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Stormkamer

Stormkamer (voorheen Tg Nomen) is het theatergezelschap van
artistiek leider en regisseur Hanna van Mourik Broekman.
Met een fascinatie voor frictie en voorliefde voor wrijving,
organiseert Hanna Stormkamers, ontmoetingen buiten het rode
pluche op het snijvlak van maatschappij en theater.
Een Stormkamer is een interactieve
theater installatie waarbij het publiek
integraal onderdeel is van de theatrale
gebeurtenis. Hier gaan sprekers en
publiek de strijd aan met mening en
moraal, stereotype en stigma, oordeel en
vooroordeel.
Wanneer iets schuurt en snijdt, piept en
kraakt, ontstaat er ruimte: in dit oog van
de storm gaat de wind liggen en stijgt
begrip op.

Een Stormkamer bestaat uit:
1. een Salon
een theatrale talkshow.
2. een Sluitstuk
een theatrale happening waar alle
beelden en bevindingen rondom een
thema worden samengebracht.

“Vanaf dat ik, Hanna, jong was, keek ik als een kind in een snoepwinkel om mij heen naar
de mensen. Waarom rent de ene vader over een voetbalveld en zit de andere vader altijd
met zijn neus in een krant? Waarom kijkt de buurvrouw altijd boos? En waarom heeft mijn
vriendje een veel groter huis dan wij? Kinderlijke vragen die later uitgroeiden tot een
fascinatie voor de ander.“Mensen die ver van mij af staan lijken wellicht meer op mij dan ik
denk.”
In elke stad leven duizenden mensen die samen die stad vormgeven. Al deze mensen
kijken anders naar het leven. Elke andere kijk op het leven verbuigt en bevraagt jouw eigen
kijk. Waarom wie klein is over het hoofd zien en wie groots is aanbidden? Ik zie het als mijn
taak de mensen die zich in de schaduw begeven, vergeten zijn of gedwongen op de
achtergrond staan een podium te geven. Had hun leven ook mijn leven kunnen zijn? Hoe
worstelen zij met schoonheid, walgelijkheid, verlangen en spijt?
Elke stad, elke wijk heeft zijn Hamlets, Ophelia’s, Macbeths, Cassandra’s, Don Corleones,
Woyzecks, Alices, Einsteins, maar ook zijn Donald Duck, Goofy en Kwik, Kwek en Kwak. Ze
leven in die wijk, in de straat naast je, of het in huis naast je. Ze zoeken allemaal een leven.
Uit al hun dromen kun je iets destilleren, dat hoger, groter is dan wat je om je heen ziet. Met
Stormkamer zoek ik die verhalen en geef ik de ambities, de struikelpartijen, de pogingen,
de hoop, de fantasieën een plaats.

"Ieder mens is een kunstwerk, met al z’n onbehouwen gebaren en z’n stotterende
antwoorden. Het theater is de ultieme plek waar ik dat kan tonen, een plek waar tijd, ruimte en
verbeelding ontstaat rondom een verhaal".

Als onverbeterlijke wereldverbeteraar poog ik via kunst de tweedelingen in de
maatschappij te overbruggen. Of het nu gaat over werkenden en werklozen, exgedetineerden en andere burgers, rechts en links, arm en rijk, we lijken een ander steeds
minder in de ogen te durven kijken. Iedereen bouwt kogelvrije muren om zijn opvattingen
heen. Terwijl door social media het podium voor die opvattingen steeds groter wordt,
waardoor onze opvattingen hedendaagse mythes worden. Mijn doel is een bres te slaan in
die muren rondom deze opvattingen. Om over de drempel te stappen tussen jou en de
ander. Daarom maak ik het publiek actief onderdeel van mijn werk. Hun aandeel en hun rol
is in mijn werk van essentieel belang. Die opgebouwde rol, met bijpassende mening, vormt
onze maatschappij. Dit aanschouw ik als theatraal. De bakker die met liefde zijn brood bakt
of de linkse activist die voor klimaatverandering is. Gecombineerd met theatrale middelen
zoals spel, overdrijving of poëzie toon ik de complexiteit van onze samenleving.”
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1.Inleiding
Artistieke uitgangspunten
van Hanna van Mourik Broekman
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2.Wij zijn stormkamer
Het team
Hanna van Mourik Broekman (Breda)
is regisseur en artistiek leider van Stormkamer. Na de regieopleiding, Toneelacademie
Maastricht, is ze gehuisvest geweest bij het Huis van Bourgondië, Grand Theatre en Podium
Bloos en gecoacht door onder andere Ola Mafalaani, Adelheid Roosen en Moos van den Broek.
Gedurende de afgelopen jaren heeft zij het onderstaande team aan haar werk en aan
Stormkamer verbonden.
Kim Zonneveld (Amsterdam)
doet als stads dramaturg research in de steden waar Tg Nomen werkt rondom een specifiek
thema. Haar werk is onderdeel van het artistieke werkproces. Een stads dramaturg is
vergelijkbaar met de publiekswerker (Belgische term) of impact producent (zie
impactacadamy.nl). Tevens is ze verantwoordelijk voor de educatie en jongeren projecten.
Linde van der Heijden (Tilburg)
is dramadocent en theatermaker en werkzaam als stads dramaturg. Ze draagt zorg voor de
research en onderhoudt het het netwerk.
Peter Vandemeulebroecke (Breda)
acteur, vormgever, muziekontwerper en regisseur. Hij ontwikkelt het decor en de muzikale
dramaturgie waarmee emoties van spelers en publiek worden gestuurd binnen de interactieve
en montage-achtige theatervormen die Stormkamer hanteert. Hij is ook een belangrijk acteur/
performer in de Stormkamers.
André Joosten (Heerlen)
kunstenaar en beeld-denker pur sang. Hij is bij Stormkamer betrokken vanuit zijn filosofische,
poëtische en beeldende kwaliteiten die een aanvulling zijn op de expertise van de overige leden
van het artistieke team. Andre zorgt voor een beeldende vormgeving die nauw verbonden is met
de interactieve dramaturgie.
Ko van den Bosch (Amsterdam)
is schrijver. Als theatermaker, regisseur en schrijver is hij bekend van Alex d’electrique. Tevens
heeft hij acht jaar gewerkt bij het Noord Nederlands Toneel.
Bram Schouw (Breda)
is productie coördinator. Hij regelt de communicatie met de theaters als het aankomt op locatie,
techniek en speeldata.Roland van Meel (Dordrecht) is eerste inspiciënt. Hij draait alle
voorstellingen op technisch vlak, opbouw van het decor en de stalling van de decors.
Christel Ooms (Breda)
is marketing en communicatie strateeg. Zij zet de marketing- en communicatiestrategie van
Stormkamer uit en verzorgt de pr en publiciteit rondom de Stormkamers, in afstemming met de
theaterpartners.

