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Doelstelling van het project 
 

In oktober 2013 startte een nieuw 

programma van The Learning 

Partnership Vocational Training for 

Writers. Dit programma richt zich op de 

behoeften van professionele 

toneelschrijvers. Vaak volbrengen 

dergelijke schrijvers hun professionele 

opleiding niet, omdat hun een kans 

geboden wordt in de praktijk aan de slag 

te gaan. Op een uitzondering na 

brengen zij zichzelf hiermee in een 

lastige situatie, omdat hun auteurschap 

zich vanaf dat moment niet verder 

professioneel ontwikkelt. Als na zo’n 

buitenkans een volgende opdracht 

uitblijft, is de bagage (te) beperkt, en 

kan de auteur geen gebruik maken van 

andere scenario’s, of vaardigheden. Het 

is om die reden van essentieel belang 

dat gespecialiseerde trainingen en 

opleidingen tegemoet komen aan de 

bestaande noden, zodat deze groep 

auteurs betrokken blijft in het proces van 

‘lifelong learning’. Ook moeten ze 

gemotiveerd worden om zich te blijven 

ontwikkelen, en in de breedte aan 

verschillende competenties te werken.  

 

Goed ontwikkelde competenties 

vermeerderen niet alleen hun kansen in 

de theaterwereld, maar tevens hun 

mogelijkheden op de arbeidsmarkt.  

Het project Vocational Training for 

Writers ziet er als volgt uit. Het heeft als 

doel het vrij beperkte aanbod van 

professionele auteurstrainingen te 

inventariseren en te bestuderen: wat 

bieden de verschillende landen/  

 

 

 

 

opleidingen aan trainingsmodulen? De 

verschillende methodes worden naast 

elkaar gelegd en met elkaar vergeleken.  

Vervolgens nemen alle partners deel aan 

een proces van wederzijdse uitwisseling, 

zodat gezamenlijke doelen met 

betrekking tot een verdere toekomstige 

ontwikkeling kunnen worden 

gedefinieerd. Deze modules worden 

vastgelegd en vergeleken, en in een 

‘train-the-trainer module’ – de 

verschillende methodes worden 

beschreven zodat andere landen 

hiervan kunnen profiteren en hun 

auteurs andere methodieken kunnen 

aanbieden - zal met regelmaat ook 

worden besproken hoe de auteurs te 

enthousiasmeren zodat zij zich 

effectiever kunnen aanhaken bij het 

werkveld. 

 

 

 

Partners in het project 
 

uniT, Graz, AT (coördinator) 

uniT is een organisatie gevestigd aan de 

Karl Franzens Universiteit Graz. Vanaf het 

begin is volwasseneneducatie een van de 

hoofdtaken geweest. uniT is betrokken 

geweest bij verschillende Grundtvig- en 

Leonardoprojecten en is LQW-

gecertificeerd voor volwassenen educatie. 

Een andere indicatie voor de hoge 

kwaliteit van het werk van uniT in dit veld 

is het feit dat twee van de projecten zijn 

genomineerd voor de ‘Austrian National 

Prize for Adult Education’, in 2010 en 2011.  

 



uniT biedt een breed palet aan educatieve 

diensten, waaronder samenwerking met 

projecten in het basisonderwijs, maar 

tevens van projecten die zich richten op 

mensen die wensen te worden toegelaten 

te worden op het vervolgonderwijs door 

middel van tweede kans onderwijs. 

Bovendien heeft uniT bijna tien jaar 

ervaring op het gebied van artistiek, 

creatief onderwijs voor ouderen en hun 

carrières. In aansluiting daarop ontwikkelt 

uniT gekwalificeerde projecten voor 

kunstenaars als eerste training in 

theaterschrijven en als aanvullende 

training voor creatieve kwalificaties in 

volwassen onderwijs. Het ontwikkelen van 

innovatieve methodologische en 

didactische strategieën in het 

volwassenonderwijs is een belangrijk 

aandachtspunt, evenals het ontwikkelen 

van ongebruikelijke concepten die mogelijk 

leiden tot het creëren van nieuwe 

leerplekken en lesmethoden.  

 

De organisatie bewandelt ongewone 

paden wanneer het gaat om de werving 

van deelnemers, bijvoorbeeld door kunst in 

te zetten als communicatiemiddel. Als 

kerncompetenties, zijn het leervermogen 

en culturele vaardigheden van toenemend 

belang. In alle aspecten van het werk 

verzekert uniT zich ervan dat groepen die 

te maken hebben met uitsluiting of 

vooroordelen, zoals asielzoekers, 

immigranten en mensen die kampen met 

stagnatie in hun carrière, de mogelijkheid 

geboden worden gebruik te maken van de 

aangeboden diensten.  

