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Inleiding
2020 is voor theatergroep ECHO een hectisch en spannend jaar geweest.
We begonnen het jaar met het staartje van de tour van de voorstelling Club Catharsis. De
voorstelling heeft in 2020 15x gespeeld in verschillende vlakke vloertheaters in Nederland.
De tour was net geëindigd toen de lockdown inging.
We waren vol mooie plannen voor een nieuw ECHO-jaar. Uiteindelijk is gebleken dat we
door alle coronastormen op een totaal ander resultaat zijn uitgekomen dan wat we van
tevoren hadden gedacht. Maar zijn we zeker niet ontevreden over de prestaties, de
ontwikkeling en de nieuwe ervaringen die we dit jaar hebben opgedaan.
Vanaf de start van de 1e lockdown hebben we ECHOtv gelanceerd. ECHOtv heeft
registraties van alle oude voorstellingen ECHO uitgezonden. Op deze manier is ECHO op
de radar gebleven bij ons publiek.
Van de festivalvoorstelling Dood en Spelen in coproductie met toneelgroep De Vlieg hebben
we omgebogen tot een spannende podcast in 8 delen. In dit proces hebben we ontdekt dat
online werken het voordeel met zich meebrengt dat je meer èn ander publiek bereikt. Een
ontdekking die we met ons meenemen in de toekomst.
2020 was ook het jaar dat ECHO een meerjarenondersteuning toegekend kreeg van Fonds
Podiumkunsten. Jaren van hard werken aan ons oeuvre wordt vanaf 2021 beloond met een
fijne financiële basis om vanuit te werken.
Vanaf september zijn we van start gegaan met ons nieuwe teamlid Janai Shiboleth. Hij zal
als marketing- en communicatiemedewerker het kernteam versterken.
Het laatste kwartaal van 2020 stond in het teken van de voorbereiding van de nieuwe
voorstelling ECHO. Nog even hadden we de ijdele hoop dat we de coronadans zouden
ontspringen met de nieuwe voorstelling. Tijdens het schrijven van dit jaarverslag werd
duidelijk dat dit helaas niet het geval is. ECHO is via Oostpool livestream in première
gegaan en hoe de tour eruit komt te zien is nu nog zeer onduidelijk.
Ook voor seizoen 2021-2022 liggen er mooie plannen klaar. We blijven onverbeterlijk
optimistisch over de toekomst.

1. INHOUDELIJK VERSLAG

1.1. Algemeen
De stichting is gestart in 2010. Het doel van de stichting is:
- het voorbereiden, realiseren en uitvoeren van theatervoorstellingen
- het in opdracht maken van theatervoorstellingen
- het geven van lezingen en het ontwikkelen en uitvoeren van educatieve activiteiten
- het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

1.2. Samenstelling bestuur en dagelijkse leiding
Het bestuur is gedurende het verslagjaar als volgt samengesteld:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris

Gillis Biesheuvel
Carla Leurs
Daphne Storms

De dagelijkse leiding is gedurende het verslagjaar als volgt samengesteld:
Anna Schoen – Artistieke leider
Corien van der Poll – zakelijk leider

1.3 Over theatergroep ECHO
Theatergroep ECHO uit Arnhem is opgericht in 2010 door Anna Schoen en Lotte
Dunselman. Zij hebben binnen het Nederlandse theaterlandschap een eigen theatervorm
ontwikkeld, in wisselende samenwerking met gerenommeerde theatermakers en
aanstormend talent. ECHO beweegt tussen beeldend- en bewegingstheater, performance
en nieuw Nederlands teksttheater in. Aan de basis van het maakproces staat altijd een op
maat geschreven script, dat op de vloer een beeldende en fysieke vertaling krijgt. ECHO
snijdt belangwekkende thema’s aan, zoals maatschappelijk conformisme (Burgerlijke
schemering), de hedendaagse overdaad aan informatie (Hotel Informatie), social justice (De
moraalridder) en de zoektocht naar zingeving (Club Catharsis). Binnen dat kader schetst ze
een heel eigen universum, dat de toeschouwer een vervreemdend spiegelbeeld voorhoudt.
Missie
ECHO maakt voorstellingen waarin steeds een sociaal systeem onder de loep wordt
genomen. Om dat systeem vervolgens met een hoop vervreemding binnenstebuiten te

keren en te bevragen. Via theater tonen we een weerspiegeling van de maatschappij, maar
dan wel één waarin alles nét even anders is: als een echo met een iets vervormde klank.
Want, zoals Socrates zo mooi verwoordde: ‘Wijsheid begint met verwondering.’
Visie
We leven in waanzinnige tijden. Aan de ene kant vliegen grote visies over duurzaamheid en
het basisinkomen ons om de oren. Gelijkheid voor mensen van kleur, voor vrouwen en voor
de LGBTQ-gemeenschap worden eindelijk vanzelfsprekend. Einsteins relativiteitstheorie
wordt bevraagd en uitgebreid, rechten voor dieren, bomen en oceanen worden bevochten
en de meest wonderlijke robotica en vergevorderde AI worden werkelijkheid. Tegelijkertijd
smelten de ijskappen, stijgt de zeespiegel tot ongebreidelde hoogte en wordt de lucht steeds
warmer. We struikelen over dodelijke virussen, overbevolking, vergrijzing, pubers met een
burn-out, massaal uitstervende dier- en plantensoorten, vreemdelingenhaat, vervuiling ter
land ter zee en in de lucht. Binnen deze context zoeken wij, theatermakend, onze weg. We
doen pogingen ons te verhouden tot elkaar, tot ons begrip van tijd en ruimte en tot de dood.
We onderzoeken hoe je dat nu eigenlijk doet: leven.

