“Theater voor vele leeftijden, maar dan in omgekeerde richting. Niet de traditie van het theater,
de verhalen van de geschiedenis, het weten en voelen van de volwassenen die we aan de onderkant
openbreken en toegankelijk maken voor kinderen, maar juist andersom. Het gat in de vloer zit er
nog steeds. Maar in de plaats van dat we de kinderen stiekem omhoog laten gluren en mee laten
kijken in een wereld die nog eigenlijk te complex voor hen zou zijn, liggen de volwassenen nu op
vloer stiekem mee te kijken wat daar beneden gebeurt. Wij zijn een besloten genootschap voor
kinderen, waar je als volwassene af en toe als voyeur bij aanwezig mag zijn.”
– Jetse Batelaan

DE MAN DIE ALLES WEET
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DIT IS THEATER ARTEMIS
Artemis maakt en speelt voorstellingen voor een breed publiek van vele leeftijden, maar is er in de
eerste plaats voor kinderen en jongeren. In 2013 heeft Jetse Batelaan de artistieke leiding van het
gezelschap op zich genomen. Vanuit zijn visie en ideeën verandert Artemis gestaag van koers. Vorig
seizoen is het nieuwe gezicht al duidelijk zichtbaar geworden, met voorstellingen als De Man die
alles weet, voor mensen van vier jaar en ouder (Zilveren Krekel en nominatie ZAPP Theaterprijs 2014)
en De dag dat de papegaai zelf iets wilde zeggen, voor pubers (nominatie VSCD Mimeprijs 2014).
Volgend seizoen zet Jetse met zijn nieuwe regies weer twee grote, nieuwe stappen en laat hij een
groeiend publiek met zijn gezelschap kennismaken door twee succesvoorstellingen opnieuw op het
programma te zetten. Dat gebeurt op eigen kracht en ook in samenwerking met gezelschappen als
De Warme Winkel, Ro Theater en Maas theater en dans.

HOEZO THEATER?
Kinderen worden voortdurend geconfronteerd met autoriteiten die voor hen bepalen wat belangrijk
is. Theater moet voor hen niet nóg een volwassen autoriteit zijn die over zichzelf roept dat het
belangrijk en waardevol is. In ons werk bevragen we alles wat van te voren lijkt te zijn vastgelegd.
Waarom is iets wat goed is eigenlijk goed? Waarom is iets wat saai is eigenlijk saai? We presenteren
geen grote waarheden die je volgens afspraak moet waarderen. Er is geen weten of niet weten, alles
mag worden gezegd en gevonden. We kijken mee met de blik van een nieuwe generatie en stellen
vragen die je op je eigen manier moet zien te beantwoorden. Wie ben jij zelf?

ZELDZAME MOMENTEN VAN OPENHARTIGHEID
We leven in een dictatuur van het succes. Als je nu jong bent lijkt het alsof er helemaal geen ruimte is
voor verlies of falen. We houden elkaar voor de gek met het wegpoetsen van onze onvolmaaktheden
en voeren op Facebook toneelstukjes voor elkaar op. Alles lijkt te lukken en alles loopt schijnbaar
goed af. Terwijl de mooiste gevoelens en verhalen daar zitten waar het niet goed gaat. In ons theater
is daar wel ruimte voor. Wij zijn de clown die zijn neus stoot. Ons publiek lacht - niet zozeer om hem
maar eerder om elkaar, geen lach uit leedvermaak maar een lach van beschaamde herkenning. In
ons theater herkennen we dingen van elkaar en lachen we om elkaars tekortkomingen. Zo creëren
we momenten van openhartigheid. Het is deze openhartigheid van ons publiek die we soms letterlijk
gebruiken. We geven het publiek een stem en invloed op alles wat er gebeurt. Wat volgt is een
ontmoeting in gelijkwaardigheid. Even durven we meer van onszelf te laten zien dan we ooit voor
mogelijk hielden.

