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Rooms for Transformation
BVDS maakt ruimte voor de toekomst

Dit jaar bestaat Boogaerdt/VanderSchoot twintig jaar. We hebben ons in de 
loop der tijd ontwikkeld tot een belangrijke speler in het (inter)nationale 
theaterlandschap. BVDS verzorgde o.a. de eerste Nederlandse inzending voor 
de Theater Biënnale van Venetië (2017), we stonden met ons werk op de 
Ruhrtriënnale (2015) en we maakten producties bij de Berlijnse Volksbühne 
(2017-2020). 

In ons werk creëren wij ‘rooms for transformation’. In deze ruimtes voor 
transformatie dromen we samen met het publiek een nieuwe wereld tot 
bestaan. De kwantumtheorie leert ons iets wat in de sjamanistische wijsheid 
tradities allang duidelijk is; de werkelijkheid die verschijnt is degene die wij 
aandacht geven. Zo kunnen we een nieuwe wereld tot bestaan dromen! 
Vanuit deze opbeurende gedachte schept BVDS ruimtes waarbinnen we dit 
kunnen oefenen. 

Het werk van BVDS toont lichamelijkheid in al haar vormen. Vanuit de 
anarchistische traditie van de Nederlandse mime bouwden we aan een 
werkpraktijk waarbinnen we meerdere kunstdisciplines combineren. We 
nemen daarin alle aannames van de theaterruimte onder de loep maar 
koesteren de real-life samenkomst. Onze gezamenlijke aandacht en onze 
zintuiglijke waarneming beschouwen wij als de meest essentiële en politieke 
krachten van mensen. Juist nu in het noodzakelijke veranderproces op weg 
naar een leefbare wereld. 

Ons centrale thema is transitie. Vanuit het idee dat we als mens ‘in wording’ 
zijn, vragen we ons af wat de volgende stap is voor het voortbestaan op deze 
planeet. We stellen de vraag hoe wij als huidige Westerse mensen kunnen en 
moeten transformeren. In ons werk doen we uitdagende voorstellen voor het 
creëren van nieuwe werelden: nu, op deze plaats, en midden in de ‘trouble’ 
waarin we ons bevinden. Voorstellen waarin we op een nieuwe manier de 
relaties tussen mens, natuur en technologie onderzoeken.

What does the future look like? Graag presenteren we u in deze aanvraag 
onze blik op de toekomst; tijd voor groei en voor verandering. We hebben 
zowel artistiek inhoudelijk als organisatorisch een groot vertrouwen in  
de toekomst. We vertrekken bij Theater Rotterdam, in de volgende 
beleidsperiode blijven zij coproducent van ons werk. We gaan in de nieuwe 
kunstenperiode ‘worden wie we altijd al zijn’ en komen thuis in Amsterdam. 
De komende jaren zijn we te vinden in het theater in binnen en buitenland, 
tevens creëren en presenteren we ons zeer lichamelijke werk in de museale 
context. We maken ruimte voor de toekomst, op allerlei plekken, voor allerlei 
mensen.

Botanical Wasteland, 2019
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The future is now
BVDS in de wereld van nu

In het huidige straatbeeld is in volle glorie zichtbaar hoe de mens zich anno 
2020 door de wereld beweegt en ontwikkelt, verklonken aan technologie 
en tegelijkertijd navigerend door verschillende realiteiten. De verregaande 
digitalisering stelt ons voor het probleem dat de twee kernwaarden van ons 
werk – het ervaren van het zintuigelijke lichaam én de real-life menselijke 
ontmoeting- onder sterke druk staan. Onze digitale cultuur verandert in een 
duizelingwekkend tempo de manier waarop we denken, voelen, waarnemen 
en samenleven. BVDS ziet het als haar grootste kracht dat ze ruimte biedt 
aan de homo digitalis om haar zintuiglijke waarneming en lichaamsbewustzijn 
op een nieuwe manier te trainen. BVDS doet dit door technologie een 
prominente rol te geven in haar werk en is daarin nieuwsgierig en speels. 
We zijn niet geïnteresseerd in dystopische doembeelden maar onderzoeken 
hoe we, vanuit onze technologische en biologische verstrengelingen, nieuwe 
spelregels kunnen ontwikkelen voor empathie, participatie en beweging. 

Juist vanwege de twee meest essentiële onderdelen in ons werk – het werken 
met zintuigelijke lichamen, én het creëren van werk dat draait rondom de 
real-life samenkomst van een groep – is er in de afgelopen jaren ook een 
sterke vraag naar ons werk ontstaan vanuit de beeldende kunstsector. De 
behoefte aan real-life performance groeit in de museale ruimte. In de 
komende kunstenperiode zoeken we, als theater/performancegezelschap, 
nadrukkelijk de verbinding met de beeldende kunst. Dit betekent concreet  
dat we ons werk niet alleen in de theaters, maar ook in musea en ruimtes  
voor arts & science, tonen én ontwikkelen. De komende jaren werken wij, 
naast onze vaste theaterpartners zoals Theater Frascati, Theater Rotterdam, 
Schauspielhaus Bochum en Volksbühne Berlijn, ook intensief samen met Het 
HEM, in Zaandam (zomer 2020), het Rotterdamse TENT (2022) en NEST in 
Den Haag (2024). In het MU in Eindhoven realiseren we een groot project in 
2023, en we zijn belangrijkste partner binnen de permanente programmalijn 
‘Art in Transition’ (2021-24). 

