Logboek - Speels Collectief - Sociaal Artistieke Online dagbesteding - Cultuur Oost
Mei - Augustus

Voordeur portretten reeks van onze spelers, stagiaires en makers in de lockdown periode
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Lockdown - eind maart
In de eerste weken van de lockdown is er vrijwel tot geen contact met de deelnemers. Iedereen
is in shock, verstild en verstard. We wachten de eerste weken af hoe de maatregelen zich
vormen. Ondertussen laten we ons inspireren door initiatieven van andere theaterwerkplaatsen
en dagbestedingen.
De online wereld - april
We starten met zoomen, video bellen en filmpjes via de app, mail en youtube. Sommige
deelnemers kunnen het online contact niet aan. De spanningsboog is lastig aan te voelen. Er
zijn te veel prikkels door alle verschillende schermen en stemmen door elkaar. Daarnaast is het
voor een aantal spelers ook te emotioneel om iedereen via online te zien in plaats van in het
echt. Dit confronteerd hen met de realiteit dat ze hen niet in het echt kunnen zien. Er is bij veel
spelers veel verwarring over het online werken, hoe werkt dat? Begeleiders en woonlocaties zijn
regelmatig niet te bereiken of bieden nu binnenshuis zelf dagbestedingsactiviteiten aan. Zij
kunnen niet altijd de spelers begeleiden om een zoom aan te zetten en tijdens de zoom de
deelnemer te begeleiden. Wat nu?

Filmpjes in de maak, online warming-up door docenten Merel & Sanne
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De online wereld - mei
We blijven volhouden. We zullen contact met elkaar houden. We zijn bang dat als we het contact
proberen te maken opgeven we de spelers verliezen. Elke poging is iets waard.
We proberen te video bellen met een groep deelnemers die een ipad, mobiel of computer
hebben. Er onstaan allemaal oplossingen om zoveel mogelijk mensen te kunnen laten
deelnemen, ieder op zijn eigen manier binnen zijn eigen mogelijkheden. De ene deelnemer
heeft geen camera op zijn mobiel, de andere deelnemer heeft geen microfoon en geen camera,
de andere deelnemer heeft alleen een huistelefoon en geen internet.

Kleurrijke portretten aan de hand van een theatrale opdracht
Ontelbaar veel manieren om met elkaar in contact zijn. Ondanks alle drempels.
Een voorbeeld: We starten de zoommeeting, Ik, Sanne video bel tegelijkertijd via whatsapp met
een deelnemer zonder zoom, via video bellen met whatsapp kan hij toch deelnemen aan het
groepsgesprek. Een andere deelnemer neemt deel via een geleende ipad via Cultuur Oost. Een
andere speler belt onze stagiaire tijdens het zoomen en zet dan de huistelefoon op luidspreker.
Weer een andere deelnemer kijkt en luistert mee via haar vaste computer, maar zij heeft geen
eigen camera en microfoon. In de chat reageert zij op wat ze ziet en hoort. Ze verzint soms ook
een opdracht die wij dan uitvoeren. Nog een andere speler sluit aan via een voicemessage of
stuurt alleen een fimpje. Deze laten we aan elkaar zien in een shared screen.

3

Online werkt! - mei
Na een aantal weken begint het online contact hebben te wennen en werken. De deelnemers
nemen steeds meer initiatief en sluiten gemakkelijker aan. Via video bellen leggen we de
spelers 1 op 1 uit hoe zij zoom kunnen instaleren en kunnen deelnemen. Midden in de corona
tijd zijn we bijna elke vrijdag met 12 mensen aan het zoomen! De andere deelnemers video en
normaal bellen we 1 op 1. We verzinnen theater, dans, beeldend en schrijf opdrachten voor
elkaar. We maken filmpjes met opdrachten die we de spelers toesturen. Zij sturen materiaal
terug! Filmpjes, foto’s, gedichten, teksten voicemessages stromen dagelijks binnen.
1 juni, Reactie speelster B.:
‘’Dankje wel, Ik vond de zoom meeting heel gezellig. Het heeft mij geholpen tegen eenzaamheid.
Het is bijna net alsof we elkaar in het echt ontmoeten.’’
De online wereld - juni
Hoe langer de lockdown duurt hoe onvoorspelbaarder het contact verloopt. De ene week
hebben we veel contact, de andere week is een speler weer van de radar. Hoe langer de
lockdown duurt hoe lastiger het voor de spelers wordt om vol te houden. De verveling en
eenzaamheid slaat toe. Alleen maar online contact hebben blijkt niet een langdurige oplossing.
Het zorgt ook verdriet, gemis en verlangen naar echt contact.
1 juni, reactie speelster M:
''Ik kon helaas niet meedoen met de zoom. En ik ben nu ook heel erg druk in mijn hoofd. Ook dat
alles mínder loopt , over regels die steeds anders zijn en het er ook continu lastig op wordt
gemaakt want iedereen pakt alles anders aan.''
1 juni, reactie speelster V:
''Ik mis de gezelligheid en het samenzijn.’'

