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De Stad Speelt geïmproviseerde voorstellingen met professionele Amersfoortse 
theatermakers voor een brede Amersfoortse doelgroep.   
 
De Stad Speelt is een initiatief van Fem Petraeus. Fem is een in Amersfoort opgegroeide en 
wonende professionele actrice. Zij vervult de functie van artistiek leider binnen het collectief. 
Hannah Ebbinge is zakelijk leider van De Stad Speelt. 
 
De Stad Speelt wil een broedplaats creëren waar Amersfoortse professionele theatermakers 
en publiek elkaar ontmoeten en waar nieuwe vormen, verbindingen en experimenten plaats 
vinden.  De Stad Speelt maakt geïmproviseerde voorstellingen met professionele 
Amersfoortse theatermakers en op Amersfoort georiënteerde verhalen. Hierdoor wordt het 
Amersfoortse netwerk uitgebreid en verstevigd en worden makers geïnspireerd om nieuwe 
projecten op te starten en verrassende samenwerkingen aan te gaan.   
 
 
Motivatie 
Ondanks het best ruime theateraanbod in Amersfoort, mist De Stad Speelt een plek waar 
samen met andere professionele acteurs, theaterauteurs, muzikanten en regisseurs theater 
kunnen maken.  
Amersfoortse acteurs moeten meestal uitwijken naar een andere stad, waar zij in bestaande 
stukken een rol spelen, vaak voor een langere periode. Voor regisseurs en theaterauteurs 
geldt hetzelfde. 



 
 

Er is in het bestaande theatercircuit niet altijd ruimte om te experimenteren met andere 
professionele theatermakers. Veel acteurs spelen een rol in teksttoneel waardoor er weinig 
ruimte is om te improviseren en in te gaan op actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Vaak 
moeten theaterauteurs een kant en klaar stuk op de markt brengen en deze wordt 
vervolgens 1 of 2 seizoenen gespeeld. 
 
Met enthousiasme van theater De Lieve Vrouw en TejaterThuis, heeft De Stad Speelt een 
platform gecreëerd waarmee het professionele theatercircuit in Amersfoort een flinke 
stimulans krijgt; Theatercollectief De Stad Speelt. 
 
 

Doelen van Theatercollectief De Stad Speelt:  
 
Mogelijke scenario’s voor de toekomst van De Stad Speelt zijn: 
* Een broedplaats zijn voor nieuwe projecten en contacten. 
* Het collectief ontwikkelt nieuwe projecten, dit kan zijn op basis van improvisatie maar ook 
bijvoorbeeld kort spelende voorstellingen voor Spoffin of Theaterterras.  
* Nieuwe vormen ontwikkelen voor geïmproviseerde theatervoorstellingen 
* Connecties creëren met nieuwe doelgroepen. 
* Nieuwe, verfrissende en originele speellocaties ontdekken, buiten de theaters om. 
Hierdoor ontstaat er een divers en gevarieerd publiek. 
* Diverse uitingsvormen onderzoeken; theater en film behoren beiden tot de mogelijkheden. 
• Masterclasses organiseren voor de professionele ontwikkeling van de Amersfoortse 

makers. 
• Publiek kennis laten maken met hun lokale theatermakers en verhalen uit Amersfoort en 

omstreken. 
 
We zullen werken met vernieuwende, experimentele en inspirerende vormen van 
improvisatie-theater. Wij zijn er van overtuigd dat we op deze manier een mooi, spannend 
en verrassend product kunnen creëren. Alle betrokken makers hoeven zich op deze manier 
niet weken te committeren en kunnen allemaal met hun eigen werkzaamheden door blijven 
gaan.  Zo kunnen makers zich betrokken voelen en zich bovendien ontwikkelen op een vlak 
dat wellicht buiten hun comfortzone valt maar hierdoor een grootse ontwikkeling kan 
veroorzaken. 
 De Stad Speelt wordt breed gedragen door de stad. Omdat we op diverse locaties spelen 
en met verschillende makers werken wordt er steeds weer een nieuw netwerk aangesproken. 
De makers zetten hun expertise niet buiten, maar juist binnen de stad in. We houden het 
talent in de stad. 
De makers die betrokken zijn, hebben een opleiding en/of werken als professional en hebben 
allemaal een woon- of werk connectie met Amersfoort.  
Het publiek voelt zich betrokken bij de makers en bij de voorstelling. Onderdeel van dit 
initiatief is de ontwikkeling van hoe het publiek betrokken gaat zijn bij de voorstellingen. De 
verhalen die verteld zullen gaan worden hebben altijd een connectie met onze stad. Dit 
gebeurt ten eerste vanwege de betrokken makers, maar vooral ook omdat de verhalen die 
verteld zullen worden hun oorsprong vinden in Amersfoort. Een verhaal van jaren terug of 
een gebeurtenis kort geleden wordt door de acteurs en regisseurs in een ander daglicht 



