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Makershuis Tilburg in transitie 
 
Het jaar 2021 was een jaar van veranderingen waarin Makershuis Tilburg in transitie is geweest;  
de aanpak van het Makershuis is veranderd, de ondersteuning aan makers is gespecificeerd en er is 
een wisseling in personeel geweest 
In de eerste maanden werd intensief gewerkt aan het bepalen en formuleren van de nieuwe aanpak 
en het plannen van de implementatie en communicatie daarvan. 
 
In het najaar van 2020 besloot het bestuur onder andere de functie van subsidieaanvrager voor 
makers te beëindigen. Het aantal aanvragen en de daarbij behorende ondersteuning bleek te intensief 
voor het beperkt aantal uren van de uitvoerende krachten en de Makershuis begroting werd 
grotendeels bepaald door subsidies die voor makers waren aangevraagd.  
Het besluit om deze service niet meer aan te bieden biedt meer focus om het Makershuis te laten 
groeien tot een dynamische broedplaats waar een grotere diversiteit aan makers betrokken kan 
worden en de Makers Community groeit. 
Met deze beoogde groei gaat een dynamische werking gepaard en ontstaat een groter en meer divers 
netwerk. Er kan nu meer tijd besteed worden aan opstarten van samenwerkingen met potentiële en 
diverse partners die veelal in Tilburg te vinden zijn, waardoor de zichtbaarheid, het netwerk en de 
mogelijkheden voor ondersteuning in doorstroom voor de makers wordt geoptimaliseerd. 
In afstemming met de redactie raad en het bestuur hebben de zakelijk coördinator en uitvoerend 
producent nog voor de zomer een eerste selectieronde voor makers laten plaatsvinden om de nieuwe 
aanpak direct na de zomer te kunnen realiseren, en konden er in het najaar al 6 (nieuwe) korte 
Makerstrajecten uitgevoerd worden. Door de ‘stille’ periode die ook in de eerste helft van 2021 nog 
door loc downs werd beïnvloed, bleven diverse vragen van makers bij het Makershuis onbeantwoord 
en konden we uit die groep de 6 trajecten voor het najaar faciliteren. 
Het Makershuis is ondertussen gestopt met het aanbieden van langdurige trajecten waarbij wordt 
gestreefd naar een ontwikkelde productie/ performance. Die trajecten werden nog wel in de eerste 
helft van 2021 begeleid, omdat zij vertraging hadden opgelopen door Covid in het jaar ervoor. 
 
 



Met de nieuwe vorm van trajecten gaat een logischere en concretere budgettoewijzing gepaard, 
waarmee het Makershuis zich actief wil profileren als een Stichting die Fair Practice werken toepast en 
stimuleert onder makers. 
Het Makershuis werft dmv Open Calls makers die van Fontys Hogeschool voor de Kunsten komen, 
maar ook autodidact makers en makers die een andere (kunst)opleiding hebben gedaan. We vragen 
hen om de verbinding die zij met Tilburg hebben, te beschrijven in de aanvraag. Door het uitgebreide 
aantal trajecten en de bredere werving ontstaat een diverse en inclusieve Makershuis Community.  
De 5 partners, PLAN Brabant en andere Tilburgse samenwerkingspartners bieden een breed netwerk 
en voedingsbodem voor de makers, waar zij zichtbaar kunnen worden voor relevante 
publieksgroepen. 
 

Nieuwe vorm: Korte Makerstrajecten 
Makershuis Tilburg is een plek voor onderzoek, ervaring en zichtbaarheid. 
 
Het doel van Makershuis Tilburg is om talentvolle (muziek)theater-, dans- en circus makers te 
ondersteunen in hun artistieke ontwikkeling en beroepspraktijk.  
De focus bij de werving en keuze van makers ligt op de match met het Makershuis, de diversiteit in 
disciplines en de mogelijkheid voor veel makers om zichtbaar te zijn voor hun toekomstige netwerk.  
Het Makershuis streeft ernaar deze makers in een provinciaal (PLAN) en (inter)nationaal netwerk te 
plaatsen. Het wil makers en (mogelijk) publiek van partners en een breed netwerk aan elkaar 
verbinden en werkt daarom zoveel mogelijk openbaar. Er wordt geïnvesteerd in podiumtalent om het 
podium klimaat in stad en regio te versterken. 
 
