IETS MET BOEREN - 2022-2023
projectplan

wie

makers en uitvoerders van productiehuis Bureau Pees in samenwerking met
lokale spelers, verenigingen, gemeenten, lokale/regionale stakeholders en
partners (in opdracht van de Zuidelijke Land- en tuinbouworganisatie, ZLTO)

wat

De voorstelling Iets met Boeren geeft op theatrale wijze inzicht in de actuele
landbouw en wordt op de boerderij gemaakt en uitgevoerd met inwoners uit de
dorpen waar het speelt. De randprogrammering omvat onder meer de vertoning
van Agrivalley, een documentaire van videokunstenaar Mirte van Duppen.

waar

5 verschillende edities op boerderijen in Sint Anthonis, Reusel, Veghel, Den
Bosch/Venlo (Hogere Agrarische School, HAS) en Gilze/Alphen-Chaam

wanneer

september 2022 - juni 2023

“Heel Nederland verdient het deze voorstelling te zien!”

Marcel Fränzel, burgemeester Sint Anthonis (2021)

vooraf
Iets met Boeren is een theatraal format van Bureau Pees, een effectieve mix van documentair
theater en community art, ontwikkeld in opdracht van Food Up Brabant (programma Landbouw
en Voedsel, Provincie Noord-Brabant), met de bedoeling om boeren en niet-boeren dichter bij
elkaar te brengen. De opdracht dateert uit 2019, nog vóór de grote boerenprotesten. Corona
zorgde voor vertraging én verdieping, en dat leidde ertoe dat de voorstelling uiteindelijk pas in
oktober 2021 te zien was, in Reusel-De Mierden en Sint Anthonis. Deze uitvoeringen dienden als
een pilot, met de ambitie die vanaf 2022 uit te rollen naar andere regio’s in Brabant; dit keer in
opdracht van de ZLTO.
De aanvankelijke vraag aan Bureau Pees is in de lange aanloop mede door de heersende
pandemie aangevuld met het streven om een breed publiek (waaronder de boeren zelf) meer
inzicht te bieden in de actuele landbouw. Gezien de reacties na a oop van twaalf uitverkochte
uitvoeringen in Reusel en Sint Anthonis is dat gelukt; Iets met Boeren bleek een bijzonder
effectieve voorstelling die troost biedt en vooringenomen standpunten verdunt of zelfs
ontvreemdt. De voorstelling toont alle facetten van de thematiek zonder de stelligheid van het
(eigen) gelijk. Dat zorgt ervoor dat de meeste bezoekers na a oop meer openstaan voor het
verhaal van de ander. Deze voorstelling vermindert de polarisatie in het huidige,
maatschappelijke debat over de landbouw.

"Vanaf het eerste moment hadden jullie me bij de les. (..) Ik heb inmiddels vier
voorstellingen over boeren gezien. Maar deze komt écht binnen.
'Iets met Boeren' kan versneld leiden tot inzichten en fatsoenlijke gesprekken”.
Jack van Dijk, Omgevingsdienst Brabant Noord
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speci eke toelichting t.b.v. de aanvraag voor Matching Impactprojecten van Brabant C
§ 0.1 - het maatschappelijk vraagstuk en de oplossing
De actuele landbouw staat onder druk en dat gepaard met een stevig, soms te opgewonden
maatschappelijk debat. Toch spreken alle betrokkenen al van een transitie. Omdat zelfs de
meest behoudende partij beseft, dat er ‘iets’ moet gebeuren. Het huidige systeem is
onhoudbaar, verandering is noodzakelijk.
Een van de aspecten die ontwikkeling in de weg staan, is de polarisatie in die maatschappelijke
én politieke discussie, vaak in combinatie met thema’s als klimaatverandering, overbevolking en
de wereldwijde voedselvoorziening. Meer regionaal gaat het daarnaast ook over de
herinrichting van het buitengebied: wat doen we met vrijkomende, agrarische bebouwing en
gronden? Iets met Boeren maakt deze thematiek voor een breed en relevant publiek inzichtelijk
en invoelbaar. Dat leidt er toe dat mensen hun stellingen verlaten en zich meer openen voor het
perspectief van de ander. Het begin van elke oplossing.
§ 0.2 - korte beschrijving van de activiteiten
Iets met Boeren omvat het voorbereiden, produceren, repeteren en uitvoeren van in totaal 30
voorstellingen op 5 verschillende boerderijen in 5 Brabantse regio’s. Per uitvoering werken 9
theater-professionals samen met 8 à 15 ongetrainde spelers uit de desbetreffende regio.
In het geval van de HAS-editie gaat het om dé toekomstige, agrarische generatie: studenten die
zich voorbereiden op hun positie in de sector van de agro food.
De voorstellingen worden per locatie wisselend omlijst met nabesprekingen en de vertoning
van de documentaire Agrivalley van Mirte van Duppen.
§ 0.3 - het cultureel aspect
Bureau Pees is de uitvoerend producent van Iets met Boeren. Bureau Pees produceert sociaalartistiek theater waarbij professionals en ongetrainde, lokale spelers intensief samenwerken
rond actuele, maatschappelijke vraagstukken. Zo leveren de makers met hun werk een concrete
bijdrage aan de bewustwording van die thematiek en aan het maatschappelijk debat hierover.
De makers en mogelijk-makers van Bureau Pees delen de opvatting dat toegepaste kunst een
thema invoelbaar maakt en zo een betekenisvolle aanvulling geeft op andere bronnen en
middelen. De Peesmakers zoeken naar de social pro t van hun werk om daarmee bij te dragen
aan een waardevolle samenleving.
De voorstellingen spelen vaak op locatie en bevatten bij voorkeur meerdere disciplines, ook
niet-artistieke. Het helpt de makers aan diverse perspectieven en middelen, noodzakelijk bij het
vertellen van het hele verhaal, omdat er niet zoiets bestaat als één werkelijkheid of één gelijk.
§ 0.4 - het beoogde resultaat
Iets met Boeren heeft een wezenlijke impact op direct betrokkenen - deelnemers, medewerkers,
locatiehouders, ambtenaren, intermediairs, bezoekers - én bij indirect betrokkenen. Mede door
de samenwerking met de diverse partners in verschillende regio’s bereiken we uiteenlopende,
relevante doelgroepen. In de toelichting die ZLTO en HAS elk geven op criterium 5.2 wordt
concreet duidelijk wat deze partners beogen met dit project. Voor de ZLTO is Iets met Boeren
een geschikt instrument voor wat men hier de boer-burger beweging noemt: initiatieven die de
kloof tussen boeren en niet-boeren overbruggen. Voor de HAS gaat dit leiden tot een nieuwe
inhoud of onderwijsvorm in hun curriculum.
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Bureau Pees beschikt over een eigen, speci eke methodiek, die leidt tot een optimale
zaalbezetting en een bovenregionaal of landelijk publieksbereik. De momenteel lopende
theatercampagne X Y WE is daarvan een goed voorbeeld (www.xywe.nl). Voorafgaand en
tijdens de de speelperiode wordt ook landelijk de zichtbaarheid opgezocht. Dat maakt dat de
strekking van de voorstelling verder reikt dan het bezoekende publiek.
Zie ook § 7 communicatie en marketing.
§ 0.5 - de coalitie
Het samenwerkingsverband achter Iets met Boeren wordt aangevoerd door de ZuidNederlandse Land- en Tuinbouworganisatie, de opdrachtgever van het project. Samen met de
Hogere Agrarische School in Den Bosch en Venlo is de ZLTO een aanzienlijke projectpartner.
Beide organisaties zetten daarbij hun expertise en netwerk in. Ook dragen ze nancieel bij, net
als de deelnemende gemeenten en lokale partners. De samenwerking binnen deze coalitie
bestaat uit productionele en nanciële ondersteuning. De inhoudelijke en artistieke
eindverantwoordelijkheid ligt volledig bij Bureau Pees.
Deze samenwerking is extra bijzonder om de verschillende opvattingen die er leven bij de
brancheorganisatie, de beroepsopleiding en de theaterproducent. Die verschillen worden in de
samenwerking overbrugd omwille van de gemene deler: de urgentie van een echte, open
dialoog, die de polarisatie in het maatschappelijk landbouwdebat verkleint.
§ 0.6 - beoogde impact en opschaalbare verduurzaming
De pilot van 2021 heeft geleid tot de 5 Brabantse edities in 2022-2023. Daarna kan de coalitie
aansluitend het format uitrollen naar de rest van Nederland. Dat kan op verschillende manieren:
of Bureau Pees gaat met dit format hierna de andere regio’s in Nederland bespelen, of de LTO
neemt het stokje van de ZLTO over en draagt het format op aan andere producenten en makers.
Eerdere producties van Bureau Pees hadden al een dergelijke voorbeeldfunctie.
Een ander streven naar een duurzame impact komt voort uit de editie met de HAS-studenten,
waarbij de letterlijke leerwinst - zowel de inhoud als de onderwijsvorm - geborgd wordt in het
curriculum.
Overigens is deskundigheidsbevordering door kennisdeling ook een vorm van
opschaalbaarheid en verduurzaming. Na de pilot publiceerde Kunstloc onder meer een ge lmd
portret van Iets met Boeren. Ook in een speciaal hiervoor ontwikkelde workshop gaven de
makers van Bureau Pees collega’s en theaterstudenten inzage in hun werkwijze rondom sociaalartistieke producties. Recent (2 april 2022) kwam Bureau Pees goed in beeld tijdens een
conferentie in Frascati/Amsterdam over co-creaties en andere sociaal-artistieke kunst.
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§ 1. Iets met Boeren in 2021

De voorstellingen in oktober - 12 uitvoeringen, ruim 600 bezoekers en zo’n 35 medewerkenden
- trokken een mooi, gemêleerd gezelschap van boeren, burgers en buitenlui. Het merendeel
kwam aantoonbaar uit de onmiddellijke regio van de locatie in kwestie, de rest soms van ver
daarbuiten. Het ging om boeren,
oud-boeren, (oud-)bestuurders,
dorpelingen, branche-verwante
betrokkenen en ‘gewoon’
theaterbezoekers, al waren die
laatsten duidelijk in de minderheid.
Ook door die diverse samenstelling
van het publiek ontstonden er na
a oop bijzondere ontmoetingen,
vaak met hevige emoties gepaard.
Zoals met die ene activiste van
Extinction Rebellion, die huilend
erkende dat ze boeren tot dan toe
enkel als de kwaadwillende
tegenstander had gezien. Of de boer
die aan een van de acteurs van Bureau Pees vroeg of die dan ‘de oplossing’ wist. De nazit, met
hapjes en drankjes van agrarische bedrijven uit de omgeving, was elke keer het bewijs van het
juiste effect van de voorstelling: men ging vol in gesprek met elkaar, over de landbouw, over
onze voedselvoorziening, over het gedeelde buitengebied. Ook omdat de uitvoeringen in Sint
Anthonis en Reusel ver van tevoren uitverkocht raakten, ontstond bij iedereen al snel het idee
dat een vervolg niet kon uitblijven.
Wat bij de totstandkoming en uitvoering van de voorstellingen ook telkens duidelijk werd, is het
merkbare gegeven dat de (indirecte) reikwijdte en dus de impact ervan vele malen groter was
dan het directe, meetbare resultaat zoals kaartverkoop en publieksreacties. Zie ook verderop in
dit plan, als communicatie en marketing nader worden toegelicht.

§ 2. Iets met Boeren in 2022-2023

Ook door die vele, enthousiaste reacties van de opdrachtgevers en van de bezoekers - zoals van
de Gedeputeerde van Landbouw van de Provincie Noord-Brabant, Elies Lemkes - zijn wij
gesterkt in ons idee dat we met Iets met Boeren een mooi en effectief instrument hebben
ontwikkeld. Daar moeten we meer mee doen, daarvoor is de thematiek te belangrijk en te
urgent. Bijna logisch dat we voor een vervolg van het project meteen weer partners vonden,
oude en nieuwe.
We gaan op verzoek van de desbetreffende gemeenten en spelersgroepen in Reusel-De
Mierden en Sint Anthonis een reprise-serie spelen, elk van tenminste 6 uitvoeringen.
Daarnaast zijn we voor nieuwe edities benaderd door Cultuurplaats Gilze, Fabriek Magni que in
Veghel en door de Hogere Agrarische School (HAS) uit Den Bosch. Dat betekent dat we 2
reprise-series gaan spelen en op 3 andere locaties 3 nieuwe edities gaan maken.
De editie met de HAS wordt gemaakt met studenten en docenten, mogelijk in een speciale
projectweek aan het begin van het studiejaar in september. Die voorstelling is dan te zien op
een van de stageboerderijen van de opleiding. In Veghel, dé voedingsstad van Brabant, en in
Gilze/Alphen-Chaam gaan we nieuwe lokale spelersgroepen samenstellen.
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In totaal speelt Iets met Boeren in 2022-2023 ten minste 30 keer (5 locaties met minstens 6
uitvoeringen). Daarmee worden 1.500 bezoekers bereikt. Alle speelbeurten en locaties worden
als één Brabant-breed project uitgestald, in opdracht en met medewerking van de ZLTO.
Allemaal aan tafel, iedereen aan het woord.
Een voorstelling die boeren en niet-boeren met elkaar in gesprek brengt over ons eten.
Het platteland is in rep en roer. De boer is het beu. Te hoge kosten, te lage prijzen, te
weinig waardering en telkens nieuwe regels. De boer verlaat stal en akker en trekt ten
strijde. Verderop telt de boswachter de vogels, meet de wetenschapper het weer,
bedenkt de politicus een plan en kijkt de klant naar de prijs van de worst.
Er is iets aan de hand.
Er moet iets gebeuren.
Terwijl de kip en het ei op elkaar staan te wachten.
(uit de yer-tekst van Iets met Boeren)

§ 3. grote zeggingskracht

Iets met Boeren heeft een enorme zeggingskracht. De voorstelling maakt een diepe, blijvende
indruk op de bezoekers. Hoe komt dat?
Ten eerste door een van de karakteristieke uitgangspunten van Bureau Pees, de inzet van lokale
spelers, die een duurzame relatie met het publiek hebben. Zij zijn ervaringsdeskundigen en
ambassadeurs, zij slaan een natuurlijke brug tussen makers, spelers en kijkers, ver voor de
voorstelling zelf en lang nog daarna. Lokale spelers staan op toneel voor hun eigen biotoop, ze
zijn de koppeling tussen voorstelling en publiek.
Ten tweede komt die grote impact door de beperkte capaciteit: maximaal 50 bezoekers per
uitvoering (op sommige momenten zelfs in subgroepen onderverdeeld). Het publiek is dus niet
massaal aanwezig, ervaart geen numerieke meerderheid, voelt zich niet zo beschut of anoniem
als in een grote, donkere theaterzaal en zit er bovenop, letterlijk en guurlijk. Men kan geen kant
uit.
Door daarnaast het regelmatig doorbreken van de zogeheten vierde wand, waarbij het spel zich
direct op het publiek richt, lijken de spelers de toeschouwers voortdurend aan te spreken.
Minder ervaren bezoekers gaan dan ook vaak ‘terug praten’, alsof ze vergeten dat ze in een
verbeelde situatie zijn. Ze kijken naar echte mensen en krijgen geen kans om af te dwalen.
Onvermijdelijk theater.
Dat gevoel wordt versterkt door de boerderij als locatie te gebruiken (je bent te gast op het erf
van de boer) én door het feit dat de uitvoeringen in het volle daglicht spelen. Weinig voldoet in
die setting aan de geborgenheid en het verleidelijke escapisme van een gewoon theater.
Deze aspecten maken dat Iets met Boeren een grote, effectieve zeggingskracht heeft. Het maakt
de thematiek op organische wijze invoelbaar en inzichtelijk.
Daarnaast draagt de langer durende samenwerking tussen lokale spelers en de professionals
van Bureau Pees - het repetitieproces duurt 6 à 7 weken - bij aan de werking van de spelers als
ambassadeur. Het wordt geleidelijk hún voorstelling. Dat is heel anders dan bij een
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professionele voorstelling die even langskomt om enkel het kunstje af te leveren. Hier maakt het
documentair theater van Iets met Boeren optimaal gebruik van de werking van community art.
Kijk bijvoorbeeld naar het portret dat Karen Ebert in opdracht van Kunstloc maakte over Iets met
Boeren en waarin ook de cruciale rol van de lokale spelers zichtbaar wordt:
https://www.youtube.com/watch?v=i5tYGIy1Lc4&t=61s
Klik op de foto hiernaast.

In deze mini-docu vertelt een van de lokale
spelers hoe alleen al het meewerken aan
de voorstelling haar standpunt over de
landbouw heeft beïnvloed. Zij toont
daarmee impliciet ook aan hoe zij als
speler een scharnierwerking heeft naar
haar dorpsgenoten in het publiek.

§ 4. de prijs en het bereik van kwaliteit

De lange repetitieperiode en de beperkte capaciteit maken ook dat het wellicht om een relatief
dure productie gaat (zie ook bijgaande begroting). Een hogere entreeprijs kan de kosten echter
amper drukken en verhoogt tegelijkertijd de drempel voor elke, relevante bezoeker. Dat is
tegenstrijdig aan het doel van het project en daarom zoeken we opnieuw ook elders naar
nanciële steun.
Zoals gezegd is de reikwijdte van het project - in marketingtermen: het effect above the line vele malen groter dan het direct waarneembare resultaat, de kaartverkoop. Dat komt door de
urgentie en de actualiteit van de thematiek, door de bundeling van de verschillende edities over
heel Brabant, door de inzet van lokale spelers en partijen en door de verwachte, ruime mediaaandacht. Zie ook het overzicht met publicaties tot nu toe.

“Afgelopen oktober overtrof “Iets met boeren” al onze verwachtingen.
Uit de reacties bleek dat de scènes bij iedereen een snaar raakten;
zowel bij de boeren als bij de niet-boeren.
Mijn hoop is dat deze voorstelling nog een vervolg krijgt, mogelijk in het Land van
Cuijk of zelfs liever in heel de provincie Brabant.”
Wouter Bollen, wethouder Transitie Buitengebied Sint Anthonis (2021)

§ 5. hoe wérkt Iets met Boeren?

Iets met Boeren is een echte Bureau Pees-productie: een avontuurlijke theaterproductie over
een actueel, sociaal vraagstuk, gemaakt met lokale spelers, de mensen over wie dit gaat.
Maar hoe wérkt dat dan?
Iets met Boeren is geen reguliere of traditionele voorstelling. Het is een multidisciplinair
samengesteld programma, een collage van ogenschijnlijk losse scènes - op een betekenisvolle
locatie - zonder doorlopende anekdote. Daarbij wordt bijna voortdurend de zogeheten vierde
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wand doorbroken en het effect versterkt dat het publiek direct en persoonlijk wordt
aangesproken.
Daarnaast is het een route: het publiek loopt tussen de
scènes van de ene naar de andere plek op de boerderij,
deels binnen, deels buiten. Aan de keukentafel, in de
hooischuur, in de koeienstal, in de wei. Een deel van de
route wordt bovendien afgelegd in subgroepen,
waardoor telkens 15 à 20 personen nog meer zijn
overgeleverd aan de scènes.
Door de sterk wisselende dynamiek en fysieke verplaatsingen lukt het de toeschouwer haast
niet zich te identi ceren met een bepaald personage of standpunt. Dat is de bedoeling;
hiermee wordt namelijk de mogelijk eigen opvatting van de toeschouwer stilletjes ontvreemd.
Dat die toeschouwer zonder al te veel kans op identi catie niet juist afhaakt, heeft te maken met
de kracht en de onvermijdelijkheid van de scènes zelf. Sterker nog, na bepaalde scènes lijken
de bezoekers zelfs opgelucht te zijn om even weg te kunnen van wat ze net gezien of gehoord
hebben, blij om even de benen te strekken, adem te halen. Bovendien laat de collage-vorm een
enorme diversiteit aan emoties toe, van groot tot klein, van heftig tot luchtig, van vrolijk tot triest.
Om het publiek van begin af aan mee te nemen en tegelijkertijd geleidelijk te ontdoen van de
eigen verwachtingen of inzichten - zodat ze openstaan voor andere inzichten - kent Iets met
Boeren een geleidelijke opbouw van ‘vertrouwd’ naar ‘vervreemdend’. We zoeken een ingang
bij het publiek, we sluiten aan op de vermoedelijke kijkervaring en we nemen ze van daaruit
mee.
Het gesprek tussen de boerin en haar dochter aan de keukentafel is daar een mooi voorbeeld
van. Op het eerste gezicht lijkt het een fragment uit een gewoon toneelstuk, zo weggeplukt uit
een doorsnee dorpszaal. Ook als het publiek door
beide actrices van tijd tot tijd wordt aangesproken,
waarbij ze soms inspelen op wat er in de ‘zaal’
gebeurt, wordt dat door de toeschouwers als heel
natuurlijk ervaren. Niet als een actrice die uit haar rol
stapt of schmiert, maar eerder als Jan Klaassen die
zich van Katrijn afdraait en de hulp van de kinderen
inroept. Het is echt en toch ook weer niet. Nog voor
de minder ervaren kijker het beseft, wordt-ie
hierdoor binnen tien minuten de thematiek in
gesleurd. Waar men de eerste minuten nog zat te
lachen als bij een onschuldige klucht, staart men amper vijf minuten later met tranen in de ogen
naar een groot drama.
In het algemeen is het gebruik van verschillende soorten disciplines (dans, theater, muziek enz.)
in een collage- of mozaïekvorm uitermate geschikt voor de werking van documentair theater;
voorstellingen die tot doel hebben het publiek anders naar sociale thema’s te laten kijken. Bij
Bureau Pees gebruiken we die ervaring al geruime tijd. We kunnen daarmee in een voorstelling
zoveel verschillende aspecten van een bepaald thema laten zien, zoveel facetten van de
complexiteit, dat geleidelijk het eigen idee daarover verdwijnt en een ander inzicht mogelijk
wordt.
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De rol van de lokale spelers is in dit verband overigens niet te onderschatten. In Iets met Boeren
fungeren ze aanvankelijk in bijna tekstloze bewegingsscènes. Maar wat dan nog misschien lijkt
op edel guratie, verschuift tegen het eind van de voorstelling tot het collectief spelen van de
absolute hoofdrol. Ze ontdoen zich letterlijk van hun toneelmatige keurslijf en spelen hun eigen
standpunten over de landbouw (die we tijdens het repetitieproces hebben leren kennen en
genoteerd). Ze tonen een kleurrijk palet van opvattingen waarmee ze als vanzelf het publiek hun eigen biotoop - in beweging zetten. De lokale spelers werken als een scharnier tussen
voorstelling en publiek. Op dit punt van de voorstelling wordt de veelkantige thematiek zonder
enige opsmuk direct het publiek in geduwd. In het slotbeeld neemt de verbeelding de
werkelijkheid toch nog even over. Gelukkig maar, vinden wij zelf, het is tenslotte theater.

§ 6. Iets met Boeren - stap voor stap

Bij elke (nieuwe) editie van Iets met Boeren in 2022-2023 gaan we als volgt aan de slag:
• We zoeken lokale partners: de gemeenten, brancheorganisaties, meewerkende ondernemers
en andere partijen.
• We zoeken een spellocatie, een boerderij waar we gastvrij kunnen repeteren en spelen.
• We zoeken lokale spelers, bijvoorbeeld uit de bestaande toneel- of muziekverenigingen.
• Met hen en de locatie-houders maken we een planning van zo’n 6 à 7 weken. In die periode
vindt een nadere kennismaking plaats, gaan we gezamenlijk het thema verdiepen, leren we
nieuwe scènes maken en zoeken we een evenwichtige montage met het materiaal en de
spelers die we zelf meebrengen. Het maken van een oprechte verbinding tussen alle
betrokkenen is daarbij cruciaal.
• Een van de onderdelen in die periode is de onderlinge discussie over de landbouw. We laten
de lokale spelers aan het woord en nemen hun bevindingen op. Daarna worden die licht
geredigeerd teruggegeven als hun speeltekst voor de slotscène van de voorstelling.
• Vrijwel elke stap in het repetitie- en productieproces wordt met de lokale spelers besproken
en beleefd; dat geldt ook voor praktische zaken zoals de catering (bij voorkeur uit te voeren
door de desbetreffende boer en boerin). We werken samen, we spelen samen, we eten
samen. Op die manier ontstaat een hecht ensemble dat ruimte biedt voor elke, aanwezige
authenticiteit en kwaliteit. Zoals hier al eerder gezegd: op dit punt pro teert de productie in
veel opzichten van de werking van community art en draagt deze werkwijze merkbaar bij aan
de impact van het project.
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§ 7. communicatie en marketing
Publiciteit, publiekswerving, marketing en kaartverkoop zijn werkzaamheden die bij de meeste
producties van Bureau Pees organisch verlopen en nooit volledig van elkaar gescheiden blijven.
Dat heeft alles te maken met de werking van Bureau Pees.

de werking van Bureau Pees
Als het gaat over communicatie en marketing is het goed om te weten hoe de werking van
Bureau Pees in dit opzicht functioneert. Onze uitgangspunten en methodiek, bepalend voor de
karakteristiek van Bureau Pees als kleine, exibele netwerkorganisatie, leiden namelijk in de
praktijk op organische wijze naar een groot publieksbereik en een sterke zaalbezetting. Per
productie stellen wij op voorhand de desbetreffende, speci eke doelgroep vast, naast het
algemene of reguliere publiek. Die doelgroep vloeit voort uit de thematiek van de voorstelling
die daaraan gelieerd is.
Het is volgens de methodiek van Bureau Pees altijd het eerste wat we onszelf afvragen: Voor wie
gaan we dit maken? Wie wil of moet dit straks gaan zien?
Pas als wij weten wie ons publiek kan zijn (P2), en liefst ook meteen al
onze potentiële partners, gaan we aan de slag met het plan (P1) en
werken we dat uit tot een productie (P3) en een presentatie (P4). Deze
stappen zijn de basis van ons werk. Naast de gebruikelijke p’s uit de
klassieke marketing, zijn die stappen in onze naam opgenomen: wij zijn
die club met die p’s. (De andere, misschien iets poëtischer verklaring
van onze naam: een pees is de taaie verbinding die de beweging van
de spier op het bot overbrengt. Waarbij de spier staat voor de kunst en
het bot voor het publiek.)
De thematisch onderscheiden publieks- of doelgroep wordt ook van begin af aan bereikt door
de inzet van, aan het onderwerp gekoppelde vertegenwoordigers; de lokