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Het afgelopen seizoen 2011-2012 was een enerverend jaar: niet alleen vanwege 
de aktiviteiten die Illuster jaarlijks organiseert, maar ook vanwege de bijzondere 
productie die we in het komende seizoen 2012-2013 gaan realiseren. In het 
afgelopen jaar wierp dit project al haar eerste stralen vooruit, en het belooft ook 
een groot stempel te zetten op de komende maanden. Daarom in dit jaarverslag 
allereerst een overzicht van dit project.

Project 'Het Beste van Twee Werelden' (a.k.a. TA-project)
Na enkele gesprekken in de zomer van 2011 met medewerkers van Toneelgroep 
Amsterdam en een haalbaarheidsonderzoek door het bestuur besloot de ALV 
Illuster aan te melden voor het project 'Het Beste van Twee Werelden'. Kern van dit 
project is dat amateurgroepen een voorstelling van Toneelgroep Amsterdam in 
een eigen bewerking instuderen en kunnen opvoeren in het decor van TA in de 
Stadsschouwburg.

Daarnaast worden er verschillende expertmeetings georganiseerd over allerlei 
onderwerpen rondom theaterproductie. De onderwerpen die daarbij tot nu toe 
zijn behandeld zijn: marketing & publiciteit; repertoirekeuze; scenografie; 
dramaturgie.
Bij de meeste van deze expertmeetings was Illuster vertegenwoordigd. In het 
komende seizoen zullen nog meer meetings worden georganiseerd.

Alle groepen hebben een contactpersoon/coach toegewezen gekregen; voor 
Illuster is dit Victor Mentink. De eerste kennismaking verliep heel positief en 
enthousiast van beide kanten. Daarna was hij nog enkele malen aanwezig bij 
vergaderingen rond de voorbereiding van het project.

In het weekend van 19 en 20 november 2011 was de officiële 'kick-off' van het 
project in de Stadsschouwburg. Alle acht deelnemende groepen deden daar 
gedurende twee dagen mee aan workshops, improvisaties en performances op het 
toneel van de Grote Zaal.
Aan het slot van dit weekend werden lootjes getrokken met daarop de namen van 
alle TA-medewerkers, voor en achter de schermen. Bedoeling was om met de 
medewerk(st)er die men had getrokken vóór pasen een ontmoeting te hebben. De 
foto's van deze ontmoetingen zullen in een collage worden verwerkt.
Meerdere Illusterleden hebben dit daadwerkelijk uitgevoerd, enkele van deze 
ontmoetingen zijn terug te lezen op de Illuster-weblog.
In dit weekend vond in de Rabozaal ook de eerste opvoering in het kader van het 
project plaats; Hedda Gabler in de versie van Toneelgroep Troost. Deelnemers van 
alle groepen konden deze voorstelling bezoeken.

In december vond de tweede voorstelling in dit kader plaats: 'De Russen' door 
Toneelgroep STA. Dit werd een Illuster-uitje.

In april hebben de leden van Illuster die wilden meedoen in het project hun keuze 
gemaakt uit de lijst van voorstellingen van TA, en de keuze viel op 'Kinderen van 
de Zon' van Maxim Gorky. 



In eerste instantie werd Gover Meit gevraagd om de regie opnieuw voor zijn 
rekening te nemen, maar vanwege andere plannen heeft hij na rijp beraad 
besloten hier van af te zien.
Het bestuur polste vervolgens verschillende regisseurs waar we eerder mee 
hebben gewerkt, waarvan de meesten zeer enthousiast waren over het project. 
Uiteindelijk viel de keuze op Malte Huthoff. Naar aanleiding van een verkennende 
bijeenkomst met alle spelers heeft hij het originele stuk bewerkt tot een kortere 
voorstelling met een bijzondere opbouw.

Productie 'Onschuld en Paniek'
In oktober 2011 werd door zes spelers begonnen met de repetities voor de 
jaarlijkse productie. 'Onschuld en Paniek', een bewerking van 'Scènes uit een 
Huwelijk' van Ingmar Bergmann. De regie en bewerking werden verzorgd door 
Gover Meit. Dit was zijn eerste regie bij Illuster, na eerdere ervaring bij enkele 
andere theatergroepen en eigen producties.

Het decor werd geproduceerd door Chris, en het licht werd opnieuw verzorgd 
door Patrick. Voor de aankleding had Peter een aantal nuttige adviezen gegeven.
De poster en flyer werden gemaakt door Leo met foto's die speciaal hiervoor 
gemaakt waren door Rik. 

Voor het repetitieweekend nam Illuster in februari weer haar intrek in het 
Stayokay-kasteeltje van Heemskerk.