Ook in een kort traject kunnen makers bij diverse partners in huis werken en worden zij gecoacht om 
in de trajectperiode gebruik te maken van de deskundigheid van personeel in de huizen van de 
verschillende partners, zij leren elkaar wederzijds kennen. 
Direct bij de selectie wordt een maker gekoppeld aan een coach (1 van de uitvoerende krachten) en 
een mentor: meestal een redactieraad lid. De Redactieraad bestaat uit de 5 artistieke leiders van de 
partners. Wanneer er in het netwerk van de Makershuis partners of PLAN partners een betere maker-
mentor match te maken is, dan wordt de match buiten de redactieraad gemaakt. 
 

De Makershuis partners bieden toegang tot hun kennis en netwerk. Daarnaast vervullen ze vanuit hun 

eigen specialisme bepaalde functies binnen Stichting Makershuis Tilburg.  

Makers bewegen en ontdekken in de beroepspraktijk; ruimte en mankracht worden door alle 

organisaties ingebracht in het Makershuis. De combinatie van zulke diverse partners onder één 

overkoepelende structuur ter verbetering van talentontwikkeling in Tilburg, levert unieke 

kruisbestuivingen en specialistische, doch multidisciplinaire, ondersteuning voor makers op. 

We vervullen hiermee een doel van een Makerstraject; om jonge makers een plek in de 

beroepspraktijk te bieden om te ervaren hoe het is om in een professionele organisatie aan het werk 

te zijn met professionals die bij de partners werken.  

 

Makers kunnen bij het Makershuis aankloppen voor een kort Makerstraject wanneer ze een concrete 

onderzoeksvraag hebben en een match zien tussen hun maak ambitie(s) en de mogelijkheden die 

Makershuis Tilburg biedt. 

Een kort Makerstraject is veelvormig: het kan gaan om een onderzoek, experiment, artistieke 

coaching, reflectie, verdieping en ontwikkeling van content voor toekomstig werk.  

We zijn vanaf de transitie gaan werken met een planning en  Makersdocument voor ieder traject. Van 

de eerste kick-off meeting, tot de laatste recap-meeting, wordt in het Makersdocument door de 

mentor, coach en maker informatie geregistreerd zoals: Afspraken – Planning – Updates – To do List - 

Budgetplan – Financieel beheer – Contactgegevens – Marketing - Samenvatting Traject. Dit format 

wordt door de mentoren als een hele fijne werkmethode ervaren; zo voorkomen we veel overleg-/ 

contactmomenten en blijft alles toch voor alle betrokken inzichtelijk. In het recap-gesprek en de 

plenaire evaluaties van de redactieraad geeft dit document alle nodige info om te bepalen wat de 

volgende stap in de praktijk voor een maker zou moeten zijn, zoals: nog een kort traject bij het 

Makershuis, of om door te verwijzen voor doorstroom naar 1 van de partners, of uitstroom naar het 

netwerk, etc. 



Aan ieder Makerstraject is minimaal één presentatiemoment gekoppeld, bij voorkeur aansluitend aan 
de traject periode of tijdens één van de Makers Sessies of Prejavu avonden. De presentatie 
momenten fungeren als work in progress, uitwisseling en try-out.  
Makershuis Makers maken automatisch deel uit van de Makershuis Community. De community groeit 
nu sneller omdat het Makershuis met de korte trajecten veel meer makers kan verwelkomen. 