1.4. ACTIVITEITENVERSLAG

1.4.1. ECHO in coronajaar 2020
Even hadden we de goede hoop om de coronadans net op het nippertje te ontspringen. De
tour van Club Catharsis was net afgerond toen de 1e lockdown begon. De periode daarna
heeft in het teken gestaan van zichtbaar blijven voor het publiek, het organiseren van de
leesavonden, de voorbereidingen en fondsenwerving voor de nieuwe voorstelling ECHO en
de communicatie met de festivals waar onze festivalvoorstelling Dood en Spelen zou spelen.
Al snel werd duidelijk dat de festivalzomer een hele lege zou blijven en we hebben de
voorstelling getransformeerd in een hoorspel, Ondergronds.
In het najaar zijn we met name aan de gang geweest met de voorbereidingen van de nieuwe
voorstelling ECHO.
Dat corona bij het schrijven van dit verslag nog steeds het gesprek van de dag beheerst
(naast de uitslagen van de verkiezingen) konden we toen nog niet bevroeden. Maar
daarover meer in het volgende jaarverslag…(cliffhanger)

1.4.2 Organisatie
De vaste kern van medewerkers bestond in 2020 uit:
Anna Schoen als de artistiek leider en vaste speler.
Corien van der Poll als zakelijk leider
PR en marketing: tot september 2020 Maartje Zegers, vanaf september 2020 Janai
Shiboleth
Alinde Hoeksma tekende voor de dramaturgie en hielp om plannen uit te denken.

Anna Schoen en Maartje Zegers zijn/waren in loondienst. Corien van der Poll, Janai
Shiboleth en Alinde Hoeksma zijn als ZZP’er aan theatergroep ECHO verbonden.
ECHO hanteert de CAO theater voor inschaling acteurs en medewerkers en de gebruikt de
richtlijnen van LIRA fonds voor de auteursvergoedingen.
Naast deze vaste kern werkte theatergroep ECHO in 2020 met de volgende mensen samen:
Club Catharsis ( coproductie De Veenfabriek)
Roeland Hofman (regisseur en schrijver Club Catharsis)
Jessica Helbach (kostuumontwerp)
Sascha van Riel (scenograaf)
Ilse Geilen ( stagiair spel)
Phi Nguyeng (acteur)
Michael Bloos (acteur)
John van Oostrum (componist en muzikant)
Gerjan Piksen (componist)
Alan Meijerink (technicus)
Miek Uittenhout (fotograaf publiciteitsbeeld)
Lieveke op ten Berg (grafisch ontwerper flyers/posters)
Clare Dowling (productieleider)
Ondergronds (coproductie met De Vlieg)
Marc Wortel (regisseur)
Leon Brill (schrijver)
Linda Zijl (artistiek team)
Teun Smits (artistiek team)
Laurens van Lottum (acteur)
Nikki Verkaar (acteur)
Chris van Duijn (stagair spel)
Rinus Aarts (sounddesigner)
Erik Laurentzen (sepcialist ondergronds Arnhem)
Leesavonden
De schrijvers: Hanna Fleer, Maxine de Jongh, Renske van Dijk, Just Rijntjes en Quinten
Langes.
De lezers: Hanna Fleer, Maxine de Jongh, Renske Marike van Dijk, Just Rijntjes, Quinten
Langes, Kharim Amier, Harun Balci, Peter Bolhuis, Roos Bottinga, Hans Dagelet,
Abdelkarim El Baz, Joep van der Geest, Ilse Geilen, Chiron Holwijn, Sam van Hulst, Rabbi
Jallo, Tarikh Janssen, Sinem Kavus, Daniel Joel Kolf, Nancy Masaba, Tijn Panis, Jasper Van
Der Pijl, Teuntje Post, Janneke Remmers, Romijn Scholten, Esther Ymkje van Steenis,
Ntianu Stuger, Joke Tjalsma, Marlijn van der Veen, Pieter van Dijk, Roos Bottinga, Vince van
Neer, Elyne Notebaert en Bram Walter
reprise De Poolse bruid in de Oosterpoort in Groningen
Corpoductie Noord Nederalnds Toneel
Lotte Dunselman – concept en spel
Wouter van Oord – spel
Bert Hadders – muziek

Joost Dijkema – muziek
Voorbereiding ECHO
Caro de Feijter – interviewer videoportretten Moeder zonder moeder
Marie Anne Faustinelli – filmer videoportretten Moeders zonder moeder
Eef van Breen – componist ECHO
Eef van Breen group – uitvoering muziek voor de voorstelling
Koen Frijns – schrijver ECHO
Ko van den Bosch – regisseur ECHO

1.4.3 Tour Club Catharsis
Het uitgangspunt van de voorstelling Club Catharsis was dat er is iets onaantrekkelijks is aan
‘alles z’n gangetje’. Wie nooit anders gekend heeft, kan makkelijk het gevoel krijgen dat dit
het ‘echte’ leven niet is, dat er iets anders moet zijn, iets diepers, hevigers – iets pijnlijkers
desnoods. Dat alleen wie geleden heeft iets begrijpt van waar het echt om gaat. „Waar de
pijn zit (-) daar zit je leven” 1
In de muziektheatervoorstelling Club Catharsis zien we vier personages die zich opgesloten
voelen in hun nagenoeg perfecte en probleemloze leven, en die wanhopig verlangen naar
lijden om hun leven inhoud en zin te geven. In de voorstelling onderwerpen ze zich aan de
meest extreme vormen van ongeluk en pijn. Cathartisch rampentheater van het hoogste
niveau. Een voorstelling ter vertroosting van zowel de personages als het publiek, dat zich
met hen mee kan verheugen op de door leed verkregen loutering. De vijfde persoon op het
toneel is de muzikant, die de rol van verteller op zich neemt. Club Catharsis is een
coproductie van toneelgroep ECHO en de Veenfabriek.

scenefoto’s Club Catharsis – Sanne Peper

Speellijst Club Catharsis in 2020
9 en 10 januari
11 januari
15 januari
16 januari
18 januari
23 januari
24 janauri
31 janauri
6 februari
7 februari
15 februari
21, 22 en 23 feb

Theater Kikker – Utrecht
Theater Bouwkunde – Deventer
Schouwburg Hengelo
Korzo – Den Haag
Walhalla – Rotterdam
De Groene Engel – Oss
Ins Blau – Leiden
Stadstheater Arnhem
Corrosia – Almere
LUX – Nijmegen
Verbeelding – Purmerend
Bellevue – Amsterdam

Overige activiteiten
Nagesprek in Korzo den Haag en een voorgesprek in Schouwburg Hengelo en Stadstheater
Arnhem.
Een workshops op Rijn Ijssel, afdeling theater
podcast radio Catharsis, 3 afleveringen met verdiepende gesprekken rond het thema lijden

1.4.4. De Arnhemse UITNACHT 2020, 24 januari 2020
Vrijdagavond 24 januari vond de jaarlijkse Arnhemse Uitnacht plaats. Middenin de tour van
Club Catharsis en vlak voor de Arnhemse speelbeurt. Een uitgelezen kans voor ECHO om
de voorstelling extra te promoten onder het Arnhemse publiek.
De Arnhemse Uitnacht is een initiatief van de stichting Cultuur Netwerk Arnhem waarvan de
grootste culturele instellingen van de stad lid zijn. De speciaal opgerichte stichting Culturele
Evenementen Arnhem organiseert het evenement. De Arnhemse Uitnacht komt tot stand
door bijdragen van de deelnemende kunstenaars, organisaties, instellingen en Made in
Arnhem. Samenwerkingspartners zijn: Made in Arnhem, Provincie Gelderland,
Ondernemersfonds, Arnhem Ambassadeurs, De Kempenaer Advocaten en Vrienden van
theater.
In de historische kelders van Arnhem heeft ECHO samen met festival Hoogte80 een eigen
underground ‘Club Catharsis’ geopend. Onder het genot van een heerlijke Bloody Mary uit

de bar van Hoogte80 en de klanken van de underground bandjes en spoken words
kunstenaars, kon het publiek de Lijderstest afleggen, de podcast luisteren, een
overzichtstentoonstelling van tgECHO bekijken en natuurlijk kaarten winnen voor de
voorstelling een week later. ECHO heeft 6 mensen blij kunnen maken met een kaartje voor
de voorstelling en heeft tal van mensen kennis laten maken met de theatergroep.

1.4.5. ECHOtv in tijden van verveling (quarantaine)

Op het moment dat duidelijk werd dat de coronacrisis lang zou aan houden heeft ECHO
ECHOtv gelanceerd. In een periode van 20 maart tot en met 22 mei lanceerden we
registraties van negen voorstellingen uit de geschiedenis van theatergroep ECHO.
Steeds met een voorwoord van Anna Schoen met een tip voor een boek of anderzijds wijze
woorden om diep over na te denken.
20 maart trapten wij af met STEL JE BENT EEN KOE
Een voorstelling die we in 2014 op OEROL speelden. Om in de toekomst corona-achtige
pandemieën te voorkomen, zullen we onze relatie met dieren grondig moeten herzien.
STEL JE BENT EEN KOE is een theatrale bespiegeling over de mens en de dierenindustrie.
27 maart volgde EINDLAND
Hoe komen we als beschaving uit deze pandemie? Zullen onze waarden veranderd zijn?

Blijft WC-papier het nieuwe goud? Eten we nog steeds dieren? In EINDLAND bevinden we
ons eveneens na een apocalyps. We zien twee wezens die het afvoerputje van de wereld
schoonmaken en daarbij stuiten op de resten van een beschaving die zij nooit gekend
hebben. Wat is de waarde van een stoplicht een schilderij of een spiegel? En wat is woede,
liefde en dood eigenlijk? Deze post-apocalyptische fabel speelden we in 2011 tijdens HET
OVER ’T IJ festival in Amsterdam.
Lees hier een ándere visie op het post-Coronapandemie-tijdperk van Lidewij Edelkoort.
3 april was het tijd voor BURGERLIJKE SCHEMERING
Omdat wij na drie weken quarantaine ook niet meer wisten wat normaal nu eigenlijk was.
De personages in Burgerlijke Schemering leven al zo lang afgezonderd van de maatschappij
dat hun ideeën over hoe je samen moet leven, ethiek en moraliteit op z’n minst merkwaardig
te noemen zijn. Dit wordt pijnlijk duidelijk als een derde persoon hun territorium betreedt…
Een voorstelling uit 2016 mét wc-papier.
10 april gevolgd door BOTTEN
Weten jullie nog wat je moet zeggen tegen je quarantaine-genoot/genoten, of praat je vooral
tegen je kat, je plant, of jezelf? Gelukkig kan het altijd erger… Kijk op ECHOtv maar naar
hoe het Annie, Hannie en Willie vergaat in BOTTEN, een absurdistische voorstelling over
het eindeloze en almachtige gestuntel waarin we al snel terechtkomen zodra we onze mond
open doen. In een nachtmerrie van opgelegde gezelligheid belanden de drie dames
onvermijdelijk op de schroothoop van de menselijke conversatie.
“Te veel gepraat bij een ontmoeting” werd in de 14e eeuw al op een lijstje van
weerzinwekkende dingen gezet door Yosheko Kenko in zijn boek De kunst van het
nietsdoen (Van Oorschot, 200 blz.) dat komende week verschijnt het in Nederlands. Deze
Japanse schrijver ging vrijwillig in quarantaine: om onbekende redenen trok hij zich terug uit
de maatschappij, ging de leer van Boeddha studeren en als kluizenaar leven.
Lees hier meer over nietsdoen.
17 april was het de beurt aan HOTEL INFORMATIE
Virussen zijn pakketjes erfelijk materiaal met een eiwitmantel eromheen.
Het coronavirus kan tot wel een dag overleven op een aangeraakte deurklink.
In Korea worden wel 15.000 mensen per dag getest.
Het SARS-CoV-2 uit 2002 is ook een Coronavirus.
Corona heet Corona, omdat er een krans om het virus heen zit.
Corona is latijn voor krans.
Het meervoud van virus is niet het Latijnse vira, maar virussen.
Virussen die van dier op mens overgaan heten zoönosen.
In Nederland voorkomende zoönosen zijn onder andere Q-koorts, salmonellose, SARS,
vogelgriep en Corona.
Nederland heeft na China de hoogste vee dichtheid ter wereld.
Op 21 maart werd op een Duits kalkoenbedrijf met 10.000 moederdieren H5N8 vogelgriep
vastgesteld.
President Trump zei dat het virus in april wel uitgewoed zal zijn.
32% van de Amerikanen durft geen Coronabier meer te drinken.
Heb jij ook last van een informatie-infarct? In HOTEL INFORMATIE doen we er nog een
lekker schepje bovenop.