En een Sluitstuk: een theatrale
happening waar alle bevindingen
worden samengebracht.
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Elke Stormkamer bestaan uit een
Salon: een theatrale talkshow.
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3.Stormkamer
Wat wij doen

Een Stormkamer is een interactieve theater installatie waarbij het publiek integraal
onderdeel is van de theatrale gebeurtenis. De Stormkamers zijn ontstaan vanuit het
verlangen om verschillende opvattingen rond maatschappelijke thema’s met elkaar in
kaart te brengen en te verdiepen. De verschillende opvattingen brengen we samen in de
Salon. In de Salon, in een gezellige huiskamer-arena, gaan we het gesprek aan met het
publiek, we wisselen uit en gebruiken het podium als een proeftuin om nieuwe theatrale
beelden of concepten uit te proberen.
Daaropvolgend vormt de Salon de basis voor de personages en de constructie van Het
Sluitstuk. Zo was het project ‘Staat van geluk’, een onderzoek naar de betekenis van werk.
Met de Salon verplaatste wij van locatie. Bijvoorbeeld in een officiële rechtszaal in Breda
werd ‘Arbeid’ beschuldigd én verdedigd. Jibbe Willems, schrijver, was de rechter die het
eindoordeel uitsprak en het aanwezige publiek vormde de jury en advocaten die hun
pleidooi gaven of we stonden in het Casino in Breda, waarbij we morele kwesties ter
veiling brachten om het thema geld tegenover werk met een publiek te bespreken.
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De research uit de Salons, rond thema’s als dood, ouderdom, arbeid, machtsstructuren of
criminaliteit, vonden hun weg naar een uiteindelijk Sluitstuk. Zoals bijvoorbeeld in het project
‘Voor wie is niets onmogelijk’ over macht, waar de Salons een basis vormden voor de vier
archetypen in een gezin ‘de autoritaire vader, de zorgzame moeder, de zieke zoon en de
vergeten dochter. In een chronologisch verhaal werden de machtsstructuren uitgespeeld en
werd het publiek gedwongen om kant te kiezen: van het slachtoffer of de dader.