 
Bestuur, partners en subsidies 
Het bestuur bestaande uit de zakelijk leiders van Dans Brabant, Festival Circolo, Het Zuidelijk Toneel, 
Schouwburg en Concertzaal Tilburg en Theater de Nieuwe Vorst, heeft eind 2020 besloten om de 
werking van het Makershuis aan te scherpen om de veranderde vraag van makers te kunnen 
faciliteren. Het doel om letterlijk meer ruimte aan te bieden vanuit alle partners is in de 2e helft van 
2021 voor de meeste locaties bereikt en zal in 2022 zeker bereikt worden. Door vaker ruimte en korte 
trajecten te bieden worden meer makers betrokken worden en de krijgen zij de kans om in de 
beroepspraktijk te werken.Het toepassen van Fair Practice tarieven voor de makers en de 
producenten bleek een uitdaging; het Makershuis heeft grote stappen gezet richting eerlijke betaling 
en een eerlijke werkpraktijk. Makers budgetten werden aangereikt met een voorwaarde voor een 
ondergrens in het honorarium van de makers zelf. Alle makers/ performers die een presentatie hebben 
gedaan tijdens de Makers Sessies konden Fair Practice betaald worden, mede door de ontvangen 
ondersteuning van de Nieuwe Vorst (Kickstart/P2). In 2022 evalueren we de interne ontwikkelingen 
mbt Fair Practice en optimaliseren we om miv 2023 volledig Fair Practice te kunnen werken. 
 
De uitvoerende krachten Adeline Willems (Uitvoerend producent) en Sandra Smits (Zakelijk 
coördinator)  benutten meer  de diverse locaties; voorheen werd vooral vanuit De Nieuwe Vorst 
gewerkt; nu werken we fysiek roulerend bij de partners; de lijntjes zijn korter, we bouwen een band op 
met de interne medewerkers en zij zien een gezicht bij het Makershuis. 
Dit biedt ook meer mogelijkheden voor connecties met het netwerk van de partners.  
 
In 2022 zal er weer een programma voor eindejaar studenten van Fontys Hogeschool voor de 
Kunsten en Makershuis makers opgezet worden waarin professionals uit het hele Tilburgse culturele 
veld worden uitgenodigd om 1 avond deel te nemen. (Door Covid was dit in 2021 niet haalbaar) 
 

 
 

Makershuis uitwisseling en zichtbaarheid 
Het Makershuis is gemotiveerd om een telkens dynamischer initiatief in het Tilburgse podiumkunsten 
veld te zijn. Door de korte trajecten en de hoeveelheid die we in 2021 kunnen aanbieden geven we 
veel meer makers een plek dan in het verleden. Zoals het aantal makers groeit focussen we nu ook op 
de groei van het netwerk; diverse culturele- en kunstorganisaties in Tilburg bieden volgens ons allerlei 
interessante ingangen om samen te werken. We willen de krachten bundelen en daardoor de 
voedingsbodem verstevigen. Uitstroom en zichtbaarheid zowel als uitwisseling en ontwikkeling zijn de 
focuspunten. 



DIVERSITEIT 
In 2020 gaf de redactieraad van het Makershuis aan een gedeelde behoefte te hebben om de Code 
Culturele Diversiteit nadrukkelijk toe te willen passen bij het formuleren van de nieuwe aanpak. 
Sindsdien werft het Makershuis breder; niet alleen Makers van Fontys Hogeschool voor de Kunsten 
worden benaderd; ook makers van andere kunstopleidingen en autodidacte makers worden actief 
aangesproken in de werving.  
Bij het selecteren van makers na de Open Call, zijn een aantal richtlijnen geformuleerd om keuzes te 
maken wanneer dat op inhoud onmogelijk is: de redactieraad besluit op diversiteit in cultuur en 
achtergrond, net zoals zij altijd al deden op diversiteit van (kunst)disciplines.  
In juni 2021 namen de uitvoerend medewerkers van het Makershuis deel aan de training Brown eyes 
Blue eyes, aangeboden in samenwerking met Festival Circolo. De kennis uit deze cursus werd 
meegenomen in de formulering van de nieuwe aanpak en de content van de website. 