25 april – MORAALRIDDER
Je vrijheid opofferen voor de gezondheid van een ander. Hoe ver moet en wil je daarin
gaan? De vraag vandaag. Voor moraalridders aan de orde van de dag..
Zo kunnen Sarah en Seán 25 jaar cel krijgen omdat ze in Griekenland vluchtelingen uit zee
redden, kreeg De Iraanse Yasaman 16 jaar cel omdat ze zonder sluier actievoerde tegen de
verplichte hoofddoek en werd Anna Schoen al door 3 mensen ontvriend, omdat ze
stelselmatig filmpjes over de bio-industrie op facebook deelt.
Over die laatste maakten wij de voorstelling MORAALRIDDER, Een absurdistische
voorstelling vol zelfspot.
1 mei – TUSSENTIJD
“(…..) Kunst schept, als het goed is een intermezzo tussen kijken en begrijpen, tussen
vervreemding en herkenning, een moment van hapering, kortom, dat ons vervolgens aan het
denken zet. Het is in dit in between zoals filosofe Hannah Arendt stelde, in de stilte van de
tussentijd, dat het denken niet langer reeds gevestigde meningen reproduceert, maar het
nieuwe, in de zin van het nog niet gedachte, een aanvang kan nemen. Dat is pas rebirthing
in de ware betekenis van het woord: je wordt opnieuw geboren, Arendts principe van
nataliteit, als je vanuit de stilte een nieuwe gedachte, een nieuwe herinnering, een nieuw
beeld, woord of klank krijgt aangereikt. Dit is ook het politieke momentum in de kunst,
namelijk het ogenblik waarop de loop der dingen voor even onderbroken wordt en er vanuit
dat intermezzo iets nieuws kan ontstaan.
De Griekse filosofen hadden een woord voor deze tussentijd, kairos, de ware tijd of het juiste
ogenblik, waarop er een andere koers of richting bepaald kan worden. Tijdens het interval
van karos springen we niet niet langer van punt naar punt op een lineaire, chronologische
geordende lijn, (…..), maar opent zich een tijd waarin het verleden, heden en toekomst met
elkaar lijken te vervloeien. Het is een paradoxale ervaring van tijd, door de eeuwen heen ook
wel ‘festina lente’ genoemd, het ‘haast u langzaam’, waaraan Erasmus in zijn Adagia (1608)
nog een heel hoofdstuk wijdde, en dat als het juiste momentum voor verandering
beschouwt. Geen tijd die van buitenaf wordt gedicteerd, zoals de kloktijd, maar tijd die van
binnenuit ervaren wordt en al wat zich daar aan herinneringen, aan persoonlijke
geschiedenis verscholen houdt aan het stromen brengt.”

Wij zijn nu even stil……..

Gevolgd op 8 mei door – CLUB CATHARSIS, omdat je stress en ongemak nodig hebt om te
kunnen groeien. Luister maar naar deze rabbi, die dat helemaal DOOR heeft.
en op 15 mei – FIETSEN, een theatervoorstelling over twee zoekende dertigers die jaar in
jaar uit samen op fietsvakantie gaan.

1.4.6. Ondergronds

Inleiding
“Just beneath the surface there’s another world, and still different worlds as you dig deeper. I
knew it as a kid, but I couldn’t find the proof. It was just a kind of feeling.” (DAVID LYNCH)
Aangezien door de Corona-maatregelen alle festivals in de zomer waren gecancelled
hebben theatergroep ECHO en De Vlieg besloten om in plaats van de festivalvoorstelling
‘Dood en Spelen’ een hoorspel te maken over isolement.
De fondsen die een bijdrage hadden toegekend werden ingelicht en gaven ons groen licht.
We konden aan de slag.
Voor de festivalvoorstelling ‘Dood en Spelen’ waren er door schrijver Leon Brill al een groot
aantal scènes geschreven.