THEATER ARTEMIS IN 2015/16
PREMIÈRE
ALS JE MAAR HARD GENOEG RENT, WEET NIEMAND PRECIES WAAR JE BENT (WERKTITEL)
15 november t/m medio februari, kleine tot middelgrote zaal
Voor alle leeftijden: vanaf acht jaar
Schoolvoorstellingen: van groep 5 t/m groep 8, gemengde leeftijden van 8 t/m 12 jaar
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PREMIÈRE
DE MEEST ZWAARMOEDIGE VOORSTELLING DIE OOIT GEMAAKT IS (WAARVAN HET HELE
PUBLIEK MOET HUILEN)
29 februari t/m april, op locatie in gymzalen
Coproductie: Warme Winkel
In samenwerking met 8 theaters
Voor alle leeftijden: vanaf 13 jaar
REPRISE
DE MAN DIE ALLES WEET
Najaar 2015, kleine tot middelgrote zaal
Coproductie: Maas theater en dans
Voor alle leeftijden: vanaf vier jaar
Schoolvoorstellingen: van groep 1 t/m groep 3, gemengde leeftijden van 4 t/m 7 jaar
Bijzonderheden: Zilveren Krekel voor beste jeugdtheaterproductie 2014 & Zapp Theaterprijs 2014
REPRISE
PRIEMGEVAL
juni tot september 2016, middenzaal/grote zaal
Theater voor vele leeftijden: vanaf 11 jaar
Bijzonderheden: 11-jarig jubileum

EDUCATIE UITGANGSPUNTEN
1. Kunst is saai
Leerlingen gaan het per ongeluk leuk vinden. Wij gaan kinderen in ieder geval niet vertellen dat kunst
belangrijk is en dat ze dat moeten waarderen.
2. Het kijken naar theater is fysieke arbeid
Leren is lichamelijk. Na de onderdompeling volgt het verteringsproces. Dan gaat het brein vanzelf wel
ordenen.
3. Orde is gevaarlijk
We laten onaangepaste kunstenaars zich een plek veroveren op een school om er chaotische
processen in gang te zetten.
4. Participatie = educatie
Voorstellingen bestaan niet zonder publiek. Wij zijn geen zenders meer, maar ontvangers. De
hiërarchie tussen spelers en publiek wordt omver gegooid.
5. We geven de vrijheid om niet te presteren
Als je creatief wilt zijn moet je domme dingen durven denken.
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PREMIÈRE
ALS JE MAAR HARD GENOEG RENT, WEET NIEMAND PRECIES WAAR JE BENT (WERKTITEL)
Na Voorstelling waarin hopelijk niets gebeurt (2005) maakt Jetse opnieuw een voorstelling voor
kinderen van acht jaar en ouder. Daarvoor gaat hij op zoek naar het ultieme idee. Het idee valt altijd
samen met de titel. Rond die titel wordt vervolgens de hele voorstelling opgebouwd. Wie kan beter
uitleggen hoe dat ongeveer in zijn werk gaat dan Jetse zelf?