 

MAKERSBIJEENKOMSTEN 
Het programma van de Makers Sessies in de zomerperiode, werd voor 75% gevuld door makers uit 
de community van het Makershuis. De woensdagavonden in de zomervakantie werden momenten van 
ontmoeting en uitwisseling van de bestaande Makershuis Community, met makers die na de zomer de 
nieuwe korte Makerstrajecten zouden starten. De zakelijk coördinator greep de kans om diverse 
potentiële samenwerkers uit het Tilburgse netwerk voor deze avonden uit te nodigen, om kennis te 
maken met elkaar en de makers, en de Makers Sessies mee te maken. 
De avonden waren een groot succes; inspirerend, afwisselend in soort presentaties en brachten een 
interessant verdiepend programma voor zowel makers als publiek. 
Dit motiveerde tot meer; in 2022 wil het Makershuis meer verspreid over het jaar Makers Sessies 
organiseren. 
Tijdens Festival Circolo werd een MakerS Bijeenkomst georganiseerd voor alle makers uit de 
Makershuis Community; we bezochten de première van TeaTime Company “A Matter of Time” met 
daarna een borrel. 
 
TOONMOMENTEN 
Premières 
Een aantal makers hebben hun premiers gehad, maar helaas niet tijdens de Prejavu’s van het 
Makershuis, omdat deze telkens weer geannuleerd moesten worden in 2021. 
Makers Sessies 
In 2021 hebben we de Zomer Sessies omgedoopt tot “Makers Sessies”. Deze titel past meer bij wat 
we op deze avonden laten zien en we willen in 2022 ook kijken naar mogelijkheden in andere 
jaargetijden. 
Op de Makers Sessies waren telkens veel makers aanwezig waardoor een soort Makers 
Bijeenkomsten ontstonden. Door ruimte te bieden voor presentaties en gesprek met publiek (soms 
dmv interview door de host) werden deze avonden inhoudelijk ontzettend interessant voor de 
Makershuis Community. Het Makershuis voelt zich comfortabel met deze extra toevoeging in haar rol 
als broedplaats. 
Voor de Makers Sessies werden makers benaderd uit de Makershuis Community en uit het netwerk 
van partners en PLAN Brabant, met de vraag of zij iets wilden presenteren tijdens 1 van de Makers 
Sessies. Om te voorkomen dat we productioneel moesten gaan aanpassen als Covid-maatregelen 
zouden veranderen, planden we het programma in de buitenlucht; in de tuin van De Nieuwe Vorst, 
met als noodoplossing, de mogelijkheid om die setting op te pakken en te verhuizen naar de grote 
zaal bij slecht weer.  
 
Onderaan dit document: Overzicht toonmomenten en publieksaantallen 
 

Makers in 2021 

In het jaar van de transitie hebben 2 soorten trajecten bij het Makershuis plaatsgevonden; de trajecten 

uit de ‘oude’ benadering die door Covid verlengd werden en in 2021 worden afgerond. En de nieuwe 

Korte Makerstrajecten waarmee we zijn gestart vanaf zomer 2021. 

 

Na een periode van onderbezetting in uitvoerend personeel, is eind april direct gestart met het 

plannen van de afronding van de verlengde trajecten. Die trajecten waren gestart in 2019 en 2020 en 

bij de meesten waren premières afgelast en uitgesteld. Al die trajecten werden in 2021 afgerond: 



Annemijn Rijk      Dans/ Film 

Annemijn Rijk maakte met behulp van Makershuis Tilburg haar eerste 2 hoofdstukken in een serie 

kunstwerken genaamd Body of Art, waarin Annemijn het lichaam via 10 thema’s benadert. De 

dansfilm ReBorn werd in het voorjaar op meerdere filmfestivals over de hele wereld vertoond. 

Hoofdstuk twee uit de reeks, de voorstelling Last Resistance, ging in juli in première. 

Annemijn startte in 2021 samen met De Nieuwe Vorst een Nieuwe Makers traject van Fonds 

Podiumkunsten. En is als maker verbonden met Theater Chassé in Breda. 

