Noordwijk, 7 december 2013

Jeugdtheater ZEEPAAN ZEE Beleidsplan 2014 - 2019
Martine Zeeman docent theater&educatieregisseur, acteur
Visie
De komende 4 jaar wil Martine Zeeman met ZEEPAANZEE Jeugdtheater als productie huis
zich bezighouden met stimulering, ontwikkeling en aanbod van theater voor kinderen,
jongeren en volwassenen in Noordwijk en omgeving. Hierbij hoopt zij zo tevens een rol te
kunnen spelen in de doorstroming naar professionele kunstopleidingen en podia. Theater
prikkelt de fantasie en creativiteit. Daarnaast kunnen jonge mensen leren om







Zichzelf te presenteren
Samen te werken
Zich in te leven in een ander
Na te denken over maatschappelijke en sociale vraagstukken
Met emoties om te gaan
Andere culturen te begrijpen en respecteren

Theater is een doe vak, met zijn wortels in de hedendaagse maatschappij.
Dit houdt in dat het theater, ondanks de knellende tijd in de kunst moet worden
aangeboden op duidelijke- en herkenbare wijze. Ook zal het toegankelijk moeten blijven
voor iedere portemonnee. Vanaf het begin seizoen 2001-2002 is samenwerking gaande
met KunstKlank, Kleijnkoor Noordwijk maar ook andere organisaties als scholen,
buurthuizen met een culturele podia zoals b.v. Maria ter Zee, Kerstwandeling, Kerstdorp
aan Zee en ook de Vereniging Oude Dorpskern. De samenwerking met deze organisaties
is belangrijk om dit doel te bereiken.
In toneelvoorstellingen wordt waar mogelijk ook de samenwerking gezocht met
muzikanten en componisten.
Ook wil stichting ZEEPAANZEE graag intercultureel theater gaan ontwikkelen in Noordwijk
en omgeving om mensen dichter bij elkaar te brengen, omdat onze samenleving aan
verandering onderhevig is en inmiddels is opgebouwd uit vele culturen en nationaliteiten.
In de kunst komen alle mensen samen. Dit is voor velen een verrijking gebleken, zoals
Martine Zeeman heeft gemerkt als theaterdocent op de Haagse Hogeschool.
Kruisbestuivingen en onderzoek leiden naar nieuwe wegen, theater is altijd in beweging.
Voor vragen en opdrachten vanuit organisaties, gemeente en bedrijven staat
ZEEPAANZEE open en gaat graag de dialoog aan.

Onze plannen voor 2014-2019:


Toneelproducties ontwikkelen.



Educatieve projecten voor o.a. basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs
initiëren.



Theaterlessen en optredens verzorgen voor:
o Jeugd
o Jongeren
o Volwassenen



Samenwerking zoeken met de gemeente, zoals bv. tijdens:
o Open monumentendag
o Dodenherdenking
o Bevrijdingsdag



Theatervoorstellingen in opdracht van derden uitvoeren zoals bv. met:
o
o
o
o
o



Kunstklank
Kleijnkoor Noordwijk
De vereniging de Oude dorpskern
Kerstdorp aan zee
Stichting Welzijn Senioren Noordwijk

Theatervoorstellingen realiseren i.s.m. o.a. :
o Inloophuis Haaglanden
o Scarabee
o Amnesty International



Deelnemen aan het landelijke Jeugdtheaterfestival



Auditietrainingen opzetten voor jongeren die willen doorstromen naar
vakopleidingen