De verhalen uit de stad worden op een theatrale manier getoond. Die van de werkloze activist,
de bipolaire psychiater, de ex gedetineerde die inmiddels vader en directeur is geworden of de
socioloog die ongewild het label verward kreeg opgeplakt. Tevens levert deze manier van
werken een rijk palet aan inhoud en vormen op voor het Sluitstuk. Via het gebruik van meerdere
kunstdisciplines (performance, beeldende kunst, choreografie, live muziek of tekst) belicht
Stormkamer door verdichting, vertraging, uitvergroting, herhaling, door “kleine” verhalen te
combineren met “grote verhalen, steeds andere facetten van een mens en het samenleven. Deze
manier van werken veroorzaakte, niet onbelangrijk, ook een diepere verbinding tussen publiek
en het werk van Stormkamer.
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De rol van het publiek
Stormkamer wil het publiek op een andere manier aanspreken dan: we hebben een kaartje
gekocht, we zitten op een stoel en we kijken naar iets wat voor ons klaar staat. Ieder persoon in
het publiek is een universum op zich, met een persoonlijk verhaal, gedachten, visie of
achtergrond. Door het publiek te betrekken tijdens onze Salons en Sluitstukken wordt het verhaal
dat wij vertellen diverser en rijker. Uit ervaring van eerdere Stormkamers merken wij ook dat de
ervaring van het publiek intenser wordt en de impact groter zodra het op een nieuwe en
persoonlijke manier betrokken wordt bij de theatrale gebeurtenis.
De theaters in Noord-Brabant bieden veel meer mogelijkheden om het publiek onder te
dompelen in een ervaring, om ze actief mee te laten doen en onderdeel te laten zijn van een
theatrale happening, die mogelijkheden gaan wij uit diepen. Het publiek van Stormkamer wordt
verleidt om dichtbij te komen, kennis te maken en geraakt te worden, mede door de reacties van
alle aanwezigen.

‘Hanna maakt geen voor de hand liggend theater, integendeel. En dan
gaat het ook nog eens ergens over. De vorm is allerminst ‘mainstream’,
Hanna gaat op zoek naar interactie met het publiek. Een zoektocht om
het publiek medeverantwoordelijk te maken voor wat er op de vloer
speelt. Er is – letterlijk – geen ontkomen aan.
De voorstelling laat zien hoe onze verschillende percepties op de
werkelijkheid het bemoeilijken om samen te komen.’
Joy Arpots, scout Brabant C Fonds

4. Ambities en doelstelling
De volgende ambities willen wij in de komende twee jaar bereiken. In de hierop volgende paragrafen
gaan we hier dieper op in.
1. Artistiek lokaal geworteld theater
In de afgelopen jaren is een artistiek kernteam rond Hanna gevormd. Door middel van een zelf
ontwikkelde methodiek gaat Stormkamer theater maken met een sterke inbedding in de stad. De
opdracht die Stormkamer zichzelf stelt is om vanuit Breda, als lokaal en provinciaal gezelschap,
landelijk ondersteund door het Fonds Podium Kunsten, die nieuwe vorm van theater verder te
ontwikkelen en daarvoor een verder groeiend publiek te bereiken.
2. Caleidoscopische happening, publiek als medemaker
Met het artistieke kernteam is er een stevige basis om een volgende stap voor de komende twee jaar
aan te gaan: het maken van publieks inclusieve voorstellingen rond belangrijke maatschappelijke
thema’s.
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3. Schouwburg als locatie
Stormkamer heeft een netwerk van grote theaters en schouwburgen in de regio en gaat die,
samen met die theaters, ook inzetten voor een hechtere verbinding met het publiek. Stormkamer
werkt intensief samen met het Chassé in Breda, Parktheater Eindhoven, Speelhuis in Helmond,
TheatersTilburg en de Kring in Roosendaal.
4. Duurzame verbinding met de stad en de maatschappij
Stormkamer heeft de ambitie om de samenwerking aan te gaan met maatschappelijke
organisaties. Daarmee beoogt ze een stevigere basis voor de uitwerking van bepaalde thema’s
maar ook het ontstaan van thema’s of opdrachten uit het maatschappelijke veld.