Het artistieke team, bestaande uit Anna Schoen (artistiek leider ECHO), Linda Zijl (artistiek
leider De Vlieg), Marc Wortel (regisseur), Leon Brill (schrijver) en Laurens van Lottum (
hoofdrolspeler), ontwikkelde een nieuwe verhaallijn, waarmee de luisteraar op reis zou
worden genomen langs allerlei bijzondere, ondergrondse locaties in Arnhem, waar men een
inkijkje zouden krijgen in de levens van verschillende personages. De geschreven scènes
konden gedeeltelijk herschreven worden en ingepast in dit nieuwe format. Veel materiaal
bleef daarmee gelukkig behouden. Daarnaast ontwikkelde schrijver Leon Brill nieuw
materiaal specifiek voor dit nieuwe concept.
Inhoudelijk verslag
Wat was het idee?
Een hoorspel in de vorm van een achtdelige podcast-reeks waarin een journalist (Laurens
van Lottum) op een terloopse, haast knullige manier in een tot dan toe geheime wereld
terecht komt. Een ondergrondse wereld in de vorm van een uitgebreid gangenstelsel die
verschillende locaties van een stad (Arnhem) met elkaar blijkt te verbinden. In de podcast
volgen we Laurens dwars door de krochten van Arnhem en komen de meest bizarre
personages tegen. Van het verlaten café l'Amérique, waar de tafels al meer dan tien jaar
voor niemand gedekt staan, via de atoombunker onder Willemsplein, naar het voormalig
ziekenhuis Elisabeth Gasthuis tot de koepelkerk. Via ondergrondse gangen en tunnels die
onder al deze locaties blijken te liggen leerden we de stad op een geheel nieuwe manier
kennen.
De achterliggende gedachte achter het verhaal is: “Wat gebeurt er met mensen als ze alleen
nog aangewezen zijn op hun directe omgeving en zich niet meer kunnen verhouden tot de
rest van de maatschappij, de wereld?” De podcast Ondergronds geeft hier een fictief
antwoord op.
Het verhaal is ontstaan in het begin van de coronacrisis. Toen we allemaal overvallen
werden door deze crisis, die ineens niet alleen het verre China raakte, maar ook de rest van
de wereld en er een bizarre werkelijkheid ontstond die onze maakbare samenleving op zijn
grondvesten deed schudden. We hadden ineens niets meer zelf in de hand, mochten nog
maar sporadisch de deur uit en contact was alleen nog maar mogelijk via een
computerscherm.
Binnen die werkelijkheid was de toekomst zo ongewis dat haast elk denkbare scenario
realiteit zou kunnen worden. Wat nou als we een inkijkje konden krijgen in mogelijke
toekomstscenario’s, wat zouden we dan zien? Zou ‘het nu’ dan een kruispunt zijn gebleken
waar we met z’n allen een allesbepalende afslag hebben genomen, of zou er een nog veel
radicaler gebeurtenis in het verschiet liggen? Hoe lang konden we nog functioneren in
quarantaine? Hoe lang voordat onze beschaving zou gaan muteren in iets anders?
ONDERGRONDS is de uitkomst van verschillende gedachten-experimenten die we
daarover deden in ons virtuele theaterlaboratorium.
In ‘Dood & Spelen’ wilden we het publiek medeplichtig maken door ze de illusie te geven dat
ze invloed hebben op het verloop van het spel. Onder andere door ze te laten kiezen wie er
geëxecuteerd zou moeten worden en op welke manier, door ze te verleiden ophitsende
leuzen te scanderen. Dat was in dit concept niet mogelijk, omdat je als luisteraar weet dat
het vooraf opgenomen is. Wel wilden we spelen met het gegeven van medeplichtigheid;
Als luisteraar begin je als voyeur, maar gaandeweg wordt duidelijk dat ook jij een

verantwoordelijkheid hebt. Al is het maar, omdat ook jij een oordeel hebt over de mensen die
je langs hoort komen. Of door de manier waarop het hoofdpersonage jou, als luisteraar
aanspreekt.
We wilden de luisteraar bewust maken van zijn eigen biotoop waarin hij nu leeft. In hoeverre
zijn er nu al verschuivingen waarneembaar in wat normaal is. En zou je die “als alles weer
normaal is” handhaven of vergeet je ze liever zo snel mogelijk?
Daarnaast moest onze serie troost en vermaak bieden. De personages zijn herkenbaar,
maar het blijft fictie en ze zijn in al hun knulligheid en absurditeit ook zeker om te lachen. Met
ONDERGRONDS hebben we een bingelistening-waardige serie gemaakt voor alle
thuisblijvers met gedurende acht dagen iedere dag een cliffhanger die je je liet verheugen op
de volgende dag. Nog steeds weten mensen hun weg naar de podcast te vinden.
Maakproces
De productieperiode van Ondergronds lag middenin in de intelligente lockdown. Brainstorms
werden gevoerd via Zoom. Daarna repeteerden we op anderhalve meter (en met de nodige
veiligheidsmaatregelen) met de spelers en de regisseur. Het project is in een pressure
cooker tot stand gekomen. Er moest snel en efficiënt gewerkt worden om tijdig tot een
resultaat te komen.
De productieperiode van Ondergronds is ongeveer drie weken geweest. Er is tegelijkertijd
geschreven, gerepeteerd, opgenomen en gemonteerd. De werkdruk was misschien een
beetje te hoog, maar tegelijkertijd waren we ook ontzettend dankbaar dat we überhaupt aan
het werk waren.
Toneelgroep Oostpool heeft ons de gelegenheid geboden om in hun repetitieruimte de
repeteren. Daar was het mogelijk om met voldoende afstand van elkaar op een veilige
manier te kunnen werken.
De repetitieperiode was kort en intensief. Er waren twee repetitiedagen voor het geheel en
om alvast wat audio-technische dingen op de vloer te kunnen uitzoeken. Vervolgens hadden
we steeds één dag om twee afleveringen te repeteren en één dag om diezelfde afleveringen
in de studio op te nemen. Terwijl er werd gerepeteerd aan de volgende twee afleveringen
worden de in de week daarvoor opgenomen afleveringen gemonteerd door onze sound
engineer Rinus Aarts. Juist de details; de juiste geluidseffecten, perfect getimede muziek, de
juiste kleur van het geluid, etc, waren essentieel voor de luisterervaring die we wilden
bieden.
Schrijver Leon Brill bleef steeds nauw betrokken bij deze geoliede machine. Hij heeft
voortdurend dingen bijgeschreven, geschrapt en aangepast.
Erik Laurentzen, sr. beheerder riolering en water van de gemeente Arnhem is ons tijdens
het hele proces bijzonder behulpzaam geweest en heeft ons heel veel kunnen vertellen over
het mythische gangenstelsel van Arnhem en alle ondergrondse en bijzondere ruimtes die er
in de stad te vinden zijn. Zijn verhalen en fotomateriaal heeft ons enorm geïnspireerd.
Dankzij hem hebben we ook veel interessant publiciteitsmateriaal kunnen maken.
Première
Uiteraard was een ‘normale’ premiere niet mogelijk voor Ondergronds. Deze vond geheel in
stijl online plaats. Genodigden ontvingen een speciale link en samen met de cast in de
repetitieruimte van Oostpool hebben we de eerste aflevering online via Zoom beluisterd.

