,4 fte) en medewerker verkoop (0,6 fte). Daarnaast werkten 

we met 20 stagiaires (Noorderpoort, Deltion College en de Noorderlijke Hogeschool Leeuwarden), 27 

ZZP-ers, 2 vrijwilligers en 4 bestuursleden. 

 

Artistieke leiding Karin Noeken 

Zakelijke leiding Wendy Holtkamp 

Educatie Ellis Hendriksen 

Verkoop Henk Siekman 

Administratie Alfons Dekker 

Huishouding Rieja Tempel 

Script Nico van der Wijk 

Regie Jorrit Boonstra, Karin Noeken, Rozan Vergeer, Hannah de Vries 

Vormgeving Fokko Jelsma, Kitty Lolkema, Sarah Schierbeek 

Kostuums Hadewych ten Berge 

Techniek Jelle Bosmans, Paul Heijkens, Sarah Schierbeek 

Acteurs Michelle Bazuin, Charlotte Berghuis, Sam Boekaar, Jorrit Boonstra, Rozemarijn te 

Brake, Hester Bron, Bas de Bruijn, Rick Bulthuis, Lisa van Dalen, Daniëlle Faber, 

Beppie Gerrits, Liesbeth Groenwold, Bas van der Heide, Pien Herik, Debbie 

Hordijk, Marè de Leeuw, Maike van der Meer, Karel Moes, Gerdy Niehof, Sarah 

Schierbeek, Tristan Stäbler, Eline Struijk, Kaya Wessels, Vera Wielhouwer, Amber 

Woldhek, Karijn van der Wijk, Suuz van Wijk, Joran Zeitler 

Docenten Denise Beekman, Marijke Brouwer, Beppie Gerrits, Gabriëlle Glasbeek, Cissy 

Joan Gressmann, Myron Hamming, Tjitse Hofman, Marè de Leeuw, Gerdy 

Niehof, Kasper Peters, Sander Roux, Matilde Tomma, Trieneke Verbeek, Rozan 

Vergeer, Hannah de Vries, Lucas Winkel, Suuz van Wijk 

Bestuur Jojo Bottema (voorzitter), Willem de Kok  

(penningmeester/secretaris), Pim Luiten , Lysbeth Post 
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Aansluiting bij gemeentelijke ambities 

 

De Steeg draagt met haar activiteiten bij aan de doelstellingen die de Gemeente 

Groningen zich in de cultuurnota 2017-2020 heeft gesteld. Zo neemt De Steeg een 

belangrijke plek in in de culturele keten van Groningen, zowel op het gebied van theater-

aanbod als op het vlak van cultuureducatie en talentontwikkeling. Met onze 

voorstellingen en projecten laten we een grote en brede groep jongeren kennismaken 

met theater, bieden we werkervaring en ondersteuning voor jong theatertalent en leggen 

we betekenisvolle verbindingen tussen cultuur, maatschappij en onderwijs. Hieronder 

leggen we per gemeentelijke doelstelling uit hoe wij hier in 2019 aan hebben 

bijgedragen. 

 

 

Bruisende stad 
 

Artistiek profiel 

Theater De Steeg heeft, onder leiding van artistiek leider Karin Noeken, de afgelopen 

jaren een zeer herkenbaar artistiek profiel ontwikkeld. De theatervoorstellingen van De 

Steeg zijn actueel en toegespitst op de belevingswereld van een jong publiek (11-23 

jaar). Snel, dynamisch, afwisselend en met de juiste verhouding tussen humor en ernst, 

talige en meer fysieke scènes, en naast theater gebruikmakend van dans, muziek en 

spoken word. In onze verhalen is de stem van jongeren duidelijk te horen, eerlijk, 

persoonlijk en altijd vanuit het hier en nu. Onze voorstellingen geven geen pasklare 

antwoorden en schrijven niet voor 'hoe het hoort'. We verrassen, verwarren en nodigen 

uit de zaken eens vanuit een ander perspectief te bekijken, om zo tot nieuwe inzichten te 

komen. Tegelijk laten we jongeren op een verfrissende manier kennismaken met theater. 