4.1 Ambitie 1;

Artistiek lokaal geworteld theater
Hanna heeft, als theatermaker, een methodiek ontwikkeld die de verschillende opvattingen van
mensen samenbrengt met als doel het onderlinge gesprek te veroorzaken en dit daaropvolgend
om te vormen tot theater. Dit gebeurt in de hiervoor genoemde vijf steden. Zij heeft de ambitie
om deze methodiek samen met haar artistiek team verder uit te werken.
De Stormkamer methodiek start vanuit thema’s waar verschillende meningen, oordelen en
vooroordelen over bestaan. De methodiek heeft als doel om lokale verhalen een basis te laten
vormen van ons artistieke werk. Het veroorzaakt een bereidheid om ons in het proces te laten
beïnvloeden door wat de stad en de maatschappij ons geeft. Hiermee bouwen we een stevige
grond en urgentie onder onze Stormkamers. Dit doen we middels de volgende methodiek.
Stap 1, Het onderzoek
In deze onderzoeksfase, werken vanuit Stormkamer stads dramaturgen, die in de vijf
partnersteden research doen. Stads dramaturgie is maatschappelijk straat- hoek en-bochten
wringend werk. Vanuit een vastgesteld thema, bepaald door een persoonlijke fascinatie van
Hanna of ontstaan uit eerder projecten gaan wij gesprekken aan. Door middel van onderstaand
principes bellen, mailen we of kloppen wij op deuren van mensen met wie wij in contact willen
komen. We drinken koffie, of thee. We halen op wat er leeft onder die inwoners terwijl zij onder
elkaar leven. Zo ontstaat een rijke bron aan verhalen en een netwerk van betrokkenen en
potentieel publiek voor de te maken Stormkamers.
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In deze onderzoeksfase van de stadsdramaturgen zijn drie principes leidend:
1.six degrees of separation
je kent iedereen in de wereld via 6 stappen. We vragen mensen wie in de stad belangwekkend is
rondom een specifiek thema. Zo komt een netwerk van relaties in beeld. Afhankelijk van de
thematiek, doen wij dit gericht in bepaalde wijken in de stad.2.selectie
Welke organisaties hebben met het thema van doen? Wie zou er vanuit zijn/haar achtergrond
een originele of heldere kijk hebben op de problematiek? Daarbij kijken we naar: beroep,
culturele achtergrond, politieke voorkeur, leeftijd en geslacht.
3.de tegenpool
Vanuit de gedachte dat elke visie een tegenovergestelde visie heeft gaan we bij verhalen op zoek
naar een persoon die een tegenovergestelde verhaal/opinie/visie heeft. Op deze manier ontstaat
er een meer divers palet aan visies en verhalen.
Stap 2 De Salon
Uit het onderzoek volgt De Salon, een talkshow in een café-setting. We bouwen onze eigen
ruimte in de bestaande ruimte van het theater. Een gemoedelijk bemeubeld en gezellig
gestoffeerde setting waarin een aantal inspirerende sprekers, elk in hun eigen stad, een
programma samenstellen. Met een hapje en een drankje creëren we een veilige situatie waar
ruimte is voor kwetsbaarheid en het delen van persoonlijke verhalen. De Salons hebben het
karakter van een brainstorm. We onderzoeken vorm ideeën en bespreken inhoudelijk thema’s.
Literatuur, eventuele specialisten of deskundigen worden geraadpleegd.

Op deze avonden, gaat het met de mensen over de mensen. En als de woorden even op zijn,
kiezen we ervoor om vooraf geregisseerde performances, kunstwerken, beweging, geluid,
muziek, licht, tekst…kunst, in te zetten als theatrale verbinding van alles en iedereen daar
aanwezig.
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We hebben de ambitie om de afwisseling tussen het gesprek en de theatrale middelen nog
losser toe te passen zodat er een werkelijk brainstorm ontstaat tussen publiek en de performers.
Tevens willen we de hiervoor genoemde tegenpool principe scherper toepassen. We gaan
specifiek op zoek naar de tegenpool van een bewuste spreker. Daarmee gaan we op zoek naar
het conflict binnen een thema, een dramatisch principe. Daar waar een strijd of gevecht
plaatsvindt, bevindt zich ook de bron voor theatraliteit.
De Salon is een essentiële stap naar het Sluitstuk. Via de Salon verbinden we lokale mensen aan
ons werk. Frits, de zanger van op de hoek, doet drie lijfliederen, daar willen de buren en zijn
familie graag bij zijn, die anders nooit naar een filosofische avond over justitie waren komen
kijken, laat staan meepraten. Met de Salon creëren we een lage drempel voor nieuw en ander
publiek.
Stap 3 De Ontmoeting
Na de Salon maakten wij voorheen De Ontmoeting. Een documentair stormkamer waarbij we
inzoomen op het verhaal van 1 persoon. Voorheen hebben wij een stormkamer gemaakt over
Dave, een ex gedetineerde, die het publiek van dichtbij leerde kennen. Of Karlijn, die als
socioloog ongewild het label ‘verward’ opgeplakt kreeg. De komende twee jaar hebben wij het
voornemen om de De Ontmoeting samen te laten smelten met het Sluitstuk.
Stap 4 Het Sluitstuk
Alle bevindingen, verhalen en het netwerk worden omgebogen naar Het Sluitstuk. Schrijver Ko
van den Bosch, die gedurende de Salons live mee schrijft, vormt de verhalen om naar een
‘groter’ verhaal die, onder regie van Hanna, door acteurs worden uitgespeeld. Hanna voert een
selectie op de verhalen van de deelnemers uit de Salon en alle 'performances', muzikanten,
dichters, schilders die we leerden kennen in de salon (gebaseerd op de mogelijke symboliek,
aansprekelijkheid of aanstekelijkheid ervan). Deze worden verweven met het verhaal dat de
acteurs spelen.
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Met het Sluitstuk kaapt Stormkamer de schouwburg en maken wij ruimte voor de verhalen uit de
stad. In het Sluitstuk zoeken we de grenzen op van het theater, zowel in ruimte, als in duur, als in
veelheid van werelden. We maken een happening waarbij de stad als caleidoscoop wordt
verbeeld. Het Sluitstuk kan de vorm krijgen van een marathon-voorstelling, een popconcert of
een serie verbeeldingen.