Gedicht van V. aan de hand van een opdracht
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Mei - Repetitie proces en onderzoek
Onze stagiaires (theater en dans 4e jaars) hadden een afstudeervoorstelling gemaakt over het
thema familie. Ze hadden nog 10 repetities te gaan en zouden eind mei spelen. We
repeteerden op ArtEZ Arnhem. Door de lockdown kon dit niet doorgaan.
14 mei, inspirerend contact met collega’s en andere werkpraktijken
We starten het project met met Cultuur Oost, Klare Taal en Rock en Rolstoelproducties.
Het is een verademing om elkaar te spreken. We hebben allemaal deels hetzelfde ervaren de
afgelopen periode. Het was een periode van zoeken, pogingen doen en pogingen die
mislukken. Hoe kunnen we onze spelers bereiken en benaderen binnen de maatregelen? Wat
werkt en wat is effectief? Hoe kunnen we van elkaar leren? Door de steun van Cultuur Oost en
het waardevolle contact blijven we doorzetten in deze ingewikkelde tijd. Door wekelijks uit te
wisselen komen we op nieuwe ideeën. We verzinnen een alternatief. Op deze manier kunnen
we repeteren en echt gaan toewerken naar een voorstelling in alternatieve vorm…

Speels Collectief op de Stoep bezoeken & filmpjes (Siza)
Reactie M.:
''De hele week kijk ik uit naar Speels Collectief op de stoep.
Nu de tijd dat we hier binnen zitten is alles een stuk kleiner, je kunt heel weinig. Je moet creatief
zijn in hoe je je eigen tijd vol kunt maken om toch de dagen door te komen.’'
Mei & juni, Speels Collectief op de Stoep (29 mei, 5 juni en 12 juni)
We bellen alle woonlocaties met de vraag of we de spelers mogen bezoeken in de tuin of op de
stoep. Vanaf 5 mei doen we kleine proefjes en ontmoetingen op een aantal locaties. Regelmatig
doen medebewoners van onze spelers mee met de theatrale stoep bezoeken. We maken van
deze bezoeken de filmpjes Speels Collectief op de Stoep.
Reactie speelster M.:
“Door Speels Collectief op de stoep kunnen we gelukkig weer spelen en doorgaan.”
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12 juni - We zijn een stichting, met een nieuwe website!
We bezoeken al onze spelers omdat we een stichting zijn geworden en Merel en ik, Sanne
beiden jarig zijn geweest. Speels Collectief tompouzen & koffie op de stoep en in de tuin. Er is
een feestelijke sfeer. We spreken met meer spelers op de grootste parkeerplaats af die we
kennen. Bij de Römerselaan van Siza ontmoeten we elkaar. Het voelt als vanouds vertrouwd,
warm en dichtbij ondanks de afstand.
19 juni, balanceren
Deelnemers beginnen te wennen aan de fulltime aandacht. Normaliter werken we in een groep
van 12 deelnemers 1 dag per week. Nu is er door alle stagiaires en online vormen dagelijks
contact. Er is veel 1 op 1 contact nu. Regelmatig belt een deelnemer mij om 8.30 uur in de
ohctend mij wakker met de vraag waar de mail met de link voor het zoomen blijft en wat de
opdracht van vandaag is. We zoeken naar een balans in het contact, filmpjes maken en
videobellen. Het is erg tijdsintensief. De deelnemers willen elke keer meer contact. Dit is logisch
want in deze lockdown ligt alles stil. We maken uiteindelijk toch afspraken om alleen telefonisch
en filmpjes te sturen op vrijdag. Op donderdagmiddag ontvangt iedereen een mail met de
planning en ingezonden filmpjes van de week ervoor.
19 juni, Gedicht van speler N.:
''Sinds het begin van de Coronotijd hoef ik mij geen moment te vervelen.
De filmpjes vervelen geen moment.
In de achtertuin groeien de bloemetjes en grassprietjes snel.
De donkerbruine buurtkat ligt lekker te slapen onder de hoge haag.
En of het zo door kan gaan is nog maar de vraag.’'
Meer contact dan voorheen.
Er ontstaat een andere band door het velen contact online. Er ontstaan initiatieven die buiten
Speels Collectief omgaan. Één van onze spelers zet een eetclubje op. Een andere speler gaat
met de fiets op bezoek bij de andere spelers in de tuin. Een groep spelers ontwerpt een
nieuwsbrief met de social work stagiaire samen via video bellen. In de app wordt er dagelijks
heen en weer geappt. Er worden filmpjes en foto’s doorgestuurd van ieder zijn dagelijkse
realiteit.