Niet vanuit zwaarte, ernst of een opgelegde moraal, maar vanuit herkenbaarheid, 

verwondering en een speelse uitnodiging om iets nieuws te ontdekken. 

 

Daarvoor werken wij samen met (theater)makers die nauwe aansluiting hebben bij onze 

doelgroep en in staat zijn dit te vertalen in een artistieke vorm die tegelijkertijd 

herkenbaar én uitdagend is. Belangrijk onderdeel van ons artistieke profiel is het werken 

met jonge acteurs (deels nog in opleiding) en jonge theatermakers. Dit biedt ons de 

mogelijkheid om heel nauw aan te sluiten bij de belevingswereld van ons publiek, het 

maakt onze voorstellingen heel herkenbaar en toegankelijk en zorgt ervoor dat wij onze 

artistieke handtekening continu blijven ontwikkelen. Jonge acteurs en makers weten als 

geen ander wat een jong publiek boeit en aanspreekt, met welke taal, vorm, beelden, 

thema’s en verhalen wij ons publiek het beste kunnen bereiken. Deze artistieke vorm 

draagt in belangrijke mate bij aan de zeggingskracht van onze voorstellingen.  

 

De artistieke vorm van onze voorstellingen biedt bovendien op creatieve wijze het hoofd 

aan de praktische uitdagingen die samenhangen met onze doelgroep (jongeren), onze 

markt (het onderwijs) en onze speelplaatsen (scholen). Wij spelen het grootste gedeelte 

van onze voorstellingen in aula’s, gymzalen, kantines en klaslokalen. Ruimtes die het 

moeten doen zonder de faciliteiten van de meeste theaters. Dit betekent dat wij in decor, 

licht en geluid concessies moeten doen, maar het daagt ons ook uit om creatief te zijn en 

met de beperkte middelen die ons wél ter beschikking staan en zo groot mogelijke 

artistieke kwaliteit en impact te genereren. In vorm en inhoud sluiten onze voorstellingen 

aan bij de onderwijspraktijk, zowel qua educatieve taakstelling als qua praktische wensen 

en mogelijkheden. 
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Plek in de keten 

In de culturele keten van Groningen neemt De Steeg een plek in als schakel in de brede 

basis. Dat geldt zowel op het gebied van theater-aanbod, als op het gebied van 

cultuureducatie en talentontwikkeling. Met onze voorstellingen leggen we de verbinding 

tussen het bezoek aan kindertheater (individueel met ouders of klassikaal in het primair 

onderwijs) en zelfstandig theaterbezoek als jong volwassene. Zo leggen we de basis 

waarop veel andere podiumkunst-instellingen (zoals het Jonge Harten Festival, het NNT, 

het Grand Theatre en De Stadsschouwburg) verder kunnen bouwen. In 2019 deden we 

dit bijvoorbeeld door onze voorstellingen en de theatrale rondleidingen. 

 

Ons aanbod op het gebied van theatereducatie zorgt enerzijds voor de inbedding van 

onze voorstellingen in het onderwijs (lesmateriaal en workshops bij onze voorstellingen); 

anderzijds zorgen wij hiermee voor een structurele(re) inbedding van theater in het 

onderwijs. Door projecten als Gespot! en Barst?! laten we een zeer grote groep jongeren 

actief kennismaken met theater. 

 

Jaarlijks werken we met een zeer grote groep jonge theatermakers. In 2019 speelden er 

maar liefst 20 jonge acteurs als stagiaire mee in onze voorstellingen en werkten we met 

zeven jonge ZZP-ers in de rol van regisseur en/of theaterdocent. Op die manier vormt De 

Steeg een belangrijke schakel tussen het kunstvakonderwijs en de (zelfstandige) 

beroepspraktijk. Om aan deze rol nog meer invulling te geven, begeleidden we in 2019 

een aantal acteurs bij hun afstudeervoorstelling (Meisjes zijn niks) en bieden we in 

seizoen 2019-2020 drie jonge makers de ruimte om bij De Steeg een jaar lang 

werkervaring op te doen, waarbij wij ze artistiek en praktisch begeleiden bij diverse 

projecten. 