 

H.I.P.S.      Dans/ Tech/Design 

Josse Vessies ging, na een heel intensief creatie traject,  in première met Metamovement Land in 

september bij Het Nieuwe Instituut in Rotterdam van 22 september t/m 1 oktober. Bezoekers kunnen 

in de installatie deelnemen met een 3D bril, begeleid door de performer in de speciaal ontworpen tuin, 

of deelnemen als toeschouwer van de performance installatie. Zijn traject werd grotendeels 

gefinancierd door het Stimuleringsfonds. Makershuis Tilburg was coach van Josse om dit traject te 

begeleiden en realiseren. 

Les Payenkes Utopistes    Circus 

Saphia en Samuel (alumni FHK) vormen het circus-duo Les Payenkes Utopistes, zij hebben hun 

traject, waarin zij de voorstelling HUG hebben gecreëerd, in het voorjaar van 2021 afgerond. De 

voorstelling speelde in 2021 ruim 20 keer waarvan internationaal op diverse festivals zoals Cirque au 

Sommet (Zwitserland), Lenaia (FR), OBDL (BE) en Festival Circolo (NL).  

Maarten & Anthony    Performance Art/ Theater 
Maarten & Anthony werkten in 2021 aan de ontwikkeling van Heartscore, waarbij hun hartslagen 
versterkt worden en de muzikale score van de voorstelling vormen. Door de hartslag bewust te 
vertragen en te versnellen tijdens de voorstelling spelen ze met de compositie van de hartslag. 
Heartscore ging in september in première bij Veem House of Performance en in november in Leuven 
(BE). Anthony gaat zonder Maarten verder met het onderzoek en de creaties van performances met 
fysieke partituren in samenwerking met Dans Brabant. 

moOv      Dans 
Izah Hankammer en Lucas Devroe werken samen onder de naam moOv. Hun voorstelling Looking 
into the Dark ontwikkelden zij na een lange pauze (Covid), verder in november 2021 en zouden in 
première gaan tijdens de PreJaVu op 10 december bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Deze 
performance wordt opnieuw gepland in 2022.  moOv start in 2022 een samenwerking met Dans 
Brabant. 

Sonja en Hendrik    Jeugdtheater 
Sonja en Hendrik  gingen verder met de creatie van “Om de hoek woont een struik’, de voorstelling 
ging  in Juli 2021 in première tijdens festival Cement 2021 en speelde….Sonja en Hendrik zijn 
ondertussen geselecteerd als PLAN makers en gestart met een vervolgtraject bij Festival Cement. De 
voorstelling zal in 2022 oa te bezoeken zijn tijdens Theaterfestival Boulevard. 

Youri & Marie     Dans 
Na het  vervolgonderzoek op hun vorige voorstelling in 2020, zijn Youri en Marie in het najaar van 
2021 verder gaan werken binnen het Makershuis om de voorstelling ‘Chicago Baby’ te ontwikkelen.  
Zij zouden hiervan de première tonen tijdens de PreJaVu op 10 december bij Schouwburg en 
Concertzaal Tilburg. Deze performance wordt opnieuw gepland in 2022. 

Ilse Oostvogels     (Documentaire) Theatermaker 
Makershuis Tilburg heeft in 2020 een aanvraag voor een Nieuwe Makersregeling gedaan bij het 
Fonds Podium Kunsten voor Ilse Oostvogels, welke is gehonoreerd. 
Ilse werkt 2 jaar onder de vleugels van het Makershuis aan haar ontwikkeling en de creatie van 2 
producties. De eerste productie Zenuwslopend ging in september in première bij De Nieuwe Vorst en 
heeft sindsdien op 5 plekken gespeeld voor telkens uitverkochte zalen.  
Zenuwslopend is een speelse, muzikale, beeldende voorstelling vol verdriet, optimisme en levenslust. 
De voorstelling is gebaseerd op onderzoeken, interviews en meer dan 400 vragenlijsten over multiple 
sclerose: een veelvoorkomende ziekte, omgeven door misverstanden, taboes en onbegrip. Samen 
met vier performers – mét en zonder een MS-diagnose – gaat Oostvogels misverstanden over deze 
ziekte met duizend gezichten te lijf. 