De opvoeringen vonden plaats op 29 maart t/m 1 april 2012 in het 
Polanentheater. Voor het eerst sinds jaren speelde Illuster vier voorstellingen i.p.v. 
drie. Ondanks het relatief kleine aantal spelers was de opkomst van het publiek 
zeer bevredigend. Ook waren de reakties van dat publiek over het algemeen 
bijzonder lovend.

Van de voorstellingen op donderdag en zaterdag zijn door Leo video-opnames 
gemaakt. Van de beste van de twee zal een dvd worden geproduceerd.

Friends on Stage
Opnieuw deed Illuster mee aan Friends on Stage op 28 januari 2012 in het 
Bethaniënklooster. Met zes deelnemers werd onder leiding van Thérèse Bosman 
een improvisatie-achtige muziekquiz ingestudeerd, en op de avond zelf werd de 
presentatie door Leon geïmproviseerd. 
Er werd een avond en een dag besteed aan de repetities.

Workshop non-verbaal theater
De geplande workshop Non-verbaal Theater onder leiding van de Tsjechische 
Michal Hecht stond aanvankelijk gepland voor 19 en 20 november 2011, maar 
werd i.v.m. de kick-off van het TA-project (zie aldaar) verzet naar juni 2012.
De eerste dag bestond uit een grote variatie aan oefeningen met non-verbaal 
spel, de tweede dag werden delen uit de woordenloze voorstelling 'Dag' van Frank 
Roumen ingestudeerd en voor een grote groep belangstellenden opgevoerd. De 
deelnemers en toeschouwers waren allen erg enthousiast over deze workshop.



Website
In oktober 2011 werd, na een lange vertraging, de nieuwe website van Illuster 
gelanceerd. Behalve de nieuwe vormgeving, gemaakt door Leo, is er een weblog-
pagina toegevoegd waarop alle leden en betrokkenen kunnen publiceren. In dit 
eerste jaar hebben vier leden hier in totaal acht berichten geplaatst.

Ook nieuw was de mogelijkheid (met veel dank aan Raoul) om via de website 
rechtstreeks kaarten te reserveren. Dit bleek een bijzonder handige en functionele 
toepassing te zijn.

Illuster-uitjes
Illusterleden hebben diverse theatervoorstellingen en -festivals bijgewoond, 
meestal op persoonlijk initiatief. Als 'Illuster-uitje' kunnen worden aangemerkt:
- 'Goedbloed' van Dagwerk in de Engelenbak, onder regie van 'onze' Gover Meit.
- 'De Russen' van STA in de Rabozaal (voorstelling in het kader van TA-project).

Bestuur
Het bestuur werd op de ALV van oktober 2011 met algemene stemmen herkozen. 
In het afgelopen seizoen kwam het bestuur drie maal bij elkaar. Tussentijds 
werden lopende en spoedeisende zaken via email en telefoon afgehandeld.
Op de ALV van maart 2012 trok het bestuur het boetekleed aan vanwege haar 
verzuim om de waarderingssubsidie bij DMO aan te vragen. De ALV sprak 
desondanks opnieuw het vertrouwen in het bestuur uit.

Overige aktiviteiten
In de kantlijn van het TA-project werden ook aktiviteiten georganiseerd die niet 
rechtstreeks met het project te maken hadden:
Enkele Illusters lieten achter de schermen confetti-kanonnen knallen bij enkele 
voorstellingen van 'Tartuffe' van Toneelgroep Amsterdam.
In Amsterdam West namen enkele leden deel aan de 'Wijksafari' van Adelheid 
Roosen, die gratis was voor deelnemers aan het TA-project.

Vooruitblik
Het komend seizoen belooft een nieuwe mijlpaal te worden in de Illustere historie. 
Niet alleen vanwege de bijzondere speellocatie, de Stadsschouwburg, maar ook 
omdat het kostenplaatje hieromheen een nieuwe uitdaging betekent. Ook zal er 
extra hard aan gewerkt moeten worden om de zaal tweemaal vol te krijgen.

Naast deze opgaven wachten er nog andere projecten, zoals het nieuwe project 
van Adelheid Roosen dat gekoppeld is aan het TA-project en in november van 
start gaat. Enkele Illuster zijn voornemens hier aan mee te doen. 

Het bestuur zal er op moeten toezien dat dit alles niet te veel ten koste gaat van 
de gebruikelijke projecten, de kleinschaligheid en het veilige karakter van onze 
vereniging. Deze sfeer die Illuster zo uniek maakt mag niet uit het oog worden 
verloren.

Leo, september 2012