 

uniT zal haar expertise ten dienste stellen 

van het project, zowel wat betreft de 

gespecialiseerde kennis over het werken 

met auteurs, als haar expertise op het 

gebied van volwasseneducatie en 

zijinstroom.  

 

Daarnaast zorgt uniT ervoor dat de 

competenties van auteurs in de juiste 

professionele velden ingezet kunnen worden 

en dat hun activiteiten daarop aangepast 

worden. 

 

Kadir Has Universiteit, Istanbul (Turkije) 

De leerstoelgroep Theater (opgericht in 

2006) is de jongste afdeling binnen de 

Faculteit van Kunst en Design aan de Kadir 

Has Universiteit. De afdeling biedt een 

vierjarig bachelorprogramma opleidt tot 

Bachelor of Arts.  

 

Het programma heeft als doel studenten te 

helpen hun kennis en creativiteit te 

ontwikkelen, evenals de vaardigheden die 

ze nodig hebben in hun toekomstige beroep 

als theatermaker. Het curriculum is 

ontworpen om de studenten te voorzien van 

een breed scala aan professionele 

specialisaties, in een optimale combinatie 

van theorie en praktijk. Studenten starten 

hun opleiding met de scholing in de 

basiselementen van theater en richten zich 

daarna op een bepaald interessegebied, 

zoals acteren, dramatisch schrijven, 

regisseren, theatermanagement, enz. 

 

De wetenschappelijke staf van de 

theaterafdeling bestaat uit prominente 

acteurs, regisseurs en theatermanagers van 

bekende gezelschappen en academici. De 

docenten hebben internationale ervaring, en 

grote theoretische en praktische kennis van 

het theater. Naast hun carrière als 

kunstenaars, hebben ze ook jarenlange 

ervaring als docent 

 

Om een ‘hedendaagse’ opleiding te kunnen 

geven, hecht de leerstoelgroep veel waarde 

aan internationalisering en helpt het 

studenten om internationale ervaring op te 

doen door middel van Erasmus en andere 

uitwisselingsprogramma's. Ook proberen ze 

deelname aan internationale academische 

evenementen en workshops te stimuleren. 

 

Afhankelijk van hun interesses en talenten, 

kunnen de afgestudeerden werken als 

acteurs, regisseurs, toneelschrijvers, theater 

managers, theaterdocenten, en andere 

theatergerelateerde beroepen. 

 

 

 



MC.nu/RIGHTABOUTNOW INC., 

Amsterdam (Nederland) 

MC.nu wordt gerund door Marjorie Boston 

en Maarten van Hinte, oprichters van het 

MC Theater in Amsterdam. Voorheen was 

MC een theatergezelschap, MC is nu 

opgebouwd uit twee afzonderlijke 

eenheden: de locatie, MC theater, en 

MC.nu / RIGHTABOUTNOW INC, een 

producent van urban theater en 

theatergerelateerde projecten. 

 

MC.nu/RIGHTABOUTNOW INC. 

produceert eigen voorstellingen en 

evenementen en biedt een platform voor 

onafhankelijke performers, schrijvers en 

regisseurs.  

 

MC heeft in het verleden menigmaal laten 

zien dat zij opkomende kunstenaars met 

artistieke ambities binnen het Nederlandse 

kunst- en theaterveld steunen en proberen 

te voeden. MC is succesvol geweest in het 

begeleiden van performers, schrijvers, 

regisseurs en choreografen met 

verschillende achtergronden, zowel 

cultureel als artistiek. Zodoende gaf MC 

uiting aan het standpunt dat diversiteit de 

meest sterke kracht is voor artistieke en 

sociale verandering. 

 

Asociatia dramAcum, Boekarest 

(Roemenië) 

In een cultureel klimaat waarin solidariteit 

niet wordt gestimuleerd (er zijn geen 

groepen van regisseurs, toneelschrijvers, 

acteurs die samenwerken aan langlopende 

projecten, vanwege de economische druk 

en het gebrek aan steun voor 

onafhankelijke producenten) probeert het 

nieuwe dramAcum project een model voor 

samenwerking te initiëren: kunstenaars met 

verschillende achtergronden en 

perspectieven ten aanzien van dezelfde 

kwesties zouden kunnen samenwerken, 

elkaar voortdurend confronterend met hun 

inspanningen en carrières, en elkaar 

bijstaan in het documentatieproces. Ook  

zouden ze ervaringen opgedaan in eerdere  

 

 

 

projecten kunnen delen, maar belangrijk is 

daarbij dat te allen tijde ieders eigen 

esthetisch benadering gerespecteerd en 

aangemoedigd wordt.  