Publiciteit
Tijdens het maakproces kwam de PR machine op gang en zeker in de regio is het project
vanaf het prille begin ontzettend goed opgepakt. We hebben steeds de suggestie proberen
te wekken dat het allemaal echt gebeurd was. Vandaar ook de keuze om Laurens onder zijn
eigen naam te laten spelen. PR-technisch werkte dit fantastisch.
Omroep Gelderland (zij hebben zelf ook ooit te maken gehad met spoken in hun studio) is
er bovenop gesprongen en heeft een item gemaakt over het project en de avonturen die
Laurens had beleefd.
Dat is hier terug te kijken: Arnhemse theatermakers lanceren podcast Ondergronds’.
Maar ook het praatprogramma ‘Hart van de stad’, dat tijdens de lockdown verslag deed van
de stand van zaken in Arnhem was geïnteresseerd. Anna Schoen werd uitgenodigd tijdens
één van de afleveringen van dit programma, dat uitgezonden werd vanuit de Eusebiuskerk.
Deze aflevering van Hart van de Stad is hier terug te zien. (Hart van de Stad)
De Gelderlander schreef een groot artikel over Ondergronds. Spannende trip in
ondergronds Arnhem met theatergroep ECHO’
In de Buurt Arnhem schreef ook een artikel ‘ Van toneel naar podcast: we hadden nooit
verwacht dat dit allemaal onder onze eigen stad bestond’. De Arnhemse Koerier plaatste
een aankondiging: ‘ Podcast over ondergronds Arnhem’. En ook Eigen Arnhem deelde een
aankondiging: ‘Arnhemmer ontdekt verborgen leven via ondergronds gangenstelsel’
Tijdens de Kortste Uitnacht (Arnhem) was de podcast online te beluisteren. De website van
de Uitnacht heeft 1087 unieke bezoekers gehad, die gezamenlijk 11.439 pagina’s hebben
bekeken. Gemiddeld dus 10,5 pagina’s per bezoeker. Hoeveel daarvan naar de podcast
Ondergronds hebben geluisterd is niet bekend. We weten dus niet precies hoeveel mensen
via de Uitnacht bij de podcast terecht zijn gekomen.
Tijdens een speciale editie van festival Hoogte80 (in augustus organiseerde het festival
theaterdiners op Hoogte 80 met een wisselende programmering. De podcast is ook daar
weer te beluisteren geweest. Ook in dit geval kunnen we niet helemaal achterhalen, hoeveel
extra bezoekers dit heeft opgeleverd.
Recensies

“ Absurdistisch thrillerhoorspel over ondergrondse geheimen” De Thuisrecensent van
Theaterkrant
“Ondergronds: geweldige sfeeropbouw in mysterieus hoorspel” **** Theaterparadijs
Marketing
Om de route die Laurens ondergronds aflegt en de genoemde locaties in de afleveringen te
verduidelijken, hebben we een digitale plattegrond van Arnhem gemaakt.
We hebben geen gedrukte flyers of posters ingezet voor Ondergronds.

Gesponsorde campagnes op social media (facebook en instagram) hebben in totaal meer
dan 44.000 mensen bereikt met ca min 9000 thruplays
Statistieken
De podcast is te beluisteren via de platforms: Soundcloud, Spotify, en de verschillende
podcastapps voor Android en iOS.
Noot:
De afspeel- en luistergegevens zijn helaas niet volledig. De statistieken voor Spotify en
Android kunnen we niet achterhalen. De statistieken van Apple podcast (iTunes), bevatten
gegevens van de apparaten met iOS 11 of iTunes 12.7 of later.
De genoemde gegevens betreft de periode van 31 mei t/m 29 juni 2020.
Soundcloud
Totaal afgeluisterd 2.469, de afleveringen hebben 25 likes ontvangen.
De meeste luisteraars kwamen uit Arnhem (545), Amsterdam (382) en Utrecht (156).
Mensen kwamen bij de podcast uit via:
Website van ECHO (512) en apps via Soundcloud (492), Apple podcast (462), Castbox (84)
Addict 72) en de RRS van derden (1284).

Reacties luisteraars
Een greep uit de reacties op Ondergronds:
Diederik
Vandaag heb ik de eerste 2 afleveringen van jullie podcast geluisterd, echt top gedaan! Ik
werd helemaal meegenomen en was thuis (met de fiets) voor ik er erg in had! Ik ben erg
benieuwd hoe het verhaal verder gaat en heb nu al zin in m'n commute van morgen.

***** Do
Meeslepende belevenissen tijdens een mysterieuze verkenning van hét geheik van Arnhem,
met heerlijke humor en een goed plot. Complimenten tgECHO!
***** Zwaan
Vakwerk

***** Destijds
Heerlijk bizarre podcast. Top podcast, heerlijk in elkaar gezet, absurd, grappig en heel
spannend.

1.4.7 Leesavonden
ECHO vindt het een ontzettend gemis dat theaterschrijvers en de andere theaterdisciplines
elkaar tijdens de opleiding niet/nauwelijks ontmoeten. Daarom organiseren wij regelmatig
leesavonden. Op deze avonden lezen we met studenten en afgestudeerden van
Nederlandse toneelscholen en schrijfopleidingen nieuw Nederlands repertoire (in wording).
Na afloop vindt een nagesprek plaats met de lezers, luisteraars en de schrijver. De avonden
zijn stuk voor stuk altijd bijzondere ontmoetingen.
Dit jaar is, mede vanwege corona, gekozen voor een bijzondere vorm van de leesavonden.
In één week organiseerden we vijf leesavonden achter elkaar met werk van vijf kersverse
alumini van de HKU theater, opleiding Writing for Performance. Iedere avond staat in het
teken van één student. De afstudeerstukken werden gelezen door een mix van
gerenommeerde acteurs en jong talent.
Writing for Performance is de enige voltijd hbo-studie tot dramaschrijver in Nederland. Door
middel van een uitgebreid lessenpakket leren de studenten alle technieken die ze nodig
hebben om een professionele schrijver te worden. Ze zijn daardoor breed inzetbaar.
Afgestudeerden vinden daarom niet alleen hun weg in het theater en de film- en tv sector
maar ook in het schrijven van literatuur, jeugdliteratuur, poëzie en andere genres.
De schrijvers: Hanna Fleer, Maxine de Jongh, Renske van Dijk, Just Rijntjes en Quinten
Langes.
De lezers: Hanna Fleer, Maxine de Jongh, Renske Marike van Dijk, Just Rijntjes, Quinten
Langes, Kharim Amier, Harun Balci, Peter Bolhuis, Roos Bottinga, Hans Dagelet,
Abdelkarim El Baz, Joep van der Geest, Ilse Geilen, Chiron Holwijn, Sam van Hulst, Rabbi
Jallo, Tarikh Janssen, Sinem Kavus, Daniel Joel Kolf, Nancy Masaba, Tijn Panis, Jasper Van
Der Pijl, Teuntje Post, Janneke Remmers, Romijn Scholten, Esther Ymkje van Steenis,
Ntianu Stuger, Joke Tjalsma, Marlijn van der Veen, Pieter van Dijk, Roos Bottinga, Vince van
Neer, Elyne Notebaert en Bram Walter