Ilse wil wegens succes de voorstelling ook in 2022 blijven aanbieden, gaat een Stichting opstarten om 
in de toekomst door te kunnen blijven werken en start in 2022 ook de creatie van de 2e productie ‘De 
Boer Op’ welke in november 2022 in première zal gaan. 
 

 

Korte Makerstrajecten 
Tijdens de periode van onzekerheden, uitgestelde trajecten en onderbezetting van personeel, bleven 

in de 2e helft van 2020 en begin 2021, met regelmaat mailtjes van makers binnen komen die graag 

een samenwerking met het Makershuis aan wilden gaan. In het voorjaar hebben wij al die mails 

geïnventariseerd en makers benaderd die een onderzoeksvraag hadden die past bij de nieuw aan te 

bieden korte Makerstrajecten. 

Het proces van selecteren door de redactieraad, voorafgegaan en voorbereid dmv voorselectie 

gesprekken en het starten van de eerste trajecten, gaf ons de mogelijkheid om de nieuwe aanpak nog 

meer te verbeteren en nuanceren. 

In september werd de website geüpdatet en kon iedereen lezen wat de transitie van het Makershuis 

precies inhoud. Direct daarna werd de eerste Open Call geopend voor trajecten voor het voorjaar van 

2022. 

 

Er werden 6 makers geselecteerd voor korte Makerstrajecten in het najaar van 2021: 

 

ENSO Physical Theatre    Dans/ Theater 

ENSO Physical Theatre is in 2018 opgericht door danser/choreograaf Kevin Ruijters en 

actrice/regisseuse Karlijn Vlug. Het gezelschap is ontstaan vanuit een gedeelde interesse in de 

vermenging van verschillende podiumkunsten. Kevin en Karlijn wilden bij het Makershuis de ruimte 

binnen het netwerk ervaren om te ontdekken wat hun makers beleid (geschreven tijdens de lockdown) 

betekent, hoe het toe te passen en  hoe de zakelijke kant ingericht kan worden. Zij werden gecoacht 

door de zakelijk coördinator en hebben met de verschillende deskundigen van de Makershuis partners 

gesprekken gevoerd en ondersteuning gehad om zichzelf te profileren en hun cultureel 

ondernemerschap te vertalen naar de praktijk. 

Helena Araujo     Performance Art/ Dans 

Helena heeft een uitgebreide CV van internationale opleidingen en samenwerkingen. In Tilburg werkte 

zij bij T.R.A.S.H., Fontys Hogeschool voor de Kunsten en met verschillende Tilburgse makers. Helena  

experimenteerde 3 weken in de Vrije Ruimte bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg om verschillende 

methoden te verzamelen om de expressieve, zorgzame en emotionele elementen van het  leven te 

versterken. Haar onderzoeksmiddelen zijn lichaams-somatische technieken, poëzie geschriften en 

verschillende vocale technieken. De onderliggende onderzoeksvraag is eenvoudig: hoe passen deze 

concepten, intenties en middelen bij elkaar om een voorstelling te maken waarbij ik de verschillende 

zintuigen en onvermijdelijke instinctieve reacties van het kan publiek raken? Helena liet aan het einde 

van haar traject het resultaat van haar onderzoek zien en werkt nu door met het materiaal om een 

voorstelling te creëren die zij gaat tonen in 2022 tijdens Moving Futures, Makers Sessies en in Brussel 

en Praag, waar zij ook samenwerkingspartners heeft.. 



Kelly Vanneste      Dans/ Circus 

Kelly is een Vlaamse choreograaf die in 2018 is afgestudeerd aan Fontys Hogeschool voor de 

Kunsten.  Zij profileert zichzelf als een transdisciplinaire kunstenaar; zij kijkt verder dan concept en 

choreografie.en mengt verschillende disciplines vanuit haar eigen perceptie.  

Tijdens het traject bij Makershuis Tilburg onderzocht Kelly samen met circus maker Noah Schiltknecht 

de zwaartekracht van verschillende objecten in connectie met het lichaam. Tijdens het experiment 

zocht zij de grenzen van de risico’s van het lichaam binnen een veilige werkplek voor de performer op 

en stelde de vraag:Hoe kun je de bewegingskwaliteit van de performer transformeren naar 

‘grensverleggend’ in relatie tot één (of meerdere) bepaald(e) object(en)?  