 

 

Samenwerkingen 

Doordat wij werken op het raakvlak van jongeren, cultuur, onderwijs en maatschappij 

werken wij met een breed scala van organisaties samen. In 2019 waren dat bijvoorbeeld  

SPOT Groningen, het Groninger Museum, Martiniplaza, VRIJDAG, Het Houten Huis, De 

Noorderlingen, Studio Tape, Sparklab, Gemeente Groningen, Gemeente Appingedam, 

Noorderpoort, Leon van Gelder, CSG Selion, Eemsdelta College, de politie Groningen, 

bureau HALT en Veilig Thuis Groningen.   

 

 

City of Talent 
 

Bijdrage aan talentontwikkeling 

Talentontwikkeling zit in de genen van De Steeg. Het maakt een onlosmakelijk onderdeel 

uit van onze werkwijze en onze bedrijfsfilosofie. In al onze voorstellingen werken we met 

jonge acteurs in opleiding (Noorderpoort Groningen, NHL Leeuwarden en Deltion College 

Zwolle), vaak in combinatie met meer ervaren acteurs. De jonge acteurs spelen niet 

alleen een rol in de voorstellingen, maar helpen actief mee aan de ontwikkeling hiervan. 

We gebruiken hierin hun persoonlijke verhalen en ervaringen. Dat maakt de 

voorstellingen heel aansprekend en herkenbaar voor de jongeren in het publiek, die vaak 

maar een paar jaar jonger zijn dan de acteurs. Het maakt dat wij voorstellingen kunnen 

ontwikkelen over gevoelige onderwerpen, over onderwerpen waar jongeren mee 

worstelen of over nadenken, op een zodanige wijze dat we discussie stimuleren en 

bijdragen aan een gedragsverandering. 

 

In 2019 boden we 20 jonge acteurs een leerzame stageplek. Zij speelden een rol in onze 

voorstellingen, gaven workshops op scholen en ontwikkelden onder onze begeleiding hun 
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afstudeervoorstelling. Drie van deze stagiaires volgen in seizoen 2019-2020 een soort 

tussenjaar bij De Steeg, waarbij ze in diverse rollen en hoedanisgheden meewerken in 

onze voorstellingen en projecten, maar ook ruimte en begeleiding krijgen om eigen 

producties te ontwikkelen en zich voor te bereiden op een vervolgopleiding. 

 

Daarnaast werken we graag en zo veel mogelijk met jonge (Noordelijke) theatermakers 

die hun opleiding hebben afgerond en aan het begin staan van hun professionele 

carrière. We willen deze talenten heel graag voor het Noorden behouden. In 2019 

werkten we daarom voor onze voorstellingen samen met Rozan Vergeer, Marè de Leeuw, 

Sarah Schierbeek en Trieneke Verbeek, alle vier ooit als stagiaire bij De Steeg begonnen 

en inmiddels als zelfstandige theatermakers aan de slag. Voor de projecten Gespot! en 

Barst?! vroegen we een aantal jonge theater- en dansdocenten en spoken word artiesten 

voor het verzorgen van de lessen en workshops op de deelnemende scholen.  

 

Het project Gespot! is een project waarin de talentontwikkeling van jongeren centraal 

staat. Het project heeft de mening van de deelnemende jongeren over dans en theater 

behoorlik veranderd en een aantal van de deelnemende leerlingen volgt inmiddels 

theaterlessen bij VRIJDAG. Datzelfde effect hopen we te bereiken met het project 

Barst?!, dat we uitvoeren op een drietal locaties van het Eemsdelta College in 

Appingedam en Delfzijl. 