Ga naar https://vimeo.com/107806609 (wachtwoord: Jetse) voor zijn persoonlijke videoboodschap!
18 november 2015 t/m medio februari 2016
Kleine tot middelgrote zaal, speelvlak minimaal 9x8m (bxd)
Voor alle leeftijden: vanaf acht jaar
Schoolvoorstellingen: van groep 5 t/m groep 8, gemengde leeftijden van 8 t/m 12 jaar
Educatie: Leren is lichamelijk. Wie stopt met spelen wordt stram in het hoofd. Via beweging zoeken
we met kinderen naar betekenis. (zie uitgangspunt educatie 2, 4 en 5)
Regie: Jetse Batelaan
Toneelbeeld: Theun Mosk
PREMIÈRE
DE MEEST ZWAARMOEDIGE VOORSTELLING DIE OOIT GEMAAKT IS (WAARVAN HET HELE
PUBLIEK MOET HUILEN)
“Brave zielen, put troost uit ons lijden, en laat deze voorstelling jouw vriend zijn, als je er door des
levensloop of eigen schuld geen vindt die je nader staat.”
We leven in een wereld waarin je niet zegt dat je je somber voelt. We houden het liever gezellig. Maar,
hoe fijn is het om te zwelgen in het sentiment van muziek, films en, niet onbelangrijk, ons eigen
puberleed? In De meest zwaarmoedige voorstelling die ooit gemaakt is (waarvan het hele publiek
moet huilen) delen we onze poging tot ultieme triestheid met de expert: de jongere van een jaar of
veertien. Samen met volwassenen - die meewillen in die melancholie - storten we ons met hart en
ziel in de tragedie en lachen we om ons eigen sentiment.
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De meest zwaarmoedige voorstelling die ooit gemaakt is (waarvan het hele publiek moet huilen)
wordt een beeldende voorstelling over romantiek, de schoonheid, lichtheid en het plezier van somber
zijn.
Een lege gymzaal. Ooit werd je er als laatste gekozen voor het volleybalteam of perste je jezelf met
angstzweet door het wandrek. Voor een groep acteurs is dit dé plek voor een zelfverzonnen rite, een
jankkapel, een huiltempel, een tranenkathedraal.
“Vanavond delen wij ons leed en vragen we u om met ons mee te leven.” Een kandelaar van 84 dode
vogels verlicht ons. Jeroen De Man komt op, traag, misschien met een dode zwaan. Er is een kans
dat Anneke Sluiters de zwarte versie van My heart is so broken van Björk zingt, terwijl een 35-koppig
kinderkoor van Britse jongetjes zachtjes neuriënd invalt. De temperatuur daalt, twaalf zwarte
engeltjes bedienen volgspots vanuit de ringen. Vincent Brons zou achter een gordijntje Heroes van
David Bowie kunnen zingen, Mara van Vlijmen waarschijnlijk het meisje met de zwavelstokjes spelen.
Vol overgave lezen we hartbrekende liefdesbrieven en oude dagboeken voor. Tot de tranen vloeien
en we door spanning worden overmand. Dan toveren we ruimte om tot depri-disco en dansen we
samen, tot in de eeuwigheid in tranen.
De aanleiding voor deze voorstelling was de deelname van Anneke en Vincent aan een pitch voor
jonge (jeugd)theatermakers in 2013. Deze pitch werd georganiseerd door het Jeugdtheaterfonds,
een nieuw initiatief van Stip Theaterproducties. Anneke en Vincent studeerden in 2012 af aan de
acteursopleiding van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en speelden samen Scenes uit het
hiernamaals van Sanne van Rijn op Tweetakt Festival en in de containerhit Live!&3D op Over Het
IJ. Anneke speelde verder bij BonteHond en NT Jong en maakte haar voorstelling Lucifers voor
Tweetakt onder begeleiding van Vincent. Vincent maakte vorige zomer met BonteHond en Stip
Producties de voorstelling WE ARE BIG BOYS voor Over het IJ.
Een productie van Theater Artemis en de Warme Winkel in samenwerking met 8 theaters in
samenwerking met 8 theaters
29 februari t/m 30 april
Op locatie in gymzalen (op middelbare scholen)
Voor alle leeftijden: vanaf dertien jaar
Een voorstelling van: Mara van Vlijmen, Jeroen De Man, Anneke Sluiters, Vincent Brons e.a.
Eindregie: Jetse Batelaan
REPRISE
DE MAN DIE ALLES WEET
Kun je alles weten? De man die alles weet beweert van wel. Maar achter ieder antwoord schuilt
alweer een nieuwe vraag.
In deze keynote speech voor kleuters probeert René van ‘t Hof te balanceren op het dunne koord
van het allesomvattende weten. Samen met zijn assistenten Tjebbe Roelofs en Keimpe de Jong
doet deze ‘deskundoloog’ een poging de kinderen te vertellen over het ‘alles’. Op een vrolijke en
ontregelende wijze laat de voorstelling zien hoe de kennis van een volwassene genadeloos wordt
omvergelopen door de nieuwsgierigheid van de kleuters in zijn publiek. Bij de start van zijn artistiek
leiderschap bij Artemis regisseerde Jetse nog een nieuwe jeugdtheatervoorstelling bij Maas theater
en dans: De man die alles weet. Dit gezelschap produceerde al zijn voorstellingen voor een jong
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publiek: Voorstelling waarin hopelijk niets gebeurt (2005, Gouden Krekel). Geheven Vingertje (2008,
Zilveren Krekel en nominatie VSCD Mimeprijs), Toneel (2010). Het zijn die voorstellingen die de
grondslag vormden van zijn wens om zelf een jeugdtheatergezelschap te leiden.
Met De man die alles weet nam hij afscheid van zijn oude club. Artemis coproduceerde de tournee in
2013/14. Vanaf dit seizoen hoort de voorstelling bij het repertoire van Artemis en is Maas theater en
dans coproducent.
“Geniaal!”
– NRC Handelsblad *****
“Ik zag om me heen kinderen met huid & haar mee bewegen met de gebeurtenissen, op een manier
waar menig circusartiest van pure broodnijd al zijn vingers bij zou opeten.”
– Theaterkrant *****
“Een zeldzaam originele kleutervoorstelling! Batelaan slaagt er in, zowel een piepjong als
volwassenen publiek te verroeren en te laten bulderen van het lachen.”
– Jury Zilveren Krekel 2014
“Alleen al voor René van ‘t Hof, die slechts met het optrekken van een wenkbrauw hele werelden
weet op te roepen, zou je naar dit stuk toe moeten. Maar aangevuld met de fijne muziek van Keimpe
de Jong en aangever Tjebbe Roelofs die de ezelsbruggetjes verzorgt, is dit helemaal een feestje
geworden voor zowel de kinderen als hun (groot)ouders.”
– De Telegraaf
“Deze dadaïstische slapstick met geslaagde publieksparticipatie was zo grappig en ging
tegelijkertijd over zo iets fundamenteels van kleuters in relatie tot volwassenen (namelijk het
fenomeen van het ‘alles willen of denken te weten) dat op het gebied ‘humor met inhoud’ weinig
meer te behalen valt dan deze voorstelling heeft klaargespeeld.”
– Theatermaker
15 oktober t/m 3 januari (première 9 februari 2014)
Coproductie met Maas theater en dans
Kleine tot middelgrote zaal, optimaal speelvlak 12x10m, minimaal 8x8m (bxd)
Voor alle leeftijden: vanaf vier jaar
Schoolvoorstellingen: vanaf vijf jaar
Educatie: Vóóraf bedenken de kinderen wat ze willen vragen aan de Man die alles weet. Achteraf
dompelen we ons onverschrokken onder in de chaos van Alles, naar voorbeeld van de man die alles
wist... (zie uitgangspunt educatie 2, 3 en 5)
Regie: Jetse Batelaan
Muziek: Keimpe de Jong
Spel: René van ‘t Hof, Keimpe de Jong, Tjebbe Roelofs

