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Provinciale Staten en Gedeputeerden van Zeeland

Middelburg, 12 mei 2016
Betreft: beleidsnota Provinciaals Cultuurbeleid 2017-2020

Geachte Statenleden en Gedeputeerden,
Uw beleidsnota heeft ons positief geraakt. De ambities en visie die u hierin stelt geven ons een
gevoel van waardering. Wij, die theater met jongeren maken, zijn verheugd om te lezen dat de
provincie in de beleidsnota; cultuur, kunst en jongeren ziet als doelstelling, voorwaarde en
uitgangspunt.
Wat ons echter zeer nadelig treft is dat onze organisaties niet zijn opgenomen in de beleidsnota.
Onze angst is dat hierdoor onze organisaties in hun voortbestaan worden bedreigd. Onze
organisaties zetten zich op verschillende wijzen in om de doelstellingen van de beleidsnota voor
Zeeland te behalen.
De jeugdtheaterschool Zeeland, jeugdtheatergroep de dRang en Theaterloods B zijn organisaties die
professioneel werken in de cultuureducatie. Wij werken Zeeland breed en werken vanuit een Zeeuws
(historisch) perspectief.
Beste Statenleden en Gedeputeerden, u leest nu over drie organisaties die zich inzetten voor de
Zeeuwse jongeren. Het bestaan van deze organisaties geeft veel Zeeuwse jongeren een doel in het
leven, een groep om bij te horen, een gepassioneerde vrijetijdsbesteding en biedt drempelloos
verheffing.
De jeugdtheaterschool werkt al 20 jaar met jongeren en doet aan talentontwikkeling. Er worden
verbindingen gemaakt en bestendigd met het onderwijs, Zeeuwse Ankers en Zeeuwse (historische)
belevenissen. De Jeugdtheaterschool heeft ook bereik buiten Zeeland en is door de kwaliteit een
prachtig visitekaartje voor Zeeland. www.jeugdtheaterschoolzeeland.nl
Jeugdtheatergroep de dRang is een vervolg op de jeugdtheaterschool. Bedoeld voor jongeren die de
ambitie hebben om professioneel theatermaker te worden. De dRang maakt al 10 jaar voorstellingen
met Zeeuwse en educatieve inslag. Bij de productie zijn jongeren betrokken met verschillende
achtergronden en van verschillende scholen (zoals de UCR) de dRang verbindt en werkt met jongeren
aan hun ambities. De dRang werkt ook Zeeland breed: www.dedrang.nl
Theaterloods B is een gezelschap van professionals, die educatief theater maken. Zij spelen in de
klaslokalen van de Zeeuwse scholen en daarbuiten. Hun onderwerpen zijn dichtbij jongeren en
Zeeland. Theaterloods B bestaat nu 5 jaar en is een gezelschap dat bindingen heeft met beeldende
kunst en zich onderscheidt van andere theatergroepen met hun gedurfde opstelling om dichtbij de
jongeren te spelen: www.theaterloods-b.nl
De organisaties werken met een minimum aan middelen, dit betekent dat het voor de jongeren
steeds duurder wordt. Het volgen van lessen op de jeugdtheaterschool is op dit moment net
bereikbaar voor een grote groep. Als er geen financiering is of die wordt verminderd dan is
jeugdtheater niet haalbaar voor jongeren van ouders met een laag inkomen. De dRang is ook
genoodzaakt om een bijdrage te vragen. Theaterloods B is afhankelijk van de verkoop van

voorstellingen om betrokkenen te betalen. Dit houdt in dat er veel vrijwillig gedaan wordt, wat geen
recht doet aan de professionaliteit. Theater maken is ook een beroep.
In de beleidsnota wordt Kunstbende genoemd. Wij vinden dit goed, maar besef wel dat onze
organisaties de deelnemers opleiden en de kwaliteit van de inzendingen verhogen. Waardoor de
deelnemers van de voorrondes in Zeeland ook landelijk het visitekaartje van Zeeland kunnen zijn.
Wij verzoeken de Statenleden en Gedeputeerden om in de beleidsnota Provinciaals Cultuurbeleid
2017-2020 de Jeugdtheaterschool Zeeland, Jeugdtheatergroep de dRang en Theaterloods B met
name te noemen.
Wij verzoeken de Statenleden en Gedeputeerden om de financiering van de jeugdtheaterschool
Zeeland in stand te houden, zodat die financieel bereikbaar blijft voor alle jongeren in Zeeland.
Wij verzoeken de Statenleden en de Gedeputeerden om jeugdtheatergroep de dRang en
Theaterloods B op te nemen in de subsidiebundel van Zeeland en samen te onderzoeken naar
structurele financiële basis.
Wij onderschrijven de ambities die gesteld worden in het beleid. Wij willen graag met de provincie
meedenken, samenwerken en de doelstellingen behalen. We begrijpen voor welke opgave de Staten
en Gedeputeerden staan, maar vragen u om onze organisaties toekomstbestendig te houden in het
belang van de jongeren en cultuur in Zeeland.
U bent meer dan welkom bij onze voorstellingen om ook met de jongeren te praten over welk
verschil theater maakt in Zeeland en in hun leven.
We willen graag met u in gesprek over onze organisaties en hoe wij de toekomst zien.
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