 
 

gezet. De acteurs schijnen er hun eigen licht over en maken hun eigen keuzes. Hierdoor 
ontstaat herkenning en zullen er wellicht ook nieuwe inzichten kunnen ontstaan.   
Het vak improvisatie-theater wordt bij De Stad Speelt zeer serieus genomen. Het initiatief De 
Stad Speelt wil deze professionele Amersfoortse theatermakers mogelijkheden bieden om te 
experimenteren met speelstijlen en rollen, in verrassende samenwerkingsverbanden en 
actuele onderwerpen in samenwerking met het publiek. 
 
Door telkens een andere samenstelling van makers neer te zetten worden verschillende 
samenwerkingen gestimuleerd. Op langere termijn zou dit voor nieuwe projecten kunnen 
zorgen.  
 
We gaan vanuit het netwerk onderzoeken wat de behoefte van de makers is.  
Het eerste jaar zal gezien worden als pilot. Daarna wordt er geëvalueerd en worden nieuwe 
doelstellingen bepaald. Waar liggen de behoeftes van de Amersfoortse makers? 
 
 

De Stad Speelt.. samen 
 
Momenteel hebben zich 15 mensen aangemeld die betrokken willen zijn bij dit nieuwe 
collectief. En dit worden er alleen maar meer. Omdat we steeds meer bekendheid krijgen én 
we ook buiten ons eigen netwerk gaan zoeken wordt de poule steeds groter. En dit is precies 
wat wij beoogden; uitbereiding van het netwerk en kennismaken met nieuwe professionele 
makers. Mensen die al lange tijd in Amersfoort wonen, mensen die hier hun roots hebben en 
mensen die pas een paar jaar in de stad wonen. Actrice en initiatiefnemer Fem Petraeus zal 
bij elke voorstelling betrokken zijn en het vaste gezicht zijn van De Stad Speelt. 
 
Amersfoort is het thuishonk van de theatrale projecten die De Stad Speelt ontwikkelt. We 
beginnen met een vast terugkerend fenomeen; de geïmproviseerde voorstelling. Elke keer 
een ander verhaal, andere (gast-)acteurs en dus een andere voorstelling. Er wordt niet weken 
gerepeteerd maar de acteurs krijgen tegelijkertijd met het publiek te horen wat ze gaan 
spelen.  
En dan geen korte, op de lach en op het plot gerichte stukjes, maar een mooie voorstelling 
van zo’n anderhalf uur waar een dramatische lijn in zit, personages die het zwaar hebben en 
het publiek die op het puntje van de stoel zit omdat ze benieuwd is naar hoe de acteurs de 
volgende stappen gaan maken. 
Deze voorstelling wordt gespeeld binnen een vaste structuur. Een magazine-achtig 
programma waarbinnen de geïmproviseerde voorstelling zit, maar ook ruimte is voor 
Amersfoortse verhalen, gasten die geïnterviewd worden of er muziek gemaakt wordt door 
Amersfoortse muzikanten. Een avondvullend programma waarvan zowel het publiek als de 
makers van te voren niet weten wat er staat te gebeuren en waarbij alleen de structuur 
vastligt. De beste vorm van deze structuur zal binnen de pilot-periode uitgewerkt gaan 
worden. 
Hierdoor staan zowel staan zowel publiek als makers op de toppen van hun kunnen.  
 
Acteurs worden in het diepe gegooid met maar één houvast, namelijk de rol die ze spelen. En 
verder hebben ze geen idee wat er kan gaan gebeuren. Het publiek is hier getuige van en 
denkt mee met de acteurs. Het publiek is alwetend en daardoor ook medeplichtig!  



 
 

 
Met De Stad Speelt.. worden samenwerkingen aangegaan die nog niet eerder hebben 
plaatsgevonden. Er worden verbindingen gelegd die nieuw en verrassend zijn. Er worden 
momenten gecreëerd die nooit meer terug keren en waar je dus bij moet zijn om ze te 
beleven, zowel als publiek als de makers! 