 

De basisprincipes van de dramAcum 

methode zijn: het stimuleren van de 

samenwerking tussen de regisseur en de 

toneelschrijver, waarbij de voorstelling – 

van plan, tot onderzoek en tekst - die 

voortkomt uit de koker van één persoon, 

beschouwd wordt als een ´auteurs 

performance´. Documentatie wordt gezien 

als een onderzoek van de werkelijkheid en 

de impuls voor het creëren van een script 

van de voorstelling. dramAcum trekt nieuw 

publiek naar theatrale evenementen (zeer 

jonge mensen - die zelden of nooit eerder 

theaters / voorstellingen hebben bezocht), 

en opent een bredere maatschappelijke 

door middel van de gebruikte thema’s en 

vormen. 

 

Hedendaags theater kan verschillende 

perspectieven bieden aan het publiek en de 

samenleving. Het creëren van een dialoog 

met het publiek is essentieel in deze manier 

van benaderen; het is onderdeel van de 

ontmoeting tussen de voorstelling en het 

publiek. 

 

 

University of Brighton, Brighton 

(Verenigd Koninkrijk) 

De Universiteit van Brighton biedt op twee 

manieren onderwijs in toneelschrijven / 

schrijven voor theater aan. Studenten 

kunnen studeren voor de BA Honours 

graad in Performance and Visual Art 

(Theater), waarbij ze zowel performance 

kunst, live kunst, improvisatie, 

locatietheater en fysiek en visueel theater 

onderzoeken. Ze kunnen ook 

toneelschrijven en hedendaags drama 

studeren als onderdeel van de BA Honours 

in Literatuur of in Literatuur en Media  



Studies. De laatste, de afdelingen Literatuur 

en Media Studies richten zich op het 

ontwikkelen van de creativiteit en kennis 

van studenten, en hebben een bijzondere 

lesmethode om dit te bereiken. In 

september 2015 wordt een nieuwe 

opleiding gelanceerd, de MA in creative 

writing, waarbij studenten het schrijven van 

scripts voor verschillende media, 

waaronder toneel, zowel actief kunnen 

beoefenen als in context kunnen 

bestuderen. De staf die bij deze nieuwe 

opleiding betrokken is, zal uit zowel praktijk 

als uit de academische wereld afkomstig 

zijn. De Universiteit heeft bovendien een 

eigen theater, and werkt ook bnauw samen 

met het jaarlijkse Brighton Festival. 

 

De Universiteit ligt in zuidoost Engeland, en 

heeft nauwe contacten met New Writing 

South, een professionele organisatie voor 

de ontwikkeling van nieuwe theater- en 

andere teksten. 

 

Activitieiten: Partnermeeting 
The first partner meeting took place in Graz 

from November 26th – 27th. The main topics 

were the exchange of information 

concerning the situation of playwrights in 

Turkey and Romania. uniT presented its 

structure of support for young playwrights in 

Austria. Two young Austrian writers spoke 

about the situation of young Austrian 

writers. 

 

Eerste meeting Graz, Oostenrijk 

De eerste partner meeting vond plaats in 

Graz van 26-28 november 2013. De 

belangrijkste onderwerpen waren het 

uitwisselen van informatie betreffende de 

situatie van schrijvers in Turkije en 

Roemenië. uniT presenteerde hun 

ondersteuningsstructuur voor 

aankomende schrijvers in Oostenrijk. 

Twee jonge Oostenrijkse schrijvers 

vertelden bovendien over de situatie van 

jonge Oostenrijkse auteurs. Bij deze eerste  

 

 

 

meeting kon de Nederlandse afvaardiging 

helaas niet aanwezig zijn, vanwege 

praktische redenen.  

 

 

Schrijvers in Turkije, Roemenië, 

Nederland, Oostenrijk en het 

Verenigd Koninkrijk 

Auteurs in verschillende landen werken 

onder verschillende omstandigheden, en 

hebben verschillende wegen om auteur te 

worden. Hoe zit dat in de partnerlanden? 

Hoe is het auteurs- of kunstklimaat voor de 

podiumkunsten? Welke kansen heeft 

iemand om vanaf de opleiding een 

succesvol auteur te worden? En als er geen 

opleiding is, hoe krijg je dan je werk 

gespeeld? Hieronder enkele 

landenprofielen, als startpunt van het 

project.  

 

Turkije 

Het Turks theater is vooral georiënteerd op 

de Engelse en Duitse theatervormen. 

Daarom is het niet makkelijk voor jonge 

theaterschrijvers een stijl te ontwikkelen die 

past bij hun eigen ervaringen en cultuur. 

Daarbij komt dat de overheid van plan is 

om anno 2014 alle nationale theaters te 

sluiten. Theaterschrijvers hebben 

dientengevolge eigenlijk alleen een kans 

opgevoerd te worden in de particuliere 

theaters, alleen hebben deze weinig geld. 

Om die reden is het voor hedendaagse 

schrijvers erg moeilijk om een bestaan als 

toneelauteur in Turkije te hebben. 

 

Roemenië 

Hedendaagse schrijvers zijn behoorlijk 

bevoorrecht in Roemenië – in vergelijking tot 

andere landen - omdat 10 % van de 

voorstellingen in het theater oorspronkelijke 

Roemeense stukken moeten, ook nog eens 

geschreven door hedendaagse auteurs. 

 

Nederland 

De positie van de autonome schrijver in 

Nederland is niet heel sterk. Het huidige  



culturele klimaat en de zware financiële 

bezuinigingen hebben erin geresulteerd dat 

de grotere repertoiretheaters zich hebben 

afgekeerd van nieuw experimenteel werk. 

Liever speelt men Shakespeare, Ibsen, 

Tsjechov, blockbusters, waarvan de kwaliteit 

bewezen is. Gezelschappen en 

producenten spelen op safe, en vermijden 

het risico van een mislukking in geval van 

een schrijfopdracht, of van slechte 

kaartverkoop, omdat het publiek de 

toneelschrijver niet kent. Sterker, in het 

huidige podiumkunstenklimaat kunnen veel 

gezelschappen zich dit risico niet 

permitteren.  

 

De Nederlandse theaterschrijver heeft de  

meeste kans van slagen wanneer hij zich 

richt op het ontwikkelen van stukken in 

samenwerking met een regisseur of met 

makers, als een team, waarbij het tijdens 

de repetities gerealiseerd en verbeterd 

wordt. In dit soort gevallen is de tekst vaak 

geschreven als een script, op maat 

gesneden voor een enkel, specifiek project, 

en niet bestemd voor de eeuwigheid. De 

oorzaak ligt mede in het feit dat het 

Nederlandse theater de dominantie van de 

regisseur boven die van het stuk kent.  

 

Echter, de afgelopen vijf of tien jaar lijkt er 

een kentering gaande, in de richting van het 

stuk. Helaas gaat het bij die toename van 

‘plot-gedreven’ producties niet om jonge 

Nederlandse theaterauteurs, maar veelal om 

‘veilige’ stukken, die zichzelf bewezen 

hebben in de commerciële theater van 

London of New York. 

 

Oostenrijk: Het DRAMA FORUM van 

uniT 

DRAMA FORUM is een afdeling van uniT. 

De voornaamste taak van het DRAMA 

FORUM is relevante nieuwe teksten op te 

voeren, ze zichtbaar en/of hoorbaar te 

maken.  

Er zijn drie gebieden waarop het DRAMA 

FORUM werkt: 

 

 

 

 

1. Retzhofer theaterprijs  

2. FORUM Tekst 

3. Werkateliers  

 

Ad 1) De Retzhofer drama prize is een prijs 

voor jonge schrijvers die teksten schrijven 

die het verdienen opgevoerd te worden 

(niet alleen traditionele stukken voor een 

podium).  

 

De unieke aanpak van uniT`s theater prijs 

is dat de jonge schrijvers worden begeleid 

gedurende hun creatieve proces in de 

laatste fase van hun schrijven. Zij melden 

zich dus aan met een kladversie van hun 

tekst. De uitgekozen schrijvers werken 

meer dan een half jaar aan de definitieve 

versie van hun tekst, en worden hierin 

begeleid door professionals uit theater of 

literatuur. 

 

Ad 2) FORUM Tekst is een twee jaar 

durend project: 

 

 • 6-7 schrijvers worden begeleid in 

hun theaterschrijven door middel van 

workshops met toonaangevende schrijvers, 

dramaturgen en regisseurs (ca. 42 

aanmeldingen) 

 • Eén-op-één coaching door 

schrijvers, dramaturgen of regisseurs. 

 • Laboratoria: gedurende een week 

wordt samengewerkt met acteurs, 

muzikanten, regisseurs en andere 

vakmensen, waarin wordt onderzocht 

welke verschillende mogelijkheden er zijn 

om de tekst op te voeren. 

 • het project is gratis, de schrijvers 

hoeven alleen zelf de reis- en verblijfkosten 

te betalen.  

 

Ad 3) In de Arbeitsateliers uniT wordt 

samenwerking tussen schrijvers en andere 

kunstenaars gepromoot. We bieden hen 

een werkplek om te experimenteren en 

voorstellingen te maken. Deze creatieve 

processen zijn op een bepaald moment 

open voor publiek zodat de makers reacties  



 
 

 

en feedback op hun werk krijgen. Maar het 

is geen doel van het Arbeitsatelier een af 

product te presenteren, het doel is een ‘work 

in progress’, zelfs als er een publiek bij 

betrokken is. Ze proberen samen te werken 

met festivals en theaters om hen de 

concepten die zijn ontwikkeld te kunnen 

aanbieden. Zij zijn in staat aanzienlijk meer 

geld te investeren dan uniT om de tekst 

opgevoerd te krijgen. 

 

Situatie van jonge schrijvers in Oostenrijk 

Ferdinand Schmalz (winnaar van de 

Retzhofer Drama Award) en Fiston Mwanza 

Mulija spraken over hun ervaringen tijdens 

hun deelname aan het DRAMA FORUM. 

Het is van groot belang voor jonge 

schrijvers een forum te hebben waar zij 

hun teksten kunnen bespreken, een 

netwerk hebben om elkaar te kunnen 

ondersteunen en de voorstellingsmoge-

lijkheden te kunnen ervaren.  

Beide auteurs gaven tevens een introductie 

op de structurele en auteursrechtelijke 

context waarin jonge schrijvers in Oostenrijk 

opereren. De partners bespraken in het 

bijzonder de verschillen in de situatie met 

betrekking tot de auteursrechten van 

schrijvers in de verschillende landen. In 

Oostenrijk bijvoorbeeld worden zij 

vertegenwoordigd door hun uitgeverij en 

niet door hun agent (zoals in andere 

landen.) 

 

Schmalz en Mwanza spraken ook over de 

financiële mogelijkheden in Oostenrijk in 

vergelijking met andere landen. In 

Oostenrijk bestaat een systeem van 

toekenningen en fondsen die jonge 

schrijvers ondersteunen zodat zij als 

schrijver kunnen bestaan. 

Fiston Mwanza sprak over de verschillende 

manieren waarop gekeken wordt naar 

theater en poëzie in Oostenrijk en in zijn 

thuisland, Congo. In zijn cultuur is er geen 

verschil tussen de verschillende literaire 

genres. Iedere tekst kan vertolkt worden in 

de traditie van verhalenvertellers en 

dichters. Mwanza sprak tevens over het 

onderwerp wat het betekent om niet in je 

moederstaal te schrijven, en de problemen 

van het vertalen.  

 

Verenigd Koninkrijk  

In het Verenigd Koninkrijk levert de 

ondersteuning van schrijvers een diffuus 

beeld op. In Londen hebben de belangrijke 

gezelschappen op het gebied van de 

ontwikkeling van nieuw repertoire subsidie 

om workshops, residenties, beurzen en 

zelfs opdrachten aan auteurs te 

verstrekken.  

 

Buiten Londen is de situatie anders, omdat 

daar minder producerende theaters zijn, en 

de subsidie van de Arts Council naar veel 

kleine gezelschappen gaat. In Brighton is 

New Writing South dè belangrijkste 

professionele organisatie voor de 

ontwikkeling van toneelauteurs. Auteurs, 

zowel ervaren als opkomende, kunnen 

workshops volgen op het gebied van het 

schrijven van scripts voor toneel, radio en 

televisie. Ook zijn er gastlezingen en 

netwerkmogelijkheden. Tegelijkertijd 

bestaan er ook langerlopende curricula in 

dramatisch schrijven. Brighton University 

lanceert in september 2015 een MA in 

creative writing, waarin een 

theatercomponent zit. Er is sprake van een 

toename van het aantal cursussen en 

curricula binnen universiteiten op het 

gebied van toneelschrijven, creative writing 

and schrijven voor het doek. 
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