Via zoom de Speels Collectief op
de Stoep filmpjes kijken samen
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Juni, De Roadtrip voorstelling
Het idee ontstaat samen met onze stagiaires om de verhalen van onze spelers uit deze tijd om te
zetten naar een alternatieve voorstelling. De Roadtrip, een drive through voorstelling met
verhalende podcast voor onderweg.
Welke locaties gaan we kiezen? In welke
samenstelling gaan we werken? De groep
waarmee we werkten op ArtEZ woont verspreid
over Arnhem centrum, zuid, Rheden en Velp.
We moeten helaas keuzes maken en niet alle
spelers kunnen meespelen. Er kunnen
maximaal 3 locaties mee doen door de afstand
en tijd. We willen in groepen werken, maar veel
deelnemers wonen alleen. Na overleg met de
zorginstellingen is het gelukkig mogelijk dat de
twee spelers die zelfstandig wonen op de fiets
naar de andere speler in de zorginstelling
kunnen. Andere locaties vallen af omdat
deelnemers daar nog in lockdown zitten.
29 mei, 5 juni en 12 juni brengen we bezoeken aan álle spelers. We onderzoeken de
mogelijkheden per locatie. Proeven de sfeer en werken ondertussen aan een artistiek concept.
Vanaf 19 juni starten we met repeteren op de definitieve locaties. Het repeteren is vruchtbaar
en ingewikkeld tegelijkertijd. De spelers delen door hun vertrouwde omgeving veel verhalen.
Tegelijkertijd is het lastig deze verhalen te theatraliseren in hun dagelijkse omgeving. De
locaties waar we repeteren zijn mooi en inspirerend. Maar dit brengt ook onverwachte obstakels
met zich mee. De spelers worden snel afgeleid door hun medebewoners die voorbij komen en
gedag zeggen. De spanningsboog is veel korter, de concentratie matig. Door het werken in
kleine groepjes, op 3 verschillende locaties, op 1 dag in de week, in 8 repetities (10 uur per
scene) is er een strakke planning. Binnen deze strakke planning met tijdsdruk gedijen niet alle
spelers even goed. Hierdoor is weinig ruimte voor het delen, ontspannen en mijmertijd. Op de
locaties is ook geen techniek, kostuums en tribune o.i.d. aanwezig zoals in een theater. Alles
moet geregeld en gebracht worden naar de locaties. We kunnen niet op alle locaties naar de
wc, dus de hele dag moeten we onze toiletbezoekjes inhouden! In juli is het weer erg
wisselvallig. Een repetitie wordt afgezegd door noodweer, heftige regen. Een andere repetitie
wordt verplaatst naar een andere locatie in de schaduw door de zon. Een medebewoner klaagt
over geluidsoverlast, dus de repetitie tijden worden aangepast. Begeleiders zijn nog niet altijd
allemaal op de hoogte van het project door de velen begeleiders. Een andere speler gaat
daardoor plotseling op vakantie tijdens de generale. Doordat de voorstelling datum is verzet
door de lockdown heeft andere speler per ongeluk zijn vakantie gepland op de speeldag. We
bellen, mailen en bezoeken alle zorginstellingen, familie en spelers wekelijks om iedereen op de
hoogte te houden.