 
De Stad Speelt.. voor jong en oud 

 
De Stad Speelt wil haar doelgroep verbreden en (deels geïmproviseerde) voorstellingen 
maken voor en mèt kinderen in de basisschoolleeftijd en met jongeren in het voortgezet 
onderwijs. De Stad Speelt ziet deze vorm ook als mogelijkheid om te experimenteren met 
improvisatie voor diverse doelgroepen. Deze voorstellingen zullen in de loop van het jaar 
nader uitgewerkt worden. Door het netwerk ten gunste te gebruiken, kunnen ook hiervoor 
nieuwe samenwerkingen ontstaan. Zowel met acteurs, als muzikanten en diverse regisseurs. 
 
De Stad Speelt wil samenwerken met de diverse theaterscholen in Amersfoort en 
opkomende talenten de gelegenheid geven mee te spelen, schrijven en regisseren. De eerste 
contacten hiervoor zijn al gelegd. 
 
 

De Stad Speelt.. en leert 
 

Wij zullen workshops en netwerkmomenten creëren met Amersfoortse professionele 
theatermakers. Er worden gasten in Amersfoort uitgenodigd die de makers kunnen 
inspireren en die zorgen voor een nog betere professionele basis. Hierdoor worden oa 
makers van buiten de stad Amersfoort in gehaald. Deze workshops worden georganiseerd na 
gesprekken met de betrokken makers. Waar is behoefte aan en wat wordt gemist in de stad 
en binnen het collectief? 
 
In het centrum van Amersfoort is een fenomeen geboren; Theatercollectief De Stad Speelt.. 
Theatermakers van Amersfoort scholen samen en gaan nieuwe en verrassende 
samenwerkingen aan. Publiek komt naar het theater en ook van buiten Amersfoort komen 
makers en publiek naar het centrum van Amersfoort om aanwezig te zijn bij de eerste, enige 
en prachtigste voorstelling van die avond; hun spelende stad. Na afloop wordt het publiek 
gevraagd om in de foyer van De Lieve Vrouw met de acteurs te mingelen en te evalueren. Dit 
zal de horeca ten goede komen.  De theaters in Amersfoort brengen prachtige 
voorstellingen die doorgaans op veel verschillende plekken in het land gespeeld worden en 
vaak een heel seizoen. Voor De Stad Speelt.. worden actuele onderwerpen gebruikt, maar 
ook gespeeld met lokaal en internationaal nieuws. Dit is een bijzondere en aanvullende 
kwaliteit binnen het Amersfoortse theater circuit.  

Theatercollectief De Stad Speelt zal een samenwerking aangaan met vele Amersfoortse 
instellingen en inwoners. Dit gebeurt door verspreiding van het netwerk oa van Theater de 
Lieve Vrouw, Kultlab, Scholen in de Kunst, Spoffin en Theater Vooropleiding Amersfoort, door 
de commitment van acteurs, schrijvers en regisseurs, maar vooral door de steun van ons 
publiek. Deze blijven terugkomen omdat ze benieuwd zijn naar nieuwe voorstellingen en zich 



 
 

betrokken voelen bij de makers en het experiment. Dit komt doordat elke voorstelling 
geïmproviseerd is en dus nooit herhaald wordt, maar vooral ook omdat er Amersfoortse 
verhalen en situaties gespeeld gaan worden. 

Na afloop van de voorstelling is de evaluatie heel erg belangrijk. Publiek en acteurs 
ontmoeten elkaar in de foyer en krijgen op die manier de verhalen te horen van de andere 
personages. Enthousiasme wordt uitvergroot, publiek committeert zich aan De Stad Speelt 
en komt volgende maand weer.  

 
Cultureel ondernemerschap 

De Stad Speelt zal een katalysator worden voor creatieve projecten binnen de stad. 
Kunstenaars komen naar De Stad Speelt.. voor nieuwe verbindingen en samenwerkingen en 
zullen het netwerk en de kennis gebruiken voor de ontwikkeling van nieuwe projecten.  
De Stad Speelt wordt een plek die cultureel ondernemerschap stimuleert en propageert.  
Als de makers zich verbonden voelen met de stad en vooral ook met de andere makers zal 
dat nieuwe samenwerking en nieuwe projecten opleveren. Hierdoor zullen de makers hun 
talenten meer binnen Amersfoort gaan inzetten en blijft de kunst en het cultureel 
ondernemerschap binnen de stad.  

 

Diversiteit & Jongeren 

Met De Stad Speelt zorgen we voor een divers en verrassend aanbod binnen de 
Amersfoortse theatersector. Het publiek zal elke maand kennismaken met acteurs die nooit 
eerder samenwerkten, aan een theatervoorstelling die nooit eerder vertoond is en nooit 
meer op de planken te zien zal zijn. Elke maand dus een nieuwe voorstelling en een nieuwe 
samenstelling. Ook de basis van de makers is divers; mensen met een klassieke 
toneelachtergrond spelen samen met cabaretiers, makers van kindertheater en 
musicalacteurs. 

