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voorwoord
Wilma Smilde, hoofd van de afdeling educatie van Toneelgroep Amsterdam 
(TA), had al langer de wens om een effectieve verbinding tussen TA en amateurs 
tot stand te brengen. Deze samenwerking kon gerealiseerd worden met de 
subsidieregeling voor het programma ‘Het beste van twee werelden’ van het Fonds 
voor Cultuurparticipatie. Dit boek is een verslag in foto’s van de activiteiten waaruit 
de samenwerking bestond.

In het kader van Amateurs! waren gedurende twee jaar spelers, regisseurs, 
technici, productieleiders en bestuursleden van acht amateurgroepen bij TA in huis. 
De groepen kregen een TA-coach die hen de weg wees; grote dank aan Karlijn 
Benthem, Daan Lazonder, Rosa Fontein en Victor Mentink. Iedere groep speelde 
een eigen versie van een repertoirestuk van TA in dat decor in de Stadsschouwburg. 
Soms op onmogelijke tijden omdat de voorbereidingen voor de avondvoorstelling 
moesten worden getroffen. Het decor heeft weinig leeggestaan dit jaar.
De activiteiten daar omheen in combinatie met de mix van de groepen bood 
interessante mogelijkheden om elkaar te inspireren; tijdens de expertmeetings, 
workshops en het bezoeken van elkaars voorstellingen.

En 58 amateurs, uit de acht groepen en daarbuiten, speelden mee in Zijn of nie, 
een theatrale performance over ‘zijn’ in de theatrale werkelijkheid. Zij lieten zich 
samen met theatermakers Maartje Ghijsen, Victor Mentink, Rosa Fontein en coach 
Adelheid Roosen inspireren door de verhalen van de schouwburg.

Het was een uitdaging om een bedrijf met een professionele infrastructuur te laten 
samenwerken met amateurs en andersom. Wat iedereen bindt, is ons hart voor 
theater. 

TA is trots dat ze een grote kwalitatieve impuls aan het amateurtheater van 
Amsterdam heeft weten te geven. Na het spelen in het decor is bij de groepen de 
brutaliteit ontstaan om grotere risico’s te nemen. Op naar de toekomst en het beste 
van onze twee werelden.

Wij willen de acht groepen Nanook Nono, STA!, Theatergroep Illuster, Theatergroep 
Thomas, Theatergroep Troost, TG Venster, Tokodrama, ZID en alle spelers van Zijn 
of nie van harte bedanken voor de vruchtbare samenwerking.

Maartje Ghijsen & Sabine Pater
projectleiders
april 2013



expertmeeting publiciteit o.l.v. marlène kenens 6-10-2011



kick-off de vrek 19-11-2011



theatergroep troost speelt hedda 20-11-2011





sta! speelt de russen! 22/23-12-2011





expertmeeting repertoire o.l.v. viktorien van hulst, thibaud delpeut en ivo van hove 01-02-2012 expertmeeting scenografie o.l.v. ramón huijbrechts met jan versweyveld via skype 04-04-2012



zid speelt de russen nu 07/08-04-2012





expertmeeting dramaturgie o.l.v. peter van kraaij 23-05-2012



spelworkshop door eelco smits en janni goslinga 19-06-2012



expertmeeting financiën o.l.v. winfred voordendag 09-10-2012



zijn of nie 16/17-12-2012





toneelgroep venster speelt ivanov 11/12-01-2013





scènes nora in de grote zaal 26-01-2013



tokodrama speelt het temmen van de feeks 01/02-02-2013





theatergroep illuster speelt zondagskinderen 17-03-2013





nanook nono speelt kinderen van de zon 24-03-2013





theatergroep thomas speelt meisjes 14-04-2013





met dank aan
fonds voor cultuurparticipatie

nanook nono
frans agasi, linda andriesse, dieter camps, lotte gerritsjans, willem de groot, daisy katiel, jan van lijssel, 
mariët van der molen, arie de rooij, madelon schipper, eric veldman, geertje wijten

stadsschouwburg amsterdam
directeur en medewerkers

studenten toneelvereniging amsterdam (sta!)
brigitte borm, shaunna calpin, fransje christiaans, hege van dijke, mustafa himdi, jens van kamp, leon van 
keulen, lineke koning, jolijn de nooy, sophie oudenhoven, ralph remers, marije roodhof, ruben de roos, 
jordy vogelzang, dumky de wilde, joel willems

theatergroep illuster
sabina atzei, peter bierings, myra van daal, chris dielessen, leo enzlin, malte huthoff, patrick jonker, leon 
de laat, rik lukey, carmen mensink, rosemarijn roes, roeland schaddelee, sylvia schinkel, tineke teulen, 
ruud van trijp, raoul wilmans en vele figuranten

theatergroep thomas 
lisa boonstra, mirja bons, suzanne boreel, dominique coppenrath, merel van dijk, gregory caers, jop van 
galen, tommie kinneging, lizzy kok, roos van rijswijk, kim de rooij, inge schouten, michelle schulkens, 
martin straver, nikki terberg, julia van vliet, sjoeke-marije wallendal, anne marie westerveen, mirte van 
wetten, gianna witmaar 

tokodrama
henk bakker, stephanie van den broek, gerrit boerstra, marcel butterhoff, hessel castricum, cindy 
eijspaart, pieter fopma, herlinde gerrits, bart van heel, friso vd heijden, brahim kissane, zilla heldens, aukje 
hinfelaar, brian jaddoe, patrick jonker, taco van maanen, bas maliepaard, relinde moors, eijmert mudde, 
niels mudde, amarins renema, mark roelfsema, floris siekman, ingebritt ter veld, hans warmerdam, alieke 
van der wijk, nelleke zutt