7

26 juni - Weer van start!
We mogen weer van start! We ontvangen berichten van Siza, Philadelphia en de Driestroom. De
berichten om weer te kunnen starten live in groepen, komen druppelsgewijs binnen. De ene
woonlocatie laat direct alle spelers weer komen, terwijl bij de andere woonlocatie onze spelers
nog in lockdown zitten. Eindelijk mogen we weer in kleine groepen live van start. Hoe gaan we
dit vormgeven? Welke spelers kunnen er komen? Kunnen ze met het OV? Rijden de taxi’s
alweer? Welke locatie is ruim genoeg? Onze huidige locatie ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten
is gesloten vanwege de maatregelen. Door dit project met Cultuur Oost komen we in contact
met de Stadscompagnie. Zij werken in een ruime locatie op de begane grond in Arnhem. Is
deze locatie rolstoel toegankelijk? Hoeveel deelnemers kunnen hier werken binnen de
maatregelen? Het is gelukt! Via Adriana van de stadscompagnie kunnen we in de maanden juli
en augustus werken in de stadscompagnie vanaf 3 juli.
3 juli - Voor het eerst, onwennig
Het is zover. Vandaag komen we weer voor het eerst bij elkaar. We zijn zenuwachtig. Vanaf 13
maart hebben we elkaar niet meer live gezien in groepen. Hoe gaat dit zijn voor iedereen?
De spelers erg zenuwachtig en stil binnen. Wij hebben al een aantal weken weer onze vrijheden.
Maar voor hen is de lockdown nog een dagelijkse realiteit. Waar wij naar de supermarkt konden
of konden wandelen met onze moeders zaten zij nog binnen.
Donker uit hun ogen, zwart. Stilte, geschuifel, gefluister.
Een speler die slecht ter been is hinkt zelf over de drempel. Kan ik hem een arm geven? Op het
moment dat ik een mondkapje en handschoenen wil pakken is hij al op zijn stoel. We zitten in
een onaangename grote kring en bekijken elkaar. We maken een rondje waarin iedereen vertelt
over hoe zij de afgelopen tijd hebben ervaren. Er zijn tranen. De verhalen zijn onvoorstelbaar,
pittig en moeilijk. Onze twee spelers die al 11 jaar een relatie hebben konden elkaar door de
maatregelen niet zien en knuffelen. Zij zagen elkaar voor het eerst weer een hele dag. Het was
en is nog steeds moeilijk. Ze willen knuffelen. Een kus. Ze vragen aan ons of het mag. Ik ben stil.
Ik heb geen idee. Al die vragen. Elke zorginstelling heeft andere regels, elke woonlocatie heeft
andere regels. De regels verschillen per week, per dag, per moment, per persoon.
De situatie wekt veel vragen op bij iedereen. Wekelijks worden we gebeld en geappt met
vragen van de spelers over hoe nu verder met de toekomst van Speels Collectief. We zijn stil.
Tekst uit de podcast (ingesproken door alle spelers):
Ik wilde je eigenlijk nog wat vragen. Waarom is het allemaal verschillend per locatie. Waarom
heet het intelligente lockdown, ik vraag het me af. Weten jullie toevallig wanneer het weer over
is? Waarom mogen andere mensen wel naar buiten en andere mensen niet. Waarom krijg ik de
antwoorden niet. Waarom mag ik niet meedoen in dit gesprek? Voor mij, als ik het nieuws zie