“Dit zou voor mij een heel goede stap zijn in mijn makerschap als gezelschap.  

Normaal zit er een enorme tijdsdruk in mijn maakprocessen en  

moet ik meteen aan de slag met het creëren van mijn producties.  

De evolutie van mijn werk komt dan pas tijdens de performances.  

Dit zou ik heel graag doorbreken door diep in te gaan op de fundamenten in mijn werk.” 

 

Lara van Hoof en Sanne Bokkers   Theater 

Lara en Sanne leerden elkaar kennen tijdens een gemeenschappelijk project in het tweede jaar op de 

Academie voor Theater en Dans (ATD) in Amsterdam. Zij studeerden allebei af in 2020; Lara (Tilburg) 

aan de Regie Opleiding en Sanne (Groningen) aan de Mime Opleiding. 

Na het eerste project wisten zij dat ze verder wilden als makers-duo en staan nu aan de start van hun 

2e project. Vanuit  een gemeenschappelijke fascinatie voor ‘dat wat niet gezien mag worden’ zoals 

falen/mislukken, ongemak, kwetsbaarheid, boosheid, angst, gekte, twijfel, en daaruit voorkomende 

spelregels voor op het podium, ontstond hun onderzoeksvraag voor het traject bij het Makershuis. Zij 

willen experimenteren met de verschillende expressies van ‘huilen’ en onderzoeken of zij de 

toeschouwer kunnen laten twijfelen over de rol die die heeft t.o.v. een huilende performer en vice 

versa. Zij zoeken tools voor de performer om zich te verhouden tot een twijfelend publiek. 

Maxime Dreessen     Theater 

Maxime studeerde In juni 2019 af als regisseur aan de Toneelacademie Maastricht. Het werk dat hen 

reeds maakte gaat over gender, liefde en queer erotiek. Maxime vertrekt als non-binaire maker en 

speler vanuit een autobiografische bron en streeft vervolgens naar een universeel, activistisch en 

politiek effect. 

Onder de werktitel ‘Countersex Education’ begon het  project: ‘de nieuwe seksuele voorlichting’ met 

als onderzoeksvraag: ‘Hoe kunnen we bestaande, dominante structuren afleren en plaatsmaken voor 

eigen alternatieve vormen van seksualiteit?’ 

Voorafgegaan door een eerste fase waarin Maxime een nieuw manifest schreef, creëerde hen bij 

Makershuis Tilburg vervolgens  een alter-ego, namelijk de cyborg performer Tabooboo. Het is 

belangrijk dat Tabooboo een levend voorbeeld is van de inhoud. Een wezen dat zich begeeft buiten 

het binaire: hen is noch man, noch vrouw, noch wit, noch zwart, noch hetero, noch homo.  

In de derde fase gaat Maxime de counter-seksuele oefeningen die Paul B. Preciado beschrijft in de 

praktijk brengen. Dat onderzoek wordt gedaan bij PLAN partner Festival Cement en in een verlengd 

traject bij Makershuis Tilburg in 2022. De voorstelling zal in 2022 oa te bezoeken zijn tijdens 

Theaterfestival Boulevard. 

 



Vicky Angelidou      Choreograaf/ Artistic research 

De Griekse Vicky studeerde af in psychologie en dans en volgde de Master Performing Public Space. 

Zij focust op het samenbrengen van verschillende mensen om te ontmoeten, verbinden en de diverse 

sociale realiteiten te begrijpen. Zij werkt telkens vanuit  een artistiek inhoudelijk vooronderzoek wat zij 

door dans en beweging vertaald naar een performance.  In het korte Makerstraject is Vicky gestart 

met het interviewen van koppels van verschillende leeftijd, herkomst en seksuele geaardheid en zoekt 

daarbij naar de soms absurde grenzen van wederzijds begrip en acceptatie. Zij verzameld het 

materiaal van diverse verhalen en relaties en de daarbij ontdekte non-verbale taal. Na dit traject met 

de onderzoeksvraag: Hoe kan ik de absurditeit van liefde belichamen, de verscheidenheid en 

diversiteit van lichamen en relaties benadrukken en deze irrationele resonantie vertalen naar de 

beweging van het lichaam van een performer? werkte Vicky in 2022 verder met financiering van 

Makersfonds Tilburg en toonde zij het eerste resultaat van haar voorstelling L.O.V.E. in de openbare 

ruimte in Tilburg (mei 2022). 

 

Afronding en uitstroom 
De nieuwe aanpak van de korte Makerstrajecten behelst intensieve coaching om de maker voor 

aanvang van het traject, tijdens en daarna, telkens te herinneren aan de mogelijkheid om zichtbaar te 

zijn in het Makershuis netwerk en zich te verbinden aan 1 van de partners. Deze zichtbaarheid en 

communicatie met contactpersonen die in de toekomst een rol in de ontwikkeling van de makers 

kunnen blijven spelen is essentieel voor een goede doorstroom. 

We willen natuurlijk voorkomen dat de maker zich maar kort bij het Makershuis betrokken voelt en er 

vervolgens weer alleen voor staat. Door het aanbieden van Makers Bijeenkomsten en hen uit te 

nodigen voor Makers Sessies, houden we regelmatig contact. 

Wanneer een maker een traject bij het Makershuis heeft gedaan, maakt deze vanzelf deel uit van de 

Makers Community. Door middel van een app-groep en social media kunnen de makers uit deze 

community elkaar informeren en kennis uitwisselen. 

Makers worden ook gestimuleerd om het Makershuis altijd op de hoogte te houden van ontwikkelingen 

zodat wij altijd verbindingen kunnen maken wanneer we daarvoor mogelijkheden zien. 

De uitvoerende krachten van Makershuis Tilburg zijn altijd actief om verbindingen te maken binnen het 

netwerk. de zakelijk coördinator is in 2021 begonnen met het intensiveren van contacten met 

organisaties in het Tilburgse culturele veld. Er werden gesprekken gevoerd met o.a. Kunstloc, ArtFact, 

Stad van Makers en Urban Dancers waarmee we in 2022 verder gaan om potentiële samenwerkingen 

vorm te geven. 

Vooruitblik 

In navolging van het  Nieuwe Makerstraject van Ilse Oostvogels bij het Fonds Podiumkunsten, kreeg 

het Makershuis de kans om een aanvraag bij het fonds in te dienen voor de Nieuwe Makers Covid-19 

steun. We besloten dit te doen en in te zetten op 5 extra korte Makerstrajecten in 2022, met de daarbij 

behorende extra presentatie momenten, begeleiding, en gerichte aanpak om meer diversiteit in 

verbindingen in het culturele netwerk in Tilburg te maken.  

Omdat het Makershuis deze extra steun in 2022 ontvangt wordt het toepassen van de Fair Practice 

Code een stuk toegankelijker, maar het vervolg zal voor 2023 weer lastiger zijn.  

We zoeken in 2022 een strategie om hiermee om te gaan met de blik op een lagere financiering in 

2023. We werven extra subsidie zoals Herstel Subsidie van Gemeente Tilburg voor de 

toonmomenten. 

Learning Community 

Eind 2021 gingen we weer in gesprek met Fontys Hogeschool voor de Kunsten. We hebben de cursus 

Cultural Entrepreneurship van 2020 geëvalueerd en stelden de doelen voor het nieuw aan te bieden 

programma bij. We bieden vanaf begin 2022 een programma aan aan 4e jaars studenten van het FHK 

en makers uit de Makershuis Community, met de focus op uitwisseling, identiteit/zichtbaarheid en 

connectie met het netwerk. 

Omdat deze gesprekken parallel lopen met gesprekken met Kunstloc, is ook Kunstloc betrokken om te 

zien of zij in de toekomst partner in dit Learning Community Programma willen worden. 



 

Zichtbaarheid en publieksaantallen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