REPRISE
PRIEMGEVAL
Als je 11 bent, ben je een priemgetal.
Ik haat priemgetallen.
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‘Priemgeval’ zijn is niet eerlijk.
Je hoort nergens bij, je kunt geen kant op.
Uit medelijden aaien ze over je kop,
maar dat is niet de bedoeling.
Want eigenlijk ben je... geweldig.
Wat je zegt ben je elf!
Acht afstuderende acteurs bekeken hun charmantste foto’s van toen ze elf waren. De leeftijd waarop
je net geen kind meer bent, maar ook nog lang niet volwassen - tussen tafellaken en servet. Ze
probeerden zich te herinneren hoe ze toen deden, dachten en droomden. Een jeugd die alle kanten
op kan… en gaat.
In 2005 nodigde Theater Artemis acht acteurs van de Toneelacademie Maastricht uit om hun
afstudeervoorstelling te komen maken. Floor Huygen, toenmalig artistiek leider van Artemis, kende
deze lichting als een bijzonder gemotiveerde en getalenteerde klas. De studenten besloten de leeftijd
van elf jaar als uitgangspunt te nemen. Daarvoor speurden ze tussen jeugdfoto’s van zichzelf op die
leeftijd, brachten een bezoek aan een schoolklas en gingen elfjarigen observeren in het zwembad.
De grote aantrekkingskracht van Priemgeval zit in de heldere gelaagdheid. De makers verplaatsen
zich zowel in kinderen als ouderen. Zo wordt kinderen een spiegel voorgehouden, terwijl volwassenen
zich opnieuw kunnen verplaatsen in hoe het was om elf te zijn.
Priemgeval bleek ijzersterk en groeide uit tot een festivalhit die regelmatig te zien was op
Nederlandse en op buitenlandse festivals, zoals Wenen (2009), Linz (2009) en Kopenhagen (2011),
Bath en Londen (2013). In 2016 bestaat de voorstelling elf jaar.
“Het stuk heeft vuurpijlen van emotie die omhoog schieten en soms even gierend weer ter aarde
storten. Het schuurt, het vreet en het trekt. Voor volwassenen is deze voorstelling een intrigerende
reis naar de eigen schooltijd, genoeg om je hart aan open te halen.”
– NRC Handelsblad
“De collage belicht overtuigend de ondeelbare eenzaamheid en de ongecontroleerde opwinding
over alles wat nog komen gaat.”
– de Volkskrant
“Het is toneelspel met een bijna gênante directheid, soms te schrijnend om aan te zien. De jonge
acteurs brengen dit alles met zoveel overgave en overtuiging, met zo’n respect ook voor het
kinderleven, dat je niets anders kunt dan kijken, lachen, gruwelen en ontroerd raken. Priemgeval
werkt als een lachspiegel, confronterend en bevrijdend.”
– 8Weekly
Juni tot september (première 9 augustus 2005)
Première: augustus 2005
Middelgrote zaal en festivals, speelvlak minimaal 10x10m (bxd)
Juni tot september 2016
Voor alle leeftijden: vanaf elf jaar
Een voorstelling van: Eline ten Camp, Wanda Eyckerman, Fabian Jansen, An Hackselmans, Jeroen De
Man, Joris Smit, Roel Swanenberg, Sophie van Winden
Begeleiding: Floor Huygen
Eindregie: Arie de Mol
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