Dit betekent niet dat we het theater de rug toe keren, integendeel: we 
werken als theatermakers op een organische manier aan een verruiming 
van onze artistieke praktijk en aan verbreding van onze publiekswerking 
en ons netwerk. In de context van de beeldende kunst ervaren we een 
grote vanzelfsprekendheid in de onderzoeksmatige manier van werken, 
waarin experiment en maatschappelijke urgentie elkaar ontmoeten. Met 
het oog op de toekomst van het theater denken we dat deze synergie met 
de beeldende kunst vruchtbaar is, ook voor het aanspreken van een nieuw, 
jonger en diverser publiek. We leveren hiermee een essentiële bijdrage aan de 
ontwikkeling van de Amsterdamse performance-scene en het Nederlandse 
theaterlandschap. Maar vooral bevragen we met deze beweging de relevantie 
van het theater in een nieuw tijdperk; Een digitaal tijdperk waarin het 
samenkomen in de fysieke ruimte een politieke daad is en waarin evolutie 
beschouwd moet worden als een proces van co-creatie. 

foto’s Sanne Peper

Headroom, 2018
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Future Fossils
BVDS in transitie 

Na de serie Visual Statements (2011-2014) en verschillende Rotterdamse 
locatieprojecten (Playgrounds: 2015-2016), werken we sinds 2017 samen  
met Theater Rotterdam en de Operadagen Rotterdam aan onze serie Future 
Fossils. Future Fossils is een tentaculair kunstproject over digitale wezens in 
een ‘niet-menselijk’ tijdperk. Vanuit de gedachte dat het humanisme failliet is, 
onderzoeken we hoe het zogenoemde post-humanisme ons beter past. We 
leggen ons toe op het ontwikkelen van nieuwe theatrale vormen en idiomen 
waarin de menselijke performer niet als vanzelfsprekend centraal staat. 

De voorstelling Headroom (nominatie VSCD Mimeprijs, 2018) ligt aan de basis 
van de serie en wordt vanaf 2021 onderdeel van het vaste internationale 
repertoire van Schauspielhaus Bochum. Deel twee, Botanical Wasteland 
(2019), een coproductie met Touki Delphine, werd lovend ontvangen:

‘Met Botanical Wasteland (…) houden Suzan Boogaerdt en Bianca van der 
Schoot een geëngageerd pleidooi voor een nieuwe relatie met de aarde. 
Exit: het oude antropocentrische wereldbeeld, waarin de mens zichzelf 
tot spil van de schepping kroonde – met alle ecologische rampspoed  
van dien. Enter: een posthumanistisch perspectief, waarin we ons nauw 
verweven weten met de dingen om ons heen. (…) In een zeventig 
minuten durende mengvorm van installatie, video en live-performance 
scheppen de makers een vrolijke darwinistische speeltuin waaruit steeds 
nieuwe levensvormen opstaan.’ – NRC, 24 mei 2019

Het derde deel, Antibodies, gaat in mei 2020 in première tijdens de 
Operadagen Rotterdam. I am a Strange loop is deel vier en produceren we in 
het najaar 2020, premiere oktober 2020. In de nieuwe beleidsplanperiode 
blijven deze voorstellingen op ons (inter)nationale repertoire, de 
voorstellingen worden door Theater Rotterdam overgedragen aan Stichting 
Boogaerdt/VanderSchoot.

Transformatieproces 2016-2020

In de afgelopen jaren hebben er een aantal belangrijke ontwikkelingen 
plaatsgevonden in de praktijk van BVDS, die we graag kort voor u schetsen 
omdat ze aan de basis liggen van onze plannen voor de toekomst:

—Autonomie 
Door het moeizame fusieproces van Theater Rotterdam, het instituut waaraan 
we ons na TG Oostpool (2012-2016) verbonden, ontstond de behoefte om 
weer een autonoom gezelschap te worden. BVDS heeft een unieke 
handtekening in het hedendaagse theaterveld. Ons werk wordt regelmatig 
aangehaald in recensies over werk van collega-makers; we krijgen veel 
stage-aanvragen uit verschillende kunstvakonderwijsopleidingen en 
uitnodigingen voor debatten. We nemen onze voorlopersrol met plezier.  
De praktijk van BVDS vraagt vanwege haar innovatieve karakter echter een 

research Antibodies, 2020
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specifieke werkwijze en veel flexibiliteit van alle afdelingen van het 
theaterbedrijf. Ondanks de storm van de fusie hebben we in Rotterdam 
succesvol werk gemaakt, warme banden opgebouwd met de verschillende 
afdelingen, met het publiek, instellingen en opleidingen. Maar we hebben 
vooral geroeid met emmers aan onze boot. We verlangen dan ook terug naar 
een plek bij het Fonds PodiumKunsten waardoor we onze autonomie, en de 
bewegelijkheid en (denk)ruimte voor de vernieuwing die aan ons werk ten 
grondslag ligt, opnieuw kunnen waarborgen. 

Ook op internationaal vlak liepen we tegen beperkingen aan. BVDS gaf de 
laatste jaren internationaal een visitekaartje van het Nederlandse 
experimentele theater af in verschillende contexten en netwerken. Daaruit 
voortkomend kwamen er logischerwijs veel internationale aanvragen op ons 
af. Vanwege beperkte productionele en beleidsmatige ruimte bij Theater 
Rotterdam en de werking van een BIS, konden we hier minimaal gevolg aan 
geven. In de nieuwe kunstenplanperiode willen we deze groei wél realiseren, 
vanuit een nieuwe, flexibele en eigen organisatiestructuur. 

—Publiekslichaam
Wat betreft onze inhoudelijke ontwikkeling (her)ontdekten we de afgelopen 
jaren de noodzaak om het publiek veel intensiever en explicieter in ons werk 
te betrekken, zowel in het maakproces als in de uiteindelijke voorstelling.  
Dit werd zichtbaar in Orfeo (Ruhrtriënnale, 2015) en in de Rotterdamse 
locatieprojecten Playgrounds (2016-2017). In deze voorstellingen bewoog het 
publiek zich door onze wereld. De lichamen van het publiek werden, als 
‘groepslichaam’, expliciet onderdeel van het werk. Hiermee legden we een 
belangrijke hedendaagse inhoud bloot: de manifestatie van een groep in het 
fysieke nu zien wij als een politieke daad. In een tijd waarin we als avatars 
met zorgvuldig gecureerde online profielen ook onderdeel zijn van een 
digitale zwerm, moeten we ons afvragen wat het betekent om ons als groep, 
real-life, in het nu te verzamelen. 