vind ik het een beetje te snel gaan. Ik weet uberhaupt niet waar ik dan aan toe ben. En ik wil
gewoon weten waar ik aan toe ben. Waarom mogen wij geen bezoek en andere wel? Je wilt toch
niet dat er opnieuw besmettingen komen. Waarom heeft het personeel geen beschermende
kleding en mag je geen bezoek ontvangen? Waarom helpt de ene begeleider wel en de andere
niet. Waarom mag hij niet naar buiten en ik wel? Wanneer mag ik boodschappen doen? Zou ik je
nog iets mogen vragen. Waarom mogen zij elkaar niet zien? Waarom mogen wij elkaar wel zien?
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14 augustus
De voorstellingsdag! Deze week
verliep alles in een
stroomversnelling. We worden
gebeld voor een interview met
Omroep Gelderland. Alle
voorstellingen zijn volgeboekt.
Er zijn voor alle woonlocaties
verschillende vrijwilligers
aangehaakt. Een
regiebegeleider stelt voor koffie
te zetten voor al het publiek.
Iedereen is betrokken.
Tekst uit de podcast:
Jullie zijn vrij, vrij om naar ons toe te komen. Je bent vrij om je te verplaatsen. Je bent vrij om met
de muziek mee te zingen. Je bent vrij om te komen.
En wij, wij zitten te wachten. We zitten eigenlijk al maanden te wachten. Wij zitten te wachten op
jou. We hebben ons voorgesteld hoe je eruit zou zien. En hoe je zou klappen. Of even stil zou
zijn. Of misschien zou lachen. Jij was belangrijk. Je hebt ons namelijk bevrijd. Van de stilte. Je
hebt ons bevrijd van het nutteloze. En van de verveling. Jij die nu onderweg bent gaf ons
perspectief. Een doel. Jij bent onderweg naar ons.
15 augustus
We zitten in de auto
terug naar huis. Wij
zijn onderweg naar
huis. Wij zijn vrij om te
gaan.. Tijdens het
speelweekend
kwamen we in de
woonkamers van
deze woonvormen.
We kregen een glimp
te zien van ieder zijn
leven. We hopen dat
deze voorstelling
iedereen inkijkje heeft
kunnen geven in
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Reacties op de voorstelling:
Ineke Kalkman (therapeute van één van onze spelers):
Het was echt een mooie roadtrip. Met ontroerende verhalen, mooie optredens, passende muziek.
Vooral de samenstelling van alle onderdelen,het geheel, was heel mooi. Dan daarvoor.
Marthe van Meurs (Social Work):
Er zaten hele mooie beelden in zoals met de handen boven de heg op de eerste locatie en dat
de microfoon te hoog stond op de tweede locatie vond ik ook een treffend beeld van hoe het
vaak is voor mensen in de rolstoel. Ik vond het leuk dat iedereen met zoveel plezier aan het
spelen was. Ik vond de spanningsboog prima. Ook leuk die podcast stukjes leuk tussendoor. Het
zat echt goed in elkaar.
Met mijn rolstoel ging het prima. Maar ik had dit niet in mijn eentje gekunt. Dat zou te lastig
worden en teveel tijd en energie kosten. met de weg vinden, parkeren, in en uit de auto. Ik vind
het zo knap hoe jullie steeds van die mooie voorstellingen maken! En dan ook nog nu er niet veel
kan bedenk je toch weer een mogelijkheid hoe je wel een theatervoorstelling kan maken.