toneelgroep amsterdam
barry atsma, marian bakker, margriet beentjes, marc bender, henk bergsma, emile bleeker, winnie 
boegborn, farida bouhbouh, sanne de boer, kitty courbois, jez cox, ingrid deddes, thibaud delpeut, 
annetje van dijk, jacob derwig, hélène devos, bert edelenbos, sander van elteren, roswitha evenwel, peter 
eversteijn, roeland fernhout, rosa fontein, fred goessens, janni goslinga, loes de graaf, joost de haas, 
sanne hamel, edith den hamer, marieke heebink, maike hendriks, vera hendriksen, jacolien honders, 
ramón huijbrechts, ivo van hove, fedja van huêt, viktorien van hulst, marlène kenens, marwan chico 
kenzari, hans kesting, marleen koens, hugo koolschijn, karl klomp, sjoerd knibbeler, pauline van kordelaar, 
peter van kraaij, inge krijl, angelina kroft, fleur kruis, gemma van kruijsbergen, ilon lodewijks, david logger, 
martha van meegen, roddy mac mahon, diana martens, sunniva matla, reyer meeter, timo merkies, bart 
van merode, bert middelweerd, joris mittelmeijer, ingrid mulder, margot nanninga, chris nietvelt, celia 
nufaar, daan van oene, anthony olthof, ivo pas, sabine pater, hans pieksma, peter pieksma, maaike 
pilgram, frieda pittoors, alwin pulinckx, mette raaphorst, wouter van ransbeek, halina reijn, arist richartz, 
renee roetman, pieter roodbeen, dennis van scheppingen, gijs scholten van aschat, götz schwörer, bart 
slegers, wilma smilde, eelco smits, karina smulders, dieke van der spek, hugo stolwijk, andré tabak, 
marion van thijn, leon voorberg, ellen walraven, jan versweyveld, david verswijveren, wim van vliet, winfred 
voordendag, gemma van der westen, marten de wijs, theunis zijlstra

team amateurs!
karlijn benthem, rosa fontein, maartje ghijsen, daan lazonder, victor mentink, marietta van regteren altena, 
sabine pater, wilma smilde
team zijn of nie
wendy van delzen, sofie doeland, rosa fontein, maartje ghijsen, tim van ’t hoff, angelina kroft, victor 
mentink, sabine pater, adelheid roosen, anouk rutten, anne stoop, priscilla vaudelle, anne-pauline van der 
a, sabine atzei, esther baalman, tjalling bonsema, chris boots, froukje bouman, mary van de brink, linda 
dekker, denise dest, nicky ebbeling, elin engelhard, heleen florusse, jan frankenhuysen, marit golstein, 
lisa gotoh, jannick grobben, carolina hamaker, cees hansen, eva herens, threes hoekstra, ran raisa 
hoogerwaard, genna hoveling, janneke jansen, rietje jansens, sharita jiawan, cees johan klopper, heidi de 
krom, agnes kroon, ruud lok, robin loke, shirley mehilal, rene mentink, eugenie van de meulen, simone 
nuisl, chiara van ommeren, hilde ponger, marietta van regteren altena, ans rekers, bruno la rooy, leonie de 
ruijter, philipp schledt, romijn scholten, bart schrieken, hans schrumpf, sam simons, lotte spaans, hennie 
spronk, erwin sterk, tineke teulen, nina van de velde, hans van de velden, harold van voornveld, ihreen de 
vries, kari de vries, naomi warndorff, marjorie wielkens, jelle van woerkum, marianne zijdenbos

toneelgroep troost
christjan akkermans, marloes bakema, urias boerleider, gerda van cappellen, roshan van diermen, erris 
van ginkel, juan gomez ocampo, richard greve, harold hulskers, albertine de kanter, rocco van loenen, 
anoek oostermeijer, carla palermo 

toneelgroep venster
debby bruin, veerle coupé, hans everaerts, dirk geurts, lotte henrichs, wieneke ‘t hoen, bram huijten, 
dorien lathouwers, jan van lijssel, mieke mertens, natascha ritfeld, arjan roos, marlies roelofs, harold van 
voornveld, monique wijbrands

zid theater
antonio battiato, annemarie akopyan, gökhan aksoy, lara bakker, sebo bakker, imane bekkaoui, antonio 
battiato saliha daoud, annalin hoekstra, threes hoekstra, mahmoud ibrahim, dido mirck, petra morel, 
karolina spaic, rada stojanovic, elsbeth vernout, anika vervloet

en vele anderen waarvan we de namen niet hebben kunnen achterhalen.



toneelgroep amsterdam
Toneelgroep Amsterdam is Nederlands grootste repertoiregezelschap en het 
huisgezelschap van de Stadsschouwburg Amsterdam. Met gemiddeld 350 
voorstellingen en 20 producties per seizoen is TA een toonaangevend en 
innovatief gezelschap van internationale allure dat wordt geleid door Ivo van 
Hove. Kern is het ensemble van 21 acteurs. Bekende voorstellingen zijn Angels 
in America, Romeinse tragedies, Het temmen van de feeks, Opening Night 
en Kinderen van de zon. TA-2 is het platform voor de ontwikkeling van (regie)
talent. TA-junior verzorgt educatieprojecten en juniorvoorstellingen voor en 
door jongeren. TA-extra is de verzamelnaam voor alle randprogrammering. 
TA-alliantie werkt samen met mightysociety/Eric de Vroedt, Female Economy/
Adelheid Roosen en STD/Thibaud Delpeut.

toneelgroep amsterdam
marnixstraat 427 | 1017 pk amsterdam

(020) 795 99 00 | tga.nl | info@tga.nl
@tgamsterdam

facebook.com/toneelgroepamsterdam

subsidiënten Performance Partneramsterdam Partner