Omdat de opzet van de voorstelling versgeschreven wordt voor De Stad Speelt, kunnen we 
altijd zeer actueel en persoonlijk zijn. Iets wat gister in de stad is gebeurd kan de dag erna 
verwerkt worden in de voorstelling.   Het publiek zal geïnteresseerd zijn in de actualiteit, 
maar ook in het creatieve proces van de makers. Omdat de voorstelling mag mislukken en 
duidelijk een experiment is zal het publiek zich zeer betrokken voelen bij de makers en het 
stuk.   Omdat op den duur ook de locaties en daarmee de doelgroep zullen gaan variëren 
zal het theatercollectief bekend worden onder een breed publiek. Op het moment dat wij 
onze voorstellingen ook op het basis- en voortgezet onderwijs zullen gaan spelen, worden 
ook de kinderen en jongeren betrokken.  Ook zijn er mogelijkheden tot het samen theater 
maken met jongeren. Theaterworkshops en interactieve voorstellingen behoren ook tot de 
plannen. Zo kunnen we educatieve lessen ontwikkelen en vervolgens samen met de jongeren 
en kinderen gaan improviseren. Hierdoor blijven we dicht bij hun belevingswereld en hun 
actuele behoeften.  Samen met de school, of met hun ouders, zullen ze naar de 
voorstellingen komen om ook de professionele makers aan het werk te zien. Ze weten nu 
hoe het voelt om zonder enige voorbereiding en zonder script op het toneel te staan. Ze 
zullen zich verbonden voelen en betrokken. En zodra wij de voorstellingen ook op diverse 



 
 

locaties, buiten de Lieve Vrouw, in Amersfoort gaan spelen zullen we ook een ander publiek 
aantrekken. 

Toch is het centrum voorlopig het ijkpunt voor ons TheaterCollectief, Theater de Lieve Vrouw 
en ThejaterThuis hebben aangegeven mee te willen werken aan ons initiatief. Het Lieve 
Vrouwenplein ligt in het midden van Nederland en uiteraard willen wij zo veel mogelijk 
mensen daar naartoe krijgen, zowel van binnen als van buiten de stad.   Enthousiaste 
theaterliefhebbers die open staan voor het experiment en met liefde naar de struggle van de 
acteurs kijken. Uit ervaring weet ik wat een bijzondere en intense ervaring dit kan 
veroorzaken. En omdat het gaat om ervaren acteurs zal het niet gênant maar juist 
waanzinnig worden. 

 

Talentontwikkeling: De Stad Speelt..  het experiment  

Talentontwikkeling is bij TheaterCollectief De Stad Speelt heel erg belangrijk. Omdat acteurs 
vaak vaste rollen in theaterstukken spelen die vanaf de premiere vast staan, wordt tijdens de 
voorstelling het talent van het experiment aangeboord bij de acteurs. Acteurs zullen zich 
moeten neerleggen bij het idee dat er niks vaststaat en hierdoor leren volledig in het 
moment te staan. Dit komt de voorstelling ten goede. Als de acteur van te voren al bedacht 
heeft hoe het hele stuk zal lopen staat hij niet meer open voor verassingen en opties van zijn 
medespelers. Dit is ook de reden dat we van te voren geen repetities inplannen. De 
spanning van het niet weten is de belangrijkste drijfveer.  De acteurs komen vanuit 
verschillende disciplines en theatervormen samen voor 1 theatervoorstelling. Hierdoor zal 
zowel publiek als acteur zijn eigen talent ontdekken voor dit verhaal en deze manier van 
spelen.  Vanaf september 2019 zal de nieuwe theatervooropleiding in Amersfoort 
gevestigd zijn. De studenten zullen nauw betrokken worden bij onze voorstellingen. Door een 
bezoek te brengen aan de opleiding en de studenten te enthousiasmeren voor het 
experiment, maar ook door elke maand één van de studenten een onderdeel te laten zijn 
van de acteursgroep. Uiteraard zullen de oprichters van de vooropleiding, Jori Hermsen en 
Jessica Zeijlmaker, betrokken zijn voor de evaluatie en gezamenlijke begeleiding van hun 
studenten.  De intentie is om elke eerste maandag van de maand een 
presentatiemoment te laten plaatsvinden die direct openbaar en voor publiek zal zijn. Omdat 
er kaarten voor gekocht worden krijgt het direct een professionele status waarbij het publiek 
zich committeert aan het experiment. 