—Urgentie
Door het maken van de serie Future Fossils stuitten we op een enorme 
inhoudelijke urgentie. Vanuit de zelftwijfel over onze huidige menselijke 
verschijningsvorm en de desastreuze rol die we op de aarde spelen, 
creëerden we met Future Fossils ervaringsruimtes waarin we ons richtten 
op de mens in haar huidige leefomgeving.  De vraag die daaruit voortkomt: 
Als we onszelf zien als tussenwezens die nog in wording zijn, hoe kunnen 
we ons dan samen met het publiek oefenen en verdiepen in mogelijke 
toekomstscenario’s? 

Samen op reis, stap voor stap de toekomst in. Ons beleidsplan voor de 
periode 2021-24 is een logisch vervolg op, en een verdieping van de 
ontwikkelingen die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan. 

foto’s Sanne Peper

Freddie, Playgrounds, 2017
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Dream a new world into being
BVDS doet speculatieve voorstellen voor de toekomst

In de kunstenplanperiode 2021-24 doen wij speelse, verwarrende, lichtvoetige, 
confronterende voorstellen voor een paradigmawissel van de menselijke soort 
en haar rol op deze planeet. 

BVDS reist langs de vier windrichtingen

Omdat het perspectief van het westerse patriarchaat vernauwt en de visies 
die zich baseren op de natuur en het matriarchaat lonken, vonden we de rode 
draad voor onze projecten voor de komende jaren, in een symbolisch navigatie-
instrument van de oude Inca’s: het medicijnwiel. Het medicijnwiel is de westerse 
term voor een intercultureel kompas voor transformatie en genezing. Het 
cyclische symbool komt oorspronkelijk van de Q’ero, een volk uit de Andes in 
Peru. Het medicijnwiel vormt de basis voor een transformatieproces langs de 
vier windrichtingen. We gebruiken de dramaturgie van het medicijnwiel om 
vanuit de vier verschillende windrichtingen, vier verschillende werken te creëren:

1 Het Zuiden: The Crowd Simulation Project, 2021

2  Het Westen: The Underworld Project, 2022

3 Het Noorden: The Incubation Project, 2023

4 Het Oosten: The Rebirth Project, 2024 
 

We zijn ons volledig bewust van het feit dat we ons met het medicijnwiel een 
visie toe-eigenen die niet van ons is. Omdat we geloven dat hierin een van de 
weinige relevante oplossingen besloten ligt voor het voortbestaan van de aarde, 
gaan we de komende jaren parallel aan ons werk een ‘ongoing conversation’ 
aan met de Braziliaanse Andréia Duarte en Davi Kopenawa Yanomami. 
Davi is een sjamaan en spreekbuis van de Yanomani, een inheemse stam uit 
de Amazone en (co)auteur van The Falling Sky (The Belknap Press of Harvard 
University Press, 2013). Andréia heeft 5 jaar samengeleefd met de Kamayra 
stam, in het Xingu reservaat diep in het oerwoud. Samen maakten ze de 
voorstelling The Silence of the World (2019) voor het internationale theaterfestival 
Porto Alegre em Cena. Deze voorstelling presenteren we graag in Nederland en 
doormiddel van residenties onderzoeken we een samenwerking. 

Als opmaat naar de beleidsplanperiode 2021-2024 werkt BVDS deze zomer in 
Het HEM in Zaandam:

Al in dit voorjaar (2020) starten we met een uitgebreid vooronderzoek naar 
de eigenschappen van de vier windrichtingen. De Amerikaans/Nederlandse 
schrijver en fi losoof Simon(e) van Saarloos, is door Het HEM, huis voor 
eigentijdse cultuur in Zaandam, uitgenodigd om het zomer ‘chapter’ van deze 
instelling te cureren. Simon(e) volgt ons werk al een aantal jaren en vroeg ons 
onderdeel te zijn van haar programma: 
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‘Boogaerdt/VanderSchoot loopt in sync met het onderzoek van de 
internationale (beeldende)kunstscene, maar blijft in het discours van 
het Nederlandse theaterlandschap kleiner dan nodig.’ 

In opmaat naar de nieuwe beleidsperiode, richten we komende zomer in Het 
HEM, onder de titel Rooms for Transformation, vier laboratoria in. Elk lab focust 
op een andere windrichting. Als cartografen spreiden we de blauwdruk van de 
plannen 21-24 als het ware uit over de 14 weken die we in het HEM werkzaam 
zijn. Van 21 mei tot en met 6 september 2020 kunt u de fysieke vertaling van 
deze subsidieaanvraag bezoeken. Wees welkom!

Plannen 2021-2024

Nu beschrijven we graag de plannen voor de periode 2021-24. De voorlopige 
werktitels van onze voorstellingen noemen we ‘project’. Het geeft aan hoe 
we werken: door middel van een breed onderzoek en vanuit co-creatie met 
kunstenaars en publiek werken we toe naar verschillende uitingsvormen. Soms 
een voorstelling, soms een tentoonstelling of installatie, soms een happening, 
een workshop of een ontmoeting in meerdere werkelijkheden tegelijkertijd.

1 The Crowd Simulation Project (2021)

We beginnen onze reis aan de zuidkant van het medicijnwiel: in het domein dat 
volgens de Inca traditie is voorbehouden aan de slang, de linkerhersenhelft en 
het instinct. De slang leert ons dat we oude identiteiten achter ons moeten 
laten om ons te ontwikkelen. We onderzoeken in dit project hoe het dominante 
mannelijk perspectief losgelaten kan worden, en hoe we als groep van richting 
kunnen veranderen, afgestemd en ingetuned op onze omgeving. Inspiratiebron 
hierbij is onder meer het boek In the Swarm: Digital Prospects van Byung-Chul 
Han (MIT Press 2017), over de sociale impact van de digitale wereld. 