aankondiging leesavonden op Facebook

Op maandag 22 juni lazen we het afstudeerstuk “Is your refrigerator running?” van Hanna
Fleer. “Is your refrigerator running?” gaat over een gevecht tussen binnen en buiten, tussen
isolement en contact, tussen vooruitgang of niet, tussen mens en ding.
Een fragment:
REZA tegen telefoon
Kan je mijn meest recente notitie voorlezen?
TELEFOON
Ik heb deze onderdelen gevonden:
In je laatste notitie met de titel ‘Het komt goed’ staat: ‘Het komt goed.’
Wil je de volgende horen?
REZA
Ja.
TELEFOON
In de notitie met de titel ‘Het komt echt goed’ staat: ‘Het komt echt goed, Reza.’
Wil je de volgende horen?
Dinsdag 23 juni lazen we TONGEN van Maxine de Jongh
De werelden die Maxine creëert zijn gedetailleerd en magisch, zacht en gruwelijk. In die
contrasten vindt ze spanning en intimiteit.
“Tongen” gaat over reeks ontwapenende ontmoetingen tussen mens en dier in een bos
geplaveid met bloemen.
Een fragment:
MEEZUNA
Waarom moet jij steeds knuffelen?
MORO

Ben tak
Ik ben
Tak
Niet lop
En weg
Staan
Jij zit
Veel
Op woensdag 24 juni lazen we ‘IN ZEE GAAN’ van Renske van Dijk.
De teksten van Renske Marike van Dijk leggen graag de wereld in de weegschaal, maar
dagelijksheid en humor schroomt zij niet, onuitgesprokenheid met als doel uitgesproken te
zijn ook niet.
Een fragment uit ‘In Zee Gaan’:
RUJBERG KNUDE
Omdat we allemaal nergens thuis lijken te horen als we ons echt durven afvragen wie we
zijn, wat morgen brengt, wat het betekent om een lichaam te hebben.
Daarom juist daarom juist behoren wij ergens thuis.
In, het is mij om het even, een leeg midden, op een plein.
Maar nu! Hebben we mensen nodig die als wilde ganzen even neerstrijken,
die een feest een feest kunnen laten zijn.
Stilte
Eh
Hallo?

Leesavonden via Zoom

Op donderdag 25 juni lazen we 'Op Tocht' van Just Rijntjes.
Eli en Ot lopen almaar door, al weten ze niet precies waarom.
Just Rijntjes schrijft toneel, en zoekt samen met zijn karakters naar de kaders van stilte.
Een fragment:
ik heb geprobeerd / het water over te steken / mijn hoofd erin te steken / om te drinken / de
stroom te voelen / te schrikken van de kou / om emmers te vullen / te voelen / hoe zwaar ze
zijn / hoe veel te zwaar ze zijn / ik heb geprobeerd / de stroom door mijn tenen / te laten
gaan / een nat pak te halen / om te rillen / om langzaam weer / op te warmen / iets om / voor
te werken / om wanhopig / van te worden / te schreeuwen / iets dat / op mijn schouders rust
/ een last is / die ik dragen moet / die me kapotmaakt / waarin misschien / een doel schuilt /

ik heb geprobeerd / het water over te steken / om te zien / hoe en waar / ik een brug / zal
bouwen / aan welke oever / ik beginnen zou / ik heb geprobeerd / water te vinden / om in te
verdrinken / ik vond geen water / geen bedding / geen stroom / er was / alleen / maar / niks
Op vrijdag 26 juni lazen we het afstudeerstuk AMOK van Quinten Langes.
Over Quinten: Het spectrum tussen verwondering en weigerachtigheid is een
voedingsbodem die keer op keer vruchtbaar blijkt voor mijn schrijven.
Synopsis
Zijn afstudeerstuk AMOK is een toneeltekst over zintuiglijkheid terug in onze levens
uitnodigen. En het herstichten van perspectieven.

1.4.8. De Poolse Bruid in de Oosterpoort
In 2019 is de voorstelling De Poolse bruid ontwikkeld en heeft in dat jaar 25x op locatie in
boerderij De Haver op het hogeland van Groningen gestaan. 25x uitverkocht, de voorstelling
is genomineerd voor de beste voorstelling en maker en speler Lotte Dunselman
genomineerd voor Theo D’Or. Dat smaakte naar meer!
Onze plannen om een reprise van de voorstelling DE POOLSE BRUID naar Arnhem te
halen en in het Openluchtmuseum te laten spelen, kon helaas niet doorgaan. Ook de reprise
in boerderij De Haver in Groningen is niet doorgegaan. Wel heeft de voorstelling in augustus
12x voor een uitverkochte zaal in de Oosterpoort gespeeld. De voorstelling heeft daarmee
een zaalvariant gekregen die ook erg goed werkt en wat ook weer meer mogelijkheden
biedt. In 2021 speelt de voorstelling in ieder geval op Het TheaterFestival en hopelijk een
reprise in 2022.

1.4.9. Voorbereidingen ECHO
Het najaar van theatergroep ECHO heeft geheel in het teken gestaan van de voorbereiding
van de voorstelling ECHO. Eef van Breen heeft de muziek gecomponeerd, Koen Frijns
heeft, aan de hand van deze muziek, de tekst geschreven, Caro de Feijter en Marie-Anne
Faustinelli hebben een videoportrettenreeks gemaakt over moeders zonder moeder in het
kader van de contextprogrammering.
De voorstelling is op vrijdag 5 maart via Oostpool-stream in première gegaan. Tot op heden
heeft de voorstelling nog niet voor een live-publiek kunnen spelen.

1.4.10 Algemene marketing en communicatie
Het afgelopen jaar zijn we actief aan de slag gegaan met verbeteringen in onze marketing
uitingen.
Social media zetten we meer in om ons bereik en de interactie te vergroten. We hebben een
koppeling gemaakt met onze website, zodat we onze websitebezoekers kunnen re-targetten
via social advertising. In 2020 bereikten we via 11 gepromoote berichten op facebook zo’n
20.000 mensen. Het aantal volgers op facebook groeide met 186 naar 1210 volgers in 2020.
Instagram groeide met 248 naar 996 volgers in 2020.

De website is onder handen genomen en toont nu naast al onze eerdere voorstellingen, een
duidelijker overzicht van onze activiteiten. Voor de verkoop van toekomstige voorstellingen,
zijn registraties van eerdere voorstellingen overzichtelijk in Vimeo gezet.
Ons mailingbestand bestaat uit 706 nieuwsbrief abonnees. In 2020 verstuurden we 7
mailings met een gemiddelde open rate van 55-70% en een click rate van gemiddeld 11%.
Er zit in stijgende lijn in het aantal nieuwsbrieven die we versturen en hoe vaak deze worden
geopend en hoe vaak er wordt doorgeklikt naar de website.
Met minimaal budget hebben we geprobeerd onze zichtbaarheid en herkenbaarheid als
Arnhemse theatergroep te vergroten.

1.4.11 Samenwerkingspartners
Het afgelopen jaar hebben we verder gebouwd aan diverse samenwerkingsverbanden.
Daarmee hebben we onze plaats in het veld kunnen bestendigen en zijn meer geworteld
geraakt in onze vestigingsstad Arnhem. In iedere samenwerking zoeken we naar een
wederzijdse uitwisseling, waarbij onze artistieke signatuur niet belemmerd wordt.
Coproductie met toneelgroep De Vlieg
In 2020 werkten we samen met toneelgroep De Vlieg aan de podcast Ondergronds.
Naast dat theatergroep ECHO en De Vlieg Arnhemse gezelschappen zijn, hebben beide een
fascinatie voor de lelijke kanten van de mens en zien tegelijkertijd grote schoonheid en
humor in eeuwige gestuntel van onze soort.
Toneelgroep Oostpool
Een andere belangrijke partner die ons verbindt aan de stad Arnhem, en waar we ons
artistiek gezien verwant mee voelen, is Toneelgroep Oostpool. Oostpool heeft ons ook dit
jaar praktische faciliteiten geboden, zoals repetitiestudio, opslagruimte en de theaterzaal
voor montage en première. Ook werden we meegenomen in hun reguliere marketing.
Rijn IJssel, CI, afdeling theater
In het kader van Club Catharsis heeft Anna Schoen een workshop spel gegeven aan
studenten van de opleiding theater van ROC Rijn IJssel. Studenten van de opleiding zijn
naar de try out van de voorstelling komen kijken en achteraf vond er een fijn nagesprek
plaats.

CNA en AKPO
CNA is een overleg tussen de verschillende culturele organisaties uit Arnhem en het
gemeentebestuur. Er vindt maandelijks een overleg plaats.
Zakelijk leider Corien van der Poll zit aan als vertegenwoordiger van het middenveld.
Het culturele middenveld heeft zich verenigd in AKPO (Arnhemse Kleine Podiumkunsten
Organisaties). Onder andere festival Hoogte80, Muziektheater De Plaats, BOT en Jens van
Daele maken deel uit van AKPO.

Algemene gegevens:
theatergroep ECHO
p/a Borgardijnstraat 32
6822 KB Arnhem
06-51515740 (Corien van der Poll)
info@tgecho.com
www.tgecho.com
Bezoekadres (kantoor)
Nieuwe plein 3
6811 KN Arnhem

Bijlage 1) nevenfuncties bestuur en rooster van aftreden
Gillis Biesheuvel
freelance acteur
Carla Leurs
freelance fondsenwerver en eventmanager
overige bestuursfunctie:
penningmeester Stichting DOCDOC
Daphne Storms
Hoofd productie en talentontwikkelaar bij De Nieuwe Oost
rooster van aftreden:
Naam/jaar

2017

2018

2019

2020

Gillis Biesheuvel

x

x

x

x

x

Carla Leurs
Daphne Storms

2021

2022

x

x

x

x

x

x

2023

x

Gillis Biesheuvel heeft vanaf 2021 het bestuur verlaten. Momenteel wordt druk gezocht naar
een opvolger voor hem. Tot er een opvolger gevonden is neemt Carla Leurs de taken van de
voorzitter van hem over.

Bijlage 2) Governance Code Cultuur
Het bestuur vervult een controlerende en toetsende rol. Ze is verantwoordelijk voor de
financiën, controleert en kijkt kritisch naar begrotingen en jaarrekeningen en stelt vragen.
Ze kijkt kritisch naar de plannen die er liggen en toetst of deze passen binnen het profiel en
de doelstellingen van de stichting. Ook vervult ze een adviserende rol. Alle bestuursleden
komen uit een andere hoek van de culturele sector. We zijn voornemens om het bestuur uit
te breiden met leden die werkzaam zijn buiten deze sector.
Het bestuur is onbezoldigd en er is geen sprake van belangenverstrengelingen. Er heerst
hierover een open cultuur. Dat onze wegen elkaar kruisen is in de kleine culturele sector van
Nederland waar wij allen in werkzaam zijn haast onvermijdelijk, maar moeten binnen de
grenzen blijven. Het bestuur vergadert 3 maal per jaar met de dagelijkse leiding. Van deze
vergaderingen worden notulen gemaakt die door alle bij de vergadering aanwezigen
gecontroleerd en desnoods gecorrigeerd worden.
We streven naar een bestuur dat in haar samenstelling een afspiegeling is van de
Nederlandse samenleving.