Jasmijn van Meurs (MBO Theater):
‘Ik vond het een hele leuke voorstelling. De voorstelling zelf vond ik heel mooi. Heel leuk dat er
een podcast was onderweg. De eerste scene was heel mooi, heel mooi vormgegeven in de tuin.
Dan heb je een hand achter alle hegjes. Leuk om op al deze verschillende locaties te komen. Het
was heel actueel over de afgelopen paar maanden en tegelijkertijd heel abstract en
kunstzinnig.Het is zo knap dat jullie elke keer ergens weer theater van weet te maken met alle
beperkingen erbij.
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Caro. Wicher (Klare Taal):
’’Ik vond de voorstelling heel inspirerend. Een gouden vondst om zo met de auto (of de fiets)
naar de verschillende locaties te gaan! Opeens voel je dat je zelf vrij bent om te gaan en niet
beperkt wordt in je bewegingsvrijheden zoals de meeste spelers in het gezelschap.
Ik was verrast door de mooie verbeeldingen. Daar waar het de werkelijke Corona-anekdote
ontsteeg vond ik de artistieke vertaling heel mooi uitgewerkt: eenvoudig klein en secuur.
Wat een cadeautje op de tweede locatie dat de filmer opsprong om meteen te helpen om de
microfoon naar beneden te halen. Ik vond het zo grappig dat het (pijnlijk maar waar) is gelukt om
precies dat in scène te krijgen waar het om gaat: de overkill van zorg of betutteling.
En wat was de laatste dansscene mooi. De tekst gesproken door de acteur zo gevoelig en
wetend wat er nodig was aan kleuring voor de dansers. Echt heel ontroerend.’’
Bart Bleijerveld: ‘Het was
heel goed jullie allemaal
te zien! Iedereen op zijn
best, met waar ie goed
in is en blij van wordt!
Het was warm op de
fiets maar het was zeer
zeker de moeite waard!’
Wytske Lankester: ‘We
hebben ontzettend
genoten van de
voorstelling! Goede
opbouw naar een
prachtig slot rondom het
verhaal van Henk-Jan. Ik
was daardoor echt
geraakt.’
Reactie publiekslid:
‘'Ik heb iets gedaan wat niet mocht. Ik heb alle podcasts geluisterd. Ik ben helemaal ontroerd. Ik
vind het echt zo mooi. Nu begrijp ik pas wat het betekent dat jullie kunst willen maken met
iedereen, met alle mensen door elkaar. Nou snap ik hoe dit kan. Ik ben benieuwd wat daar nog
aan toe te voegen valt qua beeld. Ik denk dat ik er extra van geniet omdat ik het al gehoord heb.’'
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Reflectie - Augustus
We leren de spelers op een andere manier kennen. We krijgen een uniek inkijkje in hun
leefwereld. Door het videobellen ontstaat er een persoonlijk en intiem contact. Dit contact gaat
verder dan de gesprekken in de groep op onze werkdag in ArtEZ. Dit contact overstijgt het
contact van werk. We slepen elkaar door deze tijd. We zijn een gezelschap wat zorg draagt voor
elkaar.
Reactie speelster J:
'Het besef kwam bij mij pas een paar weken later. Ik mis mijn vrijheid. Ik mis de mensen om mij
heen heel erg. Ik verlang naar dingen doen die ík wil doen, zonder restricties, gewoon naar
buiten en met mensen zijn. Ik leef van dag tot dag. Ik kijk niet te ver in de toekomst, daar ben ik
voorzichtig mee. Ik wil mezelf niet teleurstellen. Dat Speels Collectief op de stoep langs komt, is
iets wat ik anders niet had meegemaakt. De video’s van mijn medespelers bij hen op de stoep
vind ik heel erg leuk om te zien. Ik hoop snel weer aan de slag te kunnen!’'
Dit was een zeer vruchtbare en leerzame periode. We keken naar binnen en konden voelen wat
er nodig was. We zijn een stichting geworden. We hebben een nieuwe website. We hebben een
aanvraag gedaan bij het Fonds van Cultuurparticipatie samen met Cultuur Oost. Deze aanvraag
is gehonoreerd! Er zijn interviews geweest met onze spelers door Cultuur Oost voor een
magazine. We hadden goede contacten en steun van onder andere de Lions Club Arnhem en
de Rotary Club Arnhem. We zijn verschenen in het magazine van Special Arts. We maakte hele
mooie filmpjes samen. We maakte de voorstelling de Roadtrip. We kwamen op de radio. En nog
veel meer dingen die we inmiddels alweer als vanzelfsprekend ervaren.
Reactie Beppie lid van onze adviescommissie:
Creatief en corona… Wat gaat dat betekenen met al die maatregelen, hetgeen ik het liefst doe
kan even niet. Dan blijkt het creatieve binnen de mogelijkheden die er waren.
We gaan elkaar online ontmoeten. Gesprekjes, dans, zang en ook theater opdrachtjes.
In 1e instantie een beetje onwennig, maar dat was al snel gewoon. We waren zo blij dat we
samen dingen konden delen via deze weg. Steeds was het weer een verrassing wat we gingen
doen. En toen kwam er nog een stap bij, het Speels Collectief kwam langs op de stoep, en werd
er in de tuin binnen de regels die er waren een leuk programma aangeboden.
Ook wij lazen onze eigen gemaakte speech voor. Op het eind werden er nog portretten van ons
gemaakt. Dit programma maakte grote indruk op mij.
Ik vond het moeilijk omdat je elkaar niet kon verwelkomen zoals je gewend was, maar je moest
iedereen ook weer laten gaan en terug naar dat gevoel van opgesloten zijn en niets kunnen.
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