In Het HEM starten we het onderzoek deze zomer met een summer school voor 
(ex)studenten van (inter)nationale performanceopleidingen. We onderzoeken 
de fysieke principes van de zwerm en het groepslichaam. Daarnaast verdiepen 
we ons samen met een video-ontwerper, in de theatrale mogelijkheden van 
crowd-simulation-software.  Veel gebruikt in de game-industrie, maar ook om 
bewegingen van een menigte in openbare ruimtes te analyseren, voorspellen en 
manipuleren. 

Het tweede deel van het onderzoek doen we op de Amsterdamse Mime-
opleiding in maart 2021 met een motion capture suit. Daar combineren we
het lichamelijke zwermonderzoek met de crowd-simulatition software en 
betrekken we de Franse digital artist Mathieu le Sourd en componist, cellist
en internationale producer Maarten Vos (bekend van samenwerkingen met 
Kyteman, Joep Beving e.a.). Een aantal mimestudenten speelt mee in de 
uiteindelijke voorstelling. 

De installatie toont een groep diverse lichamen met vrouwelijkheid als 
gezamenlijke kracht. Via oude bewegingspatronen van de hedendaagse mens en 
mogelijk nieuwe patronen van de toekomstige mens, beweegt deze zwerm zich 
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in de digitale- èn de fysieke ruimte. Het is daarmee een bewegingsperformance 
en video-installatie ineen. Op een groot led-screen worden de performers en 
-indien mogelijk – het publiek vermenigvuldigd. De real-life bodies gaan daarmee 
een directe relatie aan met de virtuele wereld. Dit project kan gerealiseerd 
worden in de klassieke publieksopstelling voor de middenzaal. Maar het kan 
ook in club-opstelling plaatsvinden. Het publiek – the crowd – bepaalt haar eigen 
beweging en plek in de ruimte, het wordt gespiegeld via het scherm en 
participeert in het bewegingsproces van manipulatie en vermenigvuldiging. 

Voor The Crowd Simulation Project onderzoeken we een samenwerking met het 
Holland Festival en de Amsterdamse clubscene. Ook tonen we delen van het 
onderzoek en/of het uiteindelijke werk in de Eindhovense art-space MU. Theater 
Rotterdam is coproducent. Deze voorstelling tourt langs een aantal andere grote 
steden, eventueel in een theater/club connectie (o.a. Rotterdam, Den Haag, 
Berlijn).

2 The Underworlds Project (2022)

Aan de westkant van het medicijnwiel staat de Jaguar symbool voor de 
acceptatie van de dood. Volgens de tradities van de Inca is onsterfelijkheid een 
potentieel dat we allemaal bezitten maar wat moet ontwaken door een actief 
besluit meesterschap te nemen over het leven. We overwinnen onze angst voor 
de dood door af te dalen in de onderwereld, ons onderbewustzijn. 

In 2022 reizen we naar onderwerelden en onderzoeken de queeste van het 
archetype ‘The Little Girl’. We laten ons inspireren door de mythe van Psyche, 
die afdaalt in de onderwereld om het levenselixer van Phersephone te halen, 
door Alice die via het magische konijnenhol Wonderland intuimelt, en door 
Dorothy die via The Yellow Brick Road naar Emerald City reist voor wijze raad 
van The Wizard of Oz.

In Het HEM onderzoeken we twee vormaspecten:

—Het projectiescherm
Onderzoek naar de esthetiek van een kijkdoos, als een mini black-box die diepte 
suggereert door de opstelling van platte, beweegbare tweedimensionale 
objecten: Tweedimensionale objecten waarop we, zoals in Plato’s grot, ons 
onderbewustzijn projecteren en ervaren als de werkelijkheid. 

—De videocontent
Geïnspireerd door performances van kunstenaar Kaari Upson, doen we in Het 
HEM openbare sessies voor en met het led-screen, met zelfgemaakte maskers 
die onze ogen afsluiten waardoor we ons op de tast voortbewegen. Zo 
ontwikkelen we de storyboardschetsen voor de videocontent.

Voorafgaand aan de repetitieperiode maken we een fi lmcollage, een videoclip-
roadmovie-instagramstory-roomtour. Handheld gedraaid vanuit het perspectief 
van ‘The Little Girl’. Een lange selfi e-trip langs onderwerelden vol zelf-geknutselde 
obstakels en myth-mash monsters. Waarin we, als in een videogame, afdalen 
langs verschillende niveaus (levels) van het onderbewustzijn. We ontwikkelen 
deze videocontent samen met de performers – een bont gezelschap aan mimers 
en fi guranten – en met videodesigner Rodrik Biersteker, kostuumontwerper Lotte 
Goos en scenografen Marloes&Wikke. 
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The Underworlds Project krijgt in 2022 twee verschijningsvormen, namelijk:

—Underworlds Black Box Edition (theaterruimte).
Klassieke publieksopstelling voor de middenzaal. Toeschouwers zitten voor een 
kijkdoos vol witte projectieschermen in verschillende vormen. De videoprojecties 
bewegen zich voortdurend over de verschillende oppervlaktes, van onder 
naar boven, steeds verder de onderwereld in. De projectieschermen worden 
live bespeeld door de performers die echter vooral op video zichtbaar zijn. 
Alleen Psyche/Alice/Dorothy beweegt zich met een ‘echt’ lichaam door de 
onderwerelden. Theater Rotterdam is coproducent en we zijn in gesprek met 
coprodudent Schauspielhaus Bochum.

—Underworlds White Cube Edition (galerieruimte).
Op uitnodiging van het Rotterdamse platvorm voor hedendaagse kunst TENT, 
ontwikkelen we een immersieve video-installatie met live performances, 
waarmee we gedurende twee tot drie maanden alle ruimtes van TENT bezetten. 
We laten ons hiervoor inspireren door werk van de Frans/Britse kunstenaar 
Laure Prouvost.

3 The Incubation Project (2023)

In 2023 zijn we stil, we luisteren naar de wereld om ons heen. De traditie van
de Inca’s ziet het geschenk van het noorden als stilte in beweging; zoals de 
kolibrie die roerloos in de lucht hangt door razendsnel haar vleugels te bewegen. 
We bezoeken de verschillende contemplatieve praktijken die gericht zijn op leven 
in Eenheid. Welke rituelen komen er samen in de wereldstad Amsterdam? Hoe 
staat een metropool stil en hoe voelen we ons in de stad onderdeel van het grote 
geheel, van de wereld, het universum? The Incubation Project krijgt in 2023 
meerdere uitingsvormen:

—Onder de naam Rituals for the Future, hosten en creëren we performances, 
ceremonies, healing practices en samenkomsten die ons vanuit het stilstaan in 
een wereldstad voorbereiden op de volgende stap van de (stads)mens. In 
samenwerking met Veem Huis voor Performance, Theater Frascati, dichter/
theatermaker/correspondent Marjolijn van Heemstra en andere kunstenaars en 
partners uit culturele tradities in de stad, ontwikkelen we een serie happenings. 

—Onder de naam Stop/Motion maken we een tentoonstelling met 
performances in MU, onze vaste beeldende kunstpartner in Eindhoven. 

—Met Marjolijn van Heemstra ontwikkelen we o.a. een podcast. Deze 
lanceren we, net als onze eerdere podcast (Future Fossils/Walk of Things, 2019), 
op Oerol. We graven kuilen in het formaat van een graf, waarin de bezoeker zich 
liggend in stilte, kijkend naar Hollandse luchten, voorbereidt op een 
wedergeboorte. 

—Vanuit onze warme contacten in Berlijn en Brazilië en i.s.m. internationale 
netwerken (zoals CONNECT, BTS) die zich vanuit het transitievraagstuk inzetten 
voor synergie en kruisbestuiving tussen hedendaagse kunstpraktijken, 
onderzoeken we de mogelijkheden voor internationale uitwisselingen. Ook 
Theater Rotterdam zal bij dit project betrokken zijn als coproducent. Meerdere 
edities in andere steden zijn mogelijk.
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de Inca’s ziet het geschenk van het noorden als stilte in beweging; zoals de 

We bezoeken de verschillende contemplatieve praktijken die gericht zijn op leven 
in Eenheid. Welke rituelen komen er samen in de wereldstad Amsterdam? Hoe 
staat een metropool stil en hoe voelen we ons in de stad onderdeel van het grote 
geheel, van de wereld, het universum? The Incubation Project krijgt in 2023 

ceremonies, 
een wereldstad voorbereiden op de volgende stap van de (stads)mens. In 
samenwerking met 
theatermaker/correspondent 

op 

wedergeboorte. 

voor synergie en kruisbestuiving tussen hedendaagse kunstpraktijken, 
onderzoeken we de mogelijkheden voor internationale uitwisselingen. Ook 
Theater Rotterdam
edities in andere steden zijn mogelijk.
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4 The Rebirth Project (2024)

Het oosten van het Medicijnwiel wordt vertegenwoordigd door de adelaar, 
die hoog boven de wolken het hele landschap overziet maar ook op een muis 
in het gras jaagt. Door dit dubbele perspectief staat het oosten bekend als de 
weg van de visionair. Voor het sluitstuk van onze reis langs de windrichtingen 
werken we vanuit de gedachte dat samenwerking en synergie de kwaliteiten 
zijn die we ons opnieuw eigen moeten maken om onze relatie met de aarde te 
herstellen. In co-creatie met kunstenaars uit verschillende disciplines en culturen 
bouwen we in 2024 een groot visionair gesamtkunstwerk: een paviljoen waar de 
bezoeker op eigen gelegenheid doorheen dwaalt, speculerend over mogelijke 
toekomstscenario’s. 

Touki Delphine – met wie we samenwerkten voor Botanical Wateland (2019) – 
creëert met studenten van TU Delft, technologische elementen/geluidsinstallaties 
die samen een kunstmatig indoorlandschap vormen. BVDS creëert met een groep 
diverse performers, waaronder ook performers/stagiaires van de Amsterdamse 
Mimeopleiding nieuwe lichamen, waarin technologie en biologie samensmelten; 
speculatieve voorstellen voor het lichaam van de toekomst. Vanuit het principe 
van wedergeboorte en ontpoppen, maakt elk nieuw wezen een soloperformance 
voor video; Virtual Rebirths. We vragen digital-artist Tabita Rezaire (Frans-Guinea/
Denemarken) om vanuit haar bi-culturele perspectief mee te werken aan dit 
project. Met Nicole Beutler en de Mexicaans/Chileense choreograaf Amanda 
Piña onderzoeken we vervolgens de choreografi sche principes van deze groep 
beyond-humans, in een feminien baltsritueel.

In het paviljoen programmeren we, in samenwerking met betrokken partners, 
ook Pavilion Specials. Een gevarieerd programma met werk van kunstenaars, 
sprekers en musicic met bi-culturele, bi-sexuele en bi-ologische perspectieven, 
op mogelijke toekomsten. Denk: ‘lecture performances’, spirituele 
bijeenkomsten of zondagochtendconcerten op een openplek in het park. 

Het paviljoen wordt ontwikkeld i.s.m. NEST, ruimte voor kunst in Den Haag, 
Het Nationaal Theater, TodaysArt, met als eerste presentatieruimte De 
Elektriciteitsfabriek (Den Haag). Vervolgens verplaatsten we het paviljoen naar 
Amsterdam/Holland Festival. Ook onderzoeken we een samenwerking met de 
Ruhrtriënnale. Het project wordt ontwikkeld binnen een netwerk van 
coproducers en partnerhips met collega makers. 

10/16
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Gather to grow
BVDS werkt vanuit Amsterdam samen aan de toekomst

In 2021 komen we thuis in Amsterdam. Van alle steden in Nederland past 
BVDS daar het best. Amsterdam is van oudsher een stad waarin 
vooruitstrevend avantgarde theater bloeit, en heeft op dit gebied een grote 
internationale reputatie. Echter, om deze positie te behouden, moet 
Amsterdam anno 2020 zich duidelijker profileren als voortrekker van de 
innovatieve performancekunst, zowel landelijk als internationaal. Daar waar 
de stad wat betreft innovatief en experimenteel theater internationaal ooit 
vooropliep, met roemruchte plekken als Shaffy en Mickery, en een unieke 
infrastructuur van kleine zalen en plaatsen voor experiment, is het werkveld 
nu verschraald. Kunstenaars volgen er graag een van de vele hoogstaande 
kunstvakopleidingen, maar vertrekken daarna naar steden met een 
spannender kunstklimaat zoals Berlijn, Leipzig, Brussel of Parijs. Het publiek 
weet progressieve spelers als Stedelijk Museum, IDFA of Holland Festival 
moeiteloos te vinden, maar verdwaalt in een woud van losse initiatieven 
binnen het veel minder toegankelijke veld van de performancekunst. 

BVDS wil en kan daar een belangrijke rol in spelen. Enerzijds door zelf 
werk te maken binnen dit genre, anderzijds door de krachten te bundelen 
met andere belangrijke spelers in dit veld en ruimte te bieden voor jongere 
makers om zich onder onze vleugels te kunnen ontwikkelen. We stellen ons 
internationale netwerk hiervoor beschikbaar en willen vanuit een 
sectorverantwoordelijkheid bijdragen aan een toekomstig vooruitstrevende 
en innovatieve performancekunst.  

Greenhouse, een nieuwe samenwerking binnen het hybride segment van de 
podiumkunsten.

Om de ontwikkeling en publieke zichtbaarheid van de vernieuwende (inter)
nationale dans, performance en mime in Amsterdam krachtiger en duurzaam 
te kunnen voeden en ondersteunen, is recent vanuit een gedeelde urgentie 
Greenhouse opgericht. Daarin bundelen zich de belangrijkste spelers in dit 
hybride segment van de podiumkunsten: naast BVDS zijn dat Nicole Beutler 
Projects en Keren Levi / Never Like, het platform voor de onafhankelijke 
dans- en performancescene BAU en de ontwikkelplek Veem Huis voor 
Performance. Vanuit Greenhouse en al haar gelieerde partners waaronder 
o.a. Julidans, Nationale Opera & Ballet, Theater Frascati, De Brakke Grond, 
Stedelijk Museum en Podium Mozaïk, zorgen we gezamenlijk voor de (her)
positionering van Amsterdam als creatieve metropool. We maken de rijkdom 
van onze innovatieve performancekunst zichtbaar. De ambitie van 
Greenhouse is op termijn vanuit een eigen ruimte te werken en te 
presenteren. In de kunstenplanperiode 2021-24 onderzoeken we welke 
scenario’s we hiervoor kunnen ontwikkelen.

Susanne Kennedy

Een andere belangrijke samenwerkingspartner voor BVDS is Susanne 
Kennedy. Het artistieke verwantschap met Kennedy loopt sinds 2011 als een 
‘ungoing conversation’. Samen maakten we Hideous (wo)men (2013) bij TG 

foto’s Julian Roder

i.s.m. Susanne Kennedy, Volksbünhe, 
2018-2020
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Oostpool, Orfeo (2015) voor de Ruhrtriënnale/Berliner Festspiele en bij de 
Berlijnse Volksbühne Women in Trouble (2018), Coming Society (2019) en 
recent Ultraworld (2020). De komende jaren blijven we samenwerken bij de 
Volkbühne, waar Kennedy, met de komst van René Pollesch als intendant, 
huisregisseur blijft. Daarnaast maken we in 2022 samen de voorstelling 
Einstein on the Beach in Opera House Basel.

De andere samenwerkingspartners van BVDS zijn Theater Rotterdam, Theater 
Frascati, Schauspielhaus Bochum, Het HEM, MU, TENT en NEST. 

I am a collective
BVDS co-creëert met publiek 

BVDS richt zich in de periode 2021-24 op haar vertrouwde publiek maar 
verbindt zich ook met diverse nieuwe publieksgroepen. In de twintig jaar van 
ons bestaan hebben we een divers en trouw publiek opgebouwd: 
avontuurlijke theaterkijkers, liefhebbers van kunst en nieuwe technologie, 
blind-dates en We Are Public abonnementhouders, internationale 
kunstliefhebbers, experimentele operabezoekers, futurologen, 
avantgardistische babyboomers, new-agers 2.0, genderbenders, eco-
feministen, studenten van kunstvakopleidingen en scholieren, 
wetenschappers en onderzoekers, techneuten en fi losofen. 

Co-creatie

Deze groepen en mogelijke nieuwe doelgroepen betrekken we niet alleen 
rondom de voorstellingen maar in elke fase van het creatieproces. Samen 
met (kunstvak)onderwijs, stedelijke partners en instellingen met wie we ons 
verbonden voelen, ontwikkelen wij een programma dat aansluit op ons 
creatieproces. Vanuit ons kunstenaarschap bouwen we op deze manier aan 
een duurzame en persoonlijke relatie. Deze werkwijze ontwikkelden we de 
afgelopen jaren in de cultureel diverse stad Rotterdam en vanuit deze ervaring 
verdiepen we ons nu onder meer in Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. De 
ontmoetingen die we met ‘ons’ publiek hebben vindt plaats in elke fase van 
het creatieproces en zijn verschillend van aard: tijdens vooronderzoek, tijdens 
het repetitieproces en rondom de uiteindelijke voorstellingen. 

Groeperen in de digitale ruimte

Het is gezien de aard van ons werk vanzelfsprekend dat we ons ook in de 
digitale ruimte ophouden. Omdat we de laatste jaren werkzaam waren bij 
BIS-gezelschappen, is onze oude website opgeheven. Uiteraard bouwen we 
een nieuwe website. Het wordt een ruimte waar wij ons creatieproces 
voortzetten, uitbreiden of juist beginnen. ‘Het publiek’ kan zichzelf 
manifesteren in de vorm van avatars, kan zijn eigen transformatieproces 
monitoren aan de hand van de vier windrichtingen en daardoor deelnemer 
worden in ons werk. Voor de ontwikkeling van dit digitale podium zoeken we 
expliciet naar een vrouw met een cultureel diverse achtergrond/netwerk. 

Educatie activiteiten
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Deze digital-artist/marketingmedewerker 2.0 reikt uit naar nieuwe en diverse 
publieken die ons nog niet kennen en onderzoekt per nieuwe publieksgroep 
niet de geijkte- maar de specifieke kanalen waarmee deze groep 
communiceert. 

Uiteraard communiceren we veelvuldig en strategisch via sociale media en 
gaan we in de vloeibare digitale wereld veelvuldig dwarsverbanden aan met 
partners via linken/doorklikken. Ook investeren we in de analyse van de 
bezoekersdata om via 1-op-1 marketing met een zo persoonlijk mogelijke 
boodschap contact te maken en bezoekers te betrekken bij het maakproces. 

Diversiteit en inclusie 

BVDS speelde de afgelopen 20 jaar op het gebied van diversiteit m.b.t. 
gender en seksualiteit in het theater een voortrekkersrol. We onderzochten 
de grenzen aan mannelijkheid en vrouwelijkheid en maakten expliciet 
feministisch theater. Ons werk kan gelezen worden als een pleidooi voor 
seksuele fluïditeit. De komende periode zullen we ons inhoudelijk verbreden 
door ons te richten op een meervormig netwerk van zowel publiek als 
samenwerkingspartners. Concreet stellen we onszelf twee doelen:

—We zetten ons in om inspirerende toekomstscenario’s te verbeelden 
waarin de visies, stemmen en lichamen van een divers scala aan kunstenaars 
en speculatieve denkers een plek krijgen. We werken hiervoor samen met en 
maken hierbij plaats voor kunstenaars en organisaties met een bi-culturele 
achtergrond.

—We zetten ons actief in om een zo breed mogelijk scala aan lichamelijke 
verschijningsvormen in onze performatieve ruimtes te verzamelen; we doelen 
hierbij zowel op toeschouwers als op performers.

Vanaf dit jaar beginnen we met het uitbouwen van ons netwerk. Als eerste 
gaan we relaties aan met organisaties in de verschillende domeinen van de 
kunst, media en wetenschap die zich bezighouden met speculatieve 
toekomstverkenningen. Daarnaast beginnen we, i.v.m. onze projecten in 
2023, met het opzetten van een netwerk in de verschillende (spirituele/
religieuze) praktijken in Amsterdam. Ook bouwen we een basis van 
ambassadeurs met een voor ons nieuwe achterban, uit de verschillende 
communities in grote steden, die we intensief bij ons werk betrekken. 

The proces of creation
BVDS produceert zelfstandig in een groeimodel 

Vanaf 2021 ontwikkelen we een nieuwe organisatiestructuur. Ons vertrek uit 
de basisinfrastructuur kent twee redenen. Omdat ons werkproces 
onderzoekmatig is, daarin verschillende fases kent en per definitie innovatief 
is, vraagt dit veel flexibiliteit van een theaterbedrijf. Naast ruimte en tijd voor 

foto’s Sanne Peper

Our House, 2016
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vernieuwing, hebben wij een toegewijd, vast team nodig dat meegroeit in ons 
proces. Dit team bestaat uit technici, een technisch producent, een impact 
producer en een dramaturg. 

Bestuur van BVDS

Stichting Boogaerdt/VanderSchoot hanteert een bestuurs-directie model. Het 
bestuur bestaat uit Joachim Fleury (interim-voorzitter), Mark Fuchs 
(penningmeester) en Nicole van Vessum (secretaris). In 2020 werven wij een 
voorzitter (vrouw/beeldende kunstnetwerk), een bestuurslid met financiële 
achtergrond die samen met de penningmeester de auditcommissie vormt en 
nog een algemeen bestuurder (kunstenaar). De vrouw/man verhouding in het 
bestuur is 50/50 en 1 op de 3 bestuurders heeft een bi-culturele achtergrond. 

De Code Cultural Governance wordt onderschreven. Er is een 
directiestatuut en een rooster van aftreden. De bestuurders houden 
tweejaarlijks een interne evaluatie en een evaluatie met de directieleden. 

De directie van BVDS bestaat uit artistiek leiders Suzan Boogaerdt en 
Bianca van der Schoot en zakelijk leider Marc Meijer. In het verleden werkte 
dit drietal ruim 10 jaar samen. 

Artistieke en productionele team BVDS 

Voor al onze projecten werken wij samen met een team van ervaren 
professionals. Dat team bestaat uit performers als Marie Groothof, Bodine 
Sutorius, Klara Alexova. Voor kostuums/grime/maskers werken we met Lotte 
Goos, voor scenografie met Marloes&Wikke, voor videocontent met Rodrik 
Biersteker en/of Karl Klomp en voor geluidscompostities met Wessel Schrik 
en/of Maarten Vos en/of Touki Delphine. 

Techniek zit vervlochten in alle disciplines. In Rotterdam speelden de 
toegewijde technici een belangrijke rol in alle fases van ons proces. Voor ons 
eigen gezelschap is het dan ook belangrijk om een bekwaam technisch team 
op te bouwen dat nauw samenwerkt met onze ontwerpers. We hebben een 
aantal goede technisch producenten, technici en productieleiders in ons 
netwerk en zien ernaar uit een fantastisch team samen te stellen.

Zakelijke team BVDS 

Zakelijk leider is Marc Meijer. Tot 2014 was Meijer partner bij Theaterzaken 
Via Rudolphi en daarna richtte hij samen met bedrijfseconoom Paul van Wees 
van Tacstone Ventures en marketeer Henk Christophersen het OZCAR op. 
OZCAR biedt dienstverlening in financiële, marketing- communicatie, 
consultancy en interim-management. 

Als adviseur werkte Meijer onder andere voor Introdans, Oerol, Rose 
Stories, Nederlandse Dansdagen, Toneelgroep Oostpool, Black Sheep Can 
Fly en Don’t Hit Mama. Per 2021 werkt hij twee dagen per week voor OZCAR 
en drie dagen per week voor stichting Boogaerdt/VanderSchoot. 

Henk Christophersen wordt verantwoordelijk voor de marketingstrategie en 
Marieke Dijkwel (werkzaam bij Theater Rotterdam als educatiemedewerker 
en dramaturg) blijft onze impactproducent. Vanaf 2021 hebben wij twee 
contentmanagers: één (0,6fte) voor onze digitale omgeving en onze 
onlinecampagnes en één (0,4fte) voor nieuwe publieksgroepen met een 
bi-culturele achtergrond. 

Maskers



15/16

Risico’s voor de organisatie en bijpassende maatregelen 

We hebben een team met veel ervaring en zijn in staat om op professioneel 
niveau te werken. Desondanks blijft BVDS een kleine organisatie en dat maakt 
kwetsbaar. Daarom zijn wij de afgelopen maanden bezig geweest met 
uitdenken van een nieuwe organisatiestructuur. Vanaf 2021 gaan wij ons met 
andere theatermakers verenigen in een coöperatie. Het doel hierbij is om 
onze zakelijke organisatie gezamenlijk te organiseren in een shared service 
centre. Deze samenwerking leidt tot een verdere professionalisering van de 
organisatie en uiteindelijk tot een kostenbesparing. We bevinden ons nog in 
de ontwerpfase. Zodra we minimaal één gelijkgestemde hebben gevonden 
gaan we van start. 

Financiën 

BVDS begint aan een nieuwe periode binnen hun autonome kunstenaarschap. 
We beginnen voor onszelf en we zien er naar uit om een team rondom ons op 
te bouwen waarmee we samen onze vooropgestelde ambities kunnen 
waarmaken. 

Onze ambities voor de periode 2021-2024 ten opzichte van de periode 
2016-2020 zijn de volgende:

—Jaarlijks een nieuwe performance voor een art-center
—Behouden van de jaarlijkse nieuwe performance voor het theatercircuit
—Meer presentatiemomenten; van gemiddeld 50 naar gemiddeld 77
—Meer publiek; van gemiddeld 7.726 naar gemiddeld 13.400 bezoeken 
—Een productie die in Nederland gemaakt is presenteren we vaker in het 

buitenland; van gemiddeld 1 naar gemiddeld 10 speelbeurten. Daarnaast 
maakt BVDS om het jaar een coproductie met Suzanne Kennedy.

—Vanuit Greenhouse investeren we in de ontwikkeling van performance-
kunst in Amsterdam.

Om deze ambities te kunnen realiseren is een grote marketinginspanning 
nodig. Daarnaast investeren wij de komende jaren in een geïntegreerd 
systeem voor website, CRM en planning. 

De realisatie van deze ambities leidt tot een kostenstijging ten opzichte 
van de huidige kunstenplanperiode. 

Financieringsmix 

De financiering van onze activiteiten bestaat uit een mix van 
publieksinkomsten, coproductiebijdragen, structurele subsidies van het 
Amsterdam Fonds voor de Kunsten (AFK) en Fonds Podiumkunsten (FPK) en 
bijdragen van private fondsen. Zowel de publieksinkomsten als inkomsten via 
fondswerving zijn veilig begroot. De coproductiebijdrages zijn deels meerjarig 
en deels project gerelateerd. Theater Rotterdam betaald per jaar €35.000 aan 
coproductiebijdrage en de beeldende kunstinstellingen MU, TENT en NEST 
dragen ieder €35.000 bij aan de projecten die in hun instelling plaatsvinden. 
The Rebirth Project is een coproductie met o.a. Touki Delphine, Nicole 
Beutler Projects, Het Nationaal Theater en Theater Rotterdam waarvoor de 
coproductiebijdrages totaal €120.000 zijn. 

Visual Statements, 2011-2014

foto’s Ben van Duin, Sanne Peper, 
Wikke van Houwelingen
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Op de lange termijn willen wij meer budget uit de particuliere markt 
genereren. Op de middellange termijn sorteren wij daarop voor door extra 
inspanning te leveren op naamsbekendheid en positionering van BVDS. Vanaf 
2024 verleggen we onze middelen en aandacht gedeeltelijk naar development 
en vanaf 2026 verwachten wij meer geld binnen te kunnen halen dan de 
kosten die hiervoor gemaakt moeten worden. 

Beheerslasten 

Voor marketing-communicatie en ICT zetten we in op een hoogwaardige 
kwaliteit en kopen wij extra strategische kennis in. De beheerslasten zijn 
ongeveer 20% van de totale lasten. 

Personeelslasten en Fair Practice 

We werken met een vast basisteam zodat we de continuïteit van onze 
organisatie kunnen waarborgen en samen een ontwikkeling doormaken 
zowel artistiek inhoudelijke als op het vlak van efficiënte bedrijfsvoering. Het 
team wordt per productie uitgebreid vanuit een vaste poule 
projectmedewerkers. Afspraken rondom lonen en honoraria gebeuren 
conform cao en we hanteren de Fair Practice code. In de berekening van de 
loonsommen is rekening gehouden met de percentuele loonstijging die 
binnen de CAO is afgesproken en de jaarlijkse periodieken. We hanteren een 
normale werkweek en bieden ruimte voor ontwikkeling, hiervoor is jaarlijks 
een budget geserveerd van €10.000. Bij de berekening van de honoraria van 
beginnend zelfstandigen wordt het brutosalaris verhoogd met 40%, waardoor 
de zelfstandige ook verzekering kan betalen en pensioen kan opbouwen. Voor 
zelfstandigen die al langer werkzaam zijn hanteren we de marktwaarde. 
Omdat BVDS met ervaren ontwerpers werkt, ligt het tarief van de ontwerpers 
rond de €6.000 per maand. 

Vermogenspositie 

De komende kunstenplanperiode vergroten wij het EV naar €50.000. 
Daarmee versterken wij onze vermogenspositie en liquiditeit. 

Spectaculaire voorstelling, 2013
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