 

 

Samenwerkingen 

Op het gebied van talentontwikkeling werkten we in 2019 samen met Noorderpoort 

(Groningen), Deltion College (Zwolle), de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, CSG 

Deltion, Leon van Gelder, Eemsdelta College en VRIJDAG. 

 

 

Kunst en Cultuur voor iedereen 
 

Toegankelijkheid 

Onze voorstellingen en theatereducatieve projecten zijn zeer toegankelijk, zowel qua 

vorm als qua inhoud én qua presentatieplekken. Ons uitgangspunt is dat cultuur voor 

íedereen is. Eén van onze klanten noemde het eens met een mooie term ‘artistiek 

hoogwaardig instap-theater’. Voor een groot deel van ons publiek zijn onze 

theatervoorstellingen een (eerste) kennismaking met theater. Wij zorgen er op diverse 

manieren voor dat deze kennismaking soepel verloopt en uitnodigt om vaker theater te 

bezoeken of zelf actief aan de slag te gaan met theater. Door de inzet van onze ervaring 

en expertise, door te werken met betrokken en kundige theatermakers en door jongeren 

serieus te nemen, waarborgen we de artistieke kwaliteit van onze voorstellingen en 

projecten.  

 

Wij bieden onze theatervoorstellingen en theatereducatie aan via het onderwijs. 

Daardoor bereiken we een heel brede doelgroep, van diverse culturele en sociale 

achtergronden. We spelen onze voorstellingen op alle schooltypes: van voortgezet 

speciaal onderwijs en vmbo tot gymnasium en mbo. Zo bereiken we jongeren die van 

huis uit al regelmatig naar een theatervoorstelling gaan én jongeren die nog nooit in een 

theater zijn geweest.  

 

Naast schoolvoorstellingen spelen we af en toe ook openbare voorstellingen. In 2019 

waren dat de voorstellingen Neem een Eenhoorn (Festival Terug naar het Begin en 

Noorderzon Performing Arts Festival), de voorstelling Dansen met de Vijand 

(Martiniplaza), de voorstelling Meisjes zijn Niks (Theaternacht en Impressfest), de 
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voorstelling Drie keer links is ook rechts (Stadhuis Groningen) en de theatrale 

rondleidingen door het Groninger Museum tijdens de wijkdagen.  

 

 

Bereik 

Met onze voorstellingen en theatereducatieve projecten bereikten we in 2019 in totaal 

ongeveer 17.500 bezoekers, waarvan zeker 95% in de leeftijd van 10-18 jaar. 

 

 

Tevredenheid klanten 

Scholen zijn tevreden over ons aanbod, waarbij ze aangeven dat onze voorstellingen 

goed aansluiten bij de leerdoelen (in inhoudelijk opzicht) en de onderwijspraktijk (in 

praktisch opzicht). De voorstellingen sluiten aan bij thema's die op school spelen, passen 

in het bestaande lesaanbod, zijn voorzien van begeleidend lesmateriaal en kunnen op 

school gespeeld worden. Tegelijk zorgen wij er voor dat de voorstellingen qua vorm en 

inhoud nauw aansluiten bij de belevingswereld en het denkkader van de leerlingen, zodat 

zij optimaal van de voorstellingen kunnen genieten en de impact zo groot mogelijk is. 

Het educatief materiaal biedt hiervoor ondersteuning en verdieping. Om deze aansluiting 

voor elkaar te krijgen gaan wij met jongeren en docenten in gesprek om te weten wat er 

speelt, waar behoefte aan is en welke persoonlijke verhalen we in onze voorstellingen 

kunnen gebruiken. 

 

De tevredenheid van scholen en publiek blijkt onder andere uit het feit dat een groot 

aantal scholen ons al jaren boekt. Ook de reacties die wij ontvangen laten zien dat wij in 

onze opzet slagen: 

 

“De Steeg is de afgelopen jaren steeds de beste aanbieder van 

cultuurvoorstellingen geweest, doordat ze zo goed gericht zijn op onze doelgroep: 

het MBO! Dat lukt lang niet iedereen.” (docent, Alfa-college Groningen) 

 

“Wat een fantastische voorstelling weer! Alles was goed geregeld en ik hoor alleen 

maar positieve geluiden, zowel van leerlingen als van docenten! Voor herhaling 

vatbaar zeg ik.” (docent, Almende College Ulft) 

 

“Het was weer fantatisch met de mensen van De Steeg. Ik vond het gewoon 

ontroerend om te zien hoe de klas ermee aan de slag ging.” (docent, OSG 

Singelland Drachten) 

 

“Hulde en dank! De Simon van Hasseltschool is groots fan van jullie! Wat een 

indrukwekkende voorstelling, heel erg bedankt!!!” (docent, Simon van 

Hasseltschool Groningen) 

 

 

Cultuur over grenzen heen 
 

Maatschappelijk debat 

In onze voorstellingen leggen wij verbindingen met actuele onderwerpen die impact 

hebben op de leefwereld van jongeren. We nodigen ons publiek uit tot (zelf)reflectie en 

stimuleren hen nieuwe standpunten te onderzoeken. Theater is daarvoor een prachtig 

medium, omdat het zo direct is, zo dicht-op-de-huid. Theater biedt een herkenbare, 

invoelbare, verbeeldende manier om onderwerpen bespreekbaar te maken. Zo leveren 

we een bijdrage aan het maatschappelijke debat. 
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De theatrale workshop Wat doe jij? bijvoorbeeld stimuleert jongeren na te denken over 

pest-situaties op school en nodigt de hele klas uit om constructief mee te denken over 

mogelijke oplossingen om ervoor te zorgen dat er niet gepest wordt. In de voorstelling 

Wat wil ik? schotelen we jongeren diverse dilemma’s voor die een rol spelen als het gaat 

om profiel- en studiekeuze. Met de voorstelling Issy en Sophius vertellen we jongeren 

een heel persoonlijk en indringend verhaal over twee Joodse jongens in WOII. De 

voorstelling zet jongeren aan het denken over de betekenis en het belang van vrijheid. 

Met Geh@ckt zwengelen we de discussie aan over het veilig gebruik van social media. En 

met de theatrale workshop Niet alleen gaan we met leerlingen en docenten in gesprek 

over de vraag wat je kan doen als je vermoedt dat een klasgenoot of leerling het niet fijn 

heeft thuis. 

 

 

Verbindingen 

Door onze werkwijze leggen we belangrijke verbindingen tussen het onderwijs, het 

culturele veld en de maatschappelijke actualiteit. Wij ontwikkelen theatervoorstellingen 

over actuele onderwerpen die jongeren aanspreken en die (daardoor) in staat zijn een rol 

te spelen in het stimuleren van een gedrags-en/of mentaliteitsverandering. Doordat we 

onze voorstellingen aanbieden via het onderwijs bereiken wij daarbij ook die jongeren die 

van huis uit niet vanzelfsprekend in aanraking komen met theater. 

 

Door die verbindende rol werken we samen met een zeer breed scala aan organisaties. 

Zowel op het gebied van onderwijs (bijvoorbeeld CSG Selion, Leon van Gelder en 

Eemsdelta College), als met culturele instellingen (onder andere SPOT Groningen, 

VRIJDAG en het Groninger Museum), maatschappelijke instellingen (zoals de politie, 

HALT en Veilig Thuis) en overheden (gemeente Groningen en gemeente Appingedam). In 

die samenwerkingen zoeken we altijd naar een win-win situatie die een meerwaarde 

oplevert in artistieke kwaliteit, inhoudelijke kwaliteit, impact op de doelgroep, het bereik 

en/of praktisch zaken. 

 

 

 

 

 