4.2 Ambitie 2;

Een caleidoscopische happening,
publiek als medemaker
Een theatrale happening als stijl;
Hanna heeft binnen haar Stormkamer een stijl ontwikkeld waarbij de werkelijkheid van een
gesprek gecombineerd wordt met theatrale beelden zoals een levensgrote wolk die boven het
pratende publiek wordt opgeblazen of scènes met acteurs die een schrijnende
machtsverhouding uitspelen tussen sollicitant en werkgever, tussen het publiek. In de toekomst
wil ze deze stijl verder uitdiepen door de realiteit en theatraliteit grilliger te verweven of liever, zo
te laten vervloeien dat ze één gebeurtenis zijn.

Daarmee gaat Stormkamer rammelen aan vastgeroeste theatercodes en vooronderstellingen.
Het gezelschap maakt theater dat verder gaat dan een geprefabriceerde, “bevroren”
voorstelling (die anderhalf uur duurt, één kant uit communiceert, van het toneellicht naar de
publieks duisternis, van de boodschap van de makers, naar het bewustzijn van de kijkers).
Stormkamer werkt aan theatrale events of happenings: aan fluïde gebeurtenissen, waarin de
werkelijkheid centraal staat.
Stormkamer hanteert daarvoor een manier van denken die meer aansluit bij de huidige
maatschappij en bij een jonger publiek.
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De slice of life wordt niet afgebeeld, maar is in al zijn rauwheid aanwezig op elke speellocatie.
Zoals Dave, een ex gedetineerde, die in het midden van de ruimte aanwezig was in De
Ontmoeting. Hij vraagt je om hem aan te kijken. Doordat iemand uit het publiek er voor kiest om
tegen over hem te gaan zitten en hem aan te kijken ontstaat er een puur, ongeregisseerd en
theatraal beeld tussen twee mensen die werkelijk is. Stormkamer hanteert daarvoor een manier
van denken die meer aansluit bij de huidige maatschappij en bij een jonger publiek.
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Multidimensionaal in vorm;
Stormkamer, een “democratische voorstelling”,
vertelt een meerzijdig verhaal.

De stijl die Hanna toepast is daarmee veelzijdig.
Middels verschillende kunstvormen en
disciplines worden facetten van een thema
zichtbaar.
Elke bijdrage krijgt een eigen timing en logica
en brengt associaties tot stand. Muziek kan je
wegtrekken uit een werkelijkheid, tekst spreekt
makkelijker het hoofd aan terwijl beweging het
hart beter raakt, licht kan tijd versnellen en verf
kan iconische beelden tonen.
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Waar de woorden van de aanwezigen op zijn of het gesprek zijn gevoeligheid
kent, neemt de kunst het over. Een acteur met een monoloog of een danser
met een choreografie, een schilder die een live-painting maakt, soms is er een
muzikant, soms een dj, soms is het stil.

De vorm die Stormkamer kiest is niet een door geregisseerde vertelling met een vaste mise-enscène en timing, maar meer een losse, bewegelijke compositie met modules. Hanna en de
performers zijn dermate op elkaar ingespeeld dat ze kunnen reageren op het hier en nu. Dit geeft
de gebeurtenis de flexibiliteit die nodig is om in verschillende schouwburgen te werken en vooral
geeft het de ruimte aan de input van het publiek. Door de samensmelting van verschillende
theatrale vormen, een verfijnd uitgewerkt decor dat uitnodigend is, een minutieus gekozen
stappenplan waarmee het publiek verleid wordt om zich uit te spreken (zoals het uitdelen van
pindanootjes waarbij het publiek de restjes op de grond mag gooien en zich de theatrale ruimte
toe-eigent), ontstaat er een multidimensionale vorm die een breed publiek aanspreekt en verder
helpt in het gesprek met elkaar.
Er komt bezoek dat dit gebouw nog nooit bezocht heeft. Omdat je buurman er speelt, omdat er
muziek is, uit jouw stad, omdat het over jou gaat, omdat je hebt meegewerkt. Omdat mensen
graag terugkomen, al gaat het over de duivenmelkerij en haar nadelen voor de windmolen
sector. Omdat het over mensen gaat.

4.3 Ambitie 3;
Schouwburg als locatie

Samenwerking met het Chasse Theater; Vanuit de behoefte om het publiek duurzaam
deelgenoot te maken aan het maakproces en de voorstelling, werkt Hanna al een aantal jaren
samen met de Schouwburgen in Breda, Eindhoven, Helmond, Roosendaal en Tilburg.

‘Wij willen de structuren waarin we als theater denken verder
openbreken. De Stormkamer zorgt voor een open gesprek dat normaliter
niet in snel in een theater plaatsvindt. De theatrale elementen en de
verbeelding waar Stormkamer mee werkt maakt veel in mensen los.
Wij als Chassé Theater worden daardoor geïnspireerd om met een
andere blik naar ons publiek te kijken. Dankzij een gezelschap als
Stormkamer snap ik beter wat er in Breda speelt.’
Fabian Pikula, programmeur Chassé Theater Breda

51
De Salon vindt plaats in een zaal waarin wij een huiskamer-arena bouwen. Voorheen was dit in
het Sluitstuk ook het geval. Publiek rondom, performers in het midden. Dit principe willen we in
de toekomst los laten. We willen de Schouwburg aanschouwen als locatie. Net zomin als het
publiek als passief consumerende groep wordt aangesproken, wordt de Schouwburg niet langer
als een format om slechts te kijken beschouwd. De hele schouwburg wordt gebruikt als een
locatie voor een belevenis, met hoeken en gaten, balkons, kelders. Vanaf de binnenkomst begint
de theatrale compositie en die loopt door totdat de avond gedaan is. Ambitieus, ja. Moeilijk, nee.
Cultuuromslag voor publiek, theaters en makers, ook. Een manier om het theater en de theaters
levend te houden
Symbiotische eenheid;
De ambitie is dat Stormkamer, de schouwburgen in de grote cultuurcentra van Brabant en
maatschappelijke organisaties een symbiotische eenheid gaan vormen. De schouwburgen en
theaters in de verschillende steden willen een verbinding maken met de gemeenschap van de
stad, maar kunnen dat alleen maar, op een betekenisvolle manier, door de inzet van een creatieve
intermediair. Stormkamer is in staat gebleken om met aandacht, over langere tijdspanne, een
gesprek aan te gaan en te onderhouden met groepen in de stad.

De voorstellingen van Stormkamer zijn niet iets wat je inhuurt, maar waaraan je je moet
verbinden. Stormkamer beseft dat daarvoor veel gevraagd wordt van organisatie en bemensing
van het theater, maar de wil is er bij de theaters. En dat het publiek snakt naar een totale theatrale
ervaring, waar ze niet naar kijken, maar wel onderdeel van uitmaken.
Thema’s kunnen in de toekomst ook door de steden, organisaties en of schouwburgen aan
worden gereikt. Een voorbeeld hiervan is het thema ‘armoede’ wat door meerdere
schouwburgen is geopperd en we in de toekomst onder handen willen nemen.

61

4.4 Ambitie 4;

Duurzame verbinding met de stad Breda en de
maatschappij;
Netwerk aan verhalen;
Wij hebben de ambitie om een groot netwerk aan makers, verhalen vertellers, bewoners en
experts op te bouwen. Door per project in te zoomen in een bepaalde thematiek of werkveld
ontstaat er een caleidoscopisch netwerk. De psychiater met bipolaire stoornis, de
veiligheidsadviseur die veiligheid boven vrijheid prefereert, de jurist, historicus of de vrouw met
een label autisme, hun verhalen worden nauwkeurig vastgelegd op papier en soms op audio of
film.

In de toekomst beoogt Stormkamer te kunnen componeren met dit archief aan verhalen en
perspectieven. Dit netwerk beoogt ook een verbinding met bestaand en nieuw publiek (hierover
meer in het marketingplan).
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"De jury is overtuigd van de borging van de artistieke kwaliteit van het project.

Zij noemt het een veelzijdig project. De aanvrager ontwikkelt een bijzonder
concept in samenwerking met een aantal theaters in de regio.

Er is zichtbaar draagvlak vanuit de theaters voor de activiteiten van
Stormkamer. De jury noemt het uitdiepen van een nieuwe werkmethode in
nauwe samenwerking met Brabantse podia een waardevolle toevoeging aan
het bestaande theaterbedrijf".
Advies Kunstloc jury | impulsbijdrage aan Stormkamer.
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Maatschappelijke samenwerkingen;
Tevens werkt Stormkamer samen met maatschappelijke organisaties zoals de GGZ of Fameus.
Dit doen we door theaterworkshops te geven aan bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen in de
psychiatrie. Deze workshops zijn tevens een manier om verhalen op te halen. Daarnaast heeft
Stormkamer de ambitie om deze samenwerkingen uit te werken zodat ook thema’s/
opdrachten kunnen worden ingebracht door maatschappelijke organisaties. Een goed
voorbeeld hiervan is de huidige samenwerking met de organisatie Veilig Thuis om het thema
kindermishandeling bespreekbaar te maken. Een ander voorbeeld is de aanvraag vanuit de
gemeente Breda om een Stormkamer te ontwikkelen rondom digitalisering. Met ons werk
kunnen wij de technologische verandering in de stedelijke- en maatschappelijke omgeving
bespreekbaar maken.

De samenwerking met sociaal-maatschappelijke organisaties intensiveren we via gesprekken
met hen waarbij volgende vragen centraal staan:
1.Hoe kunnen we die samenwerking verdiepen en verduurzamen?
2.Kunnen Stormkamers ook op hun locatie plaatsvinden?
3.Hoe komt ons werk meer in het blikveld van de gehele organisatie?
4.Zijn zij bereid en in staat om mede financier te worden van Stormkamer?
5.Wanneer spreken we van artistieke autonomie, waarin wij volledig vorm en inhoud bepalen
of wanneer is er sprake van een opdrachtverstrekking door een sociaal-maatschappelijke
organisatie?
De Makers van Breda;
We nemen ook deel en dragen bij aan de vitale dialoog in het platform de makers van Breda,
waarin we samen met collega's manieren vinden om het ecosysteem dat is ontstaan gezond te
houden en te versterken. We zien een grensverleggende kracht bij ieder van ons en de intentie
en potentie om iets teweeg te brengen in onze directe omgeving. Daarin inspireren en
bevragen we elkaar, delen we in elkaars inzichten, kennis en netwerken en zien we het samen
optrekken als een bijzondere extra kracht waarin we ons als communicerende vaten met elkaar
verbonden voelen. Gezamenlijk hebben wij de ambitie om te landen in het nieuw te
ontwikkelen cultuurcluster Klavers Jansen waar wij ons publiek met elkaar kunnen delen met
als grootste wens een nog sterker cultureel veld in Breda te ontwikkelen.
Overige samenwerkingen;
Wij hebben tevens de intentie om de komende periode samen te werken met Bureau Pees. We
delen opvattingen over mens, maatschappij en de kunsten en we willen onze verschillende
aanpak die daaruit voort komt uitwisselen om elkaars werk te versterken. Over de precieze
uitwerking hiervan zijn we op dit moment in gesprek. In onze Stormkamers (Salons en
Sluitstukken) werken we ook samen met lokale makers en artiesten in Breda. Je kunt hierbij
denken aan Letizia Rompelberg van Hertog Zout, Heleen van Doremalen, Tuiri of Jorg van den
Kieboom. Met deze makers heeft Hanna in het verleden al succesvol samengewerkt.
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5. Projecten 2021-2022
5.1 overkoepelend thema: Wat is waar?

Stormkamer werkt in de periode 2021 t/m 2022 vanuit het menselijk verlangen naar ‘de
waarheid’ en hoe we die waarheid aan anderen voorleggen, opdringen of opleggen.Hoe komt
het dat we allemaal verschillend naar de wereld kijken? Hanna ondervindt de moeilijkheid van dit
vraagstuk binnen de opvoeding met haar kinderen, in haar relatie of in haar werk met collega’s.
Een verschillend, soms niet uit te leggen optiek, kan ruzies, miscommunicatie of fouten in het
werk veroorzaken. Mensen bouwen hun identiteit op uit de optiek die ze dragen. Dit kan grotere
gevolgen hebben zodra personen zo verweven zijn met hun ideeën dat ze er naar handelen.
Jezelf opsluiten met je gezin in een boerderij omdat je tegen ‘het systeem’ bent of mensen die
zichzelf opblazen voor een hoger doel. Hoe praten, leven, werken we samen als we allemaal iets
anders zien of geloven?

Is er één waarheid of vormen
verschillende waarheden de realiteit?
Wanneer worden gedachten
extremistisch of utopisch, wanneer
vindt het overgrote deel van onze
samenleving een gedachte niet
normaal of ontoelaatbaar, en wat zegt
dat over onze gangbare norm? Als we
allemaal verschillend denken en
waarnemen, hoe leven we dan
samen?

5.2 Stormkamer Zoeken (2021)
Thema;
Waarom trekken mensen zich terug uit de samenleving? Wat hopen ze te vinden, waarvoor
vluchten ze? Dit project is geïnspireerd op het verhaal WALDEN
van Frederik van Eeden. Meer dan 100 jaar geleden was er, tegen het licht van de
industrialisering, al een drang om het kapitalistische systeem te verlaten. Terug naar de natuur,
op zoek naar authenticiteit en zelfregie. Tot op de dag van vandaag starten velen die zelfde
zoektocht. Waar zocht Frederik van Eeden naar en waarvoor vluchtte hij? Hoe verhoudt zich dat
tot hedendaagse idealisten?
We gaan in gesprek met mensen uit leefgroepen of communes, complotdenkers, idealisten,
filosofen of sociologen die kennis hebben over utopisme of extremisme en we bevragen een
brede groep mensen over wanneer ze vinden dat iemand ‘buiten de samenleving’ staat.

2021 staat voor ons in het teken van de vraag; Hoe reageert een samenleving op mensen die zich
buiten de samenleving begeven, fysiek of in gedachte?
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Salons;
Een visionair uit de stad wordt gastcurator en ontwikkelt met ons een programma waarbij
denkers, doeners en kunstenaars samen worden gebracht in de Salon. Bijvoorbeeld Jan, die we
in Breda hebben ontmoet. Een man die voor zichzelf in de bossen buiten Breda een eigen ‘thuis’
heeft gecreëerd. Een hutje, met voor zijn deur een winkelwagentje. Zijn eigen Mercedes Benz,
zoals hij zelf zegt. ‘Veelal kijken mensen mij raar aan, denken ze dat ze me een tientje in de hand
moeten drukken. Maar ze begrijpen het verkeerd. Voor mij is dit een bewust keuze. Nog nooit
ben ik zo gelukkig geweest.
Door middel van vormgeving en met Hanna als moderator creëert Stormkamer een warme cafésetting voor het gesprek over onze samenleving, anders denken en utopisme.

Tevens onderzoeken we vormelijke ideeën als opmaat naar het Sluitstuk. Op basis van
geschiedenis foto’s ontwikkelen wij het personage Frederik van Eeden (zie thematiek), die zijn
kritiek levert op de samenleving. Ook willen we een live painting ontwikkelen die rondom het
publiek wordt gemaakt. Een utopisch paradijs die zich om jou heen ontvouwt. Het totale decor
baseren we op de elementen van Walden, zoals gebladerte, hout en natuur. Daarnaast
onderzoeken we of de schrijver live kan schrijven en uiteindelijk zijn woorden aan het
personage van Eeden kan overdragen? Hierdoor wordt je inbreng als publiek live, in het hier en
nu, tot theater omgevormd.
Sluitstuk;
In het Sluitstuk New Babylon, zoemen we uit en proberen we antwoord te formuleren op de
vraag ‘Hoe verhouden wij ons tot mensen die zich buiten het systeem plaatsen.’ En stel dat we
allemaal op zoek zijn naar een ander paradijs, hoe vinden we elkaar daar dan nog?

Immers wij niet kunnen weten wat het onderzoek en de Salon ons geeft, geven wij u hier een
optioneel visioen:
Met het sluitstuk plaatsen we ons letterlijk ook buiten het systeem door niet de geijkte codes te
hanteren die een publiek gewend is. Je wordt ontvangen in de laad en losruimte in een
utopische gemeenschap. Op het balkon van de Schouwburg geeft een Bredase actievoerder een
intiem en vlammend betoog over zijn toekomst terwijl er op de achtergrond een toren van Babel
wordt gebouwd door jongeren van restafval. In de kleedkamers bevind je je letterlijk in een storm
die door wind blowers en geluid is opgebouwd terwijl een jong meisje net daarvoor haar droom
over een gezonde aardbol vertelde. Onderweg naar de bar hoor je over de speakers de rappers
hun toekomst bezingen en in de laad en losruimte is er een pijnlijke scène waarbij acteurs de
schrijnende onmogelijkheid tegenover het extreme verlangen van een mens naar een utopie
invoelbaar maken. Een science-fiction noir waarbij iconische beelden van utopieën uit het
verleden worden gecombineerd met de toekomst denkers van vandaag.
In het sluitstuk spelen performers/acteurs Peter Vandemeulebroecke, Jantien Fick en Tobias
Nierop naast lokale kunstenaars en bewoners uit de stad.
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5.3 Stormkamer Geloven (2022)
Thema;
Waarom zoeken mensen naar antwoorden? En wat zijn dan de juiste vragen? En wat zegt dat
over onze cultuur? Geïnspireerd op de serie ‘Kijken in de Ziel – Religieuze leiders’ van Coen
Verbraak gaan we op zoek naar het belang van geloof in onze samenleving. Wanneer geloof je in
iets? Geloven we nog in elkaar? En is er in het geloof ook ruimte voor twijfel?

2022 staat voor ons in het teken van de vraag; Wanneer aanschouw je wat je gelooft als waarheid
en wanneer wil je dit aan anderen voorleggen, opdringen of opleggen?
Salons;
Een (door het onderzoek nader te bepalen) gelovige uit de stad wordt gastcurator en ontwikkelt
met ons een programma waarbij experts, ervaringsdeskundigen op het gebied van religie, sektes
en atheïsme en kunstenaars samen worden gebracht in de Salon. Van een islamiet tot een
protestant, van een atheïst tot een spiritualist, ze geloven allemaal in iets buiten onze
werkelijkheid. Waar geloven ze in en bestaat er ook twijfel? Door middel van vormgeving en met
Hanna als moderator creëert Stormkamer een warme café-setting voor het gesprek hierover.
Sluitstuk;
In het Sluitstuk De Waarheid vieren we in een groot gemonteerde happening het leven en de
mensen in de stad in de vorm van een eredienst voor de twijfel. Ko van den Bosch zal hiervoor,
vanuit de Salons, theaterteksten schrijven. Via onze gelaagde kunstvorm waarbij verschillende
artistieke vormen en disciplines samen komen tonen we de verschillende perspectieven in onze
stad rondom Geloof en Twijfel.

In dit sluitstuk willen we de Schouwburg aanschouwen als moderne kerk waarin verschillende
religies samensmelten. Met ons artistieke team onderzoeken we de beeldende vormen van
verschillende religies voor het decor dat we vorm kunnen geven binnen de Schouwburg als
locatie. Tevens gaan we ons verdiepen in de rituelen uit onze geschiedenis om een gezamenlijk
theatraal ritueel tussen publiek en performers te ontwikkelen. In het sluitstuk spelen
performers/acteurs Peter Vandemeulebroecke, Jantien Fick en Tobias Nierop naast lokale
kunstenaars en bewoners uit de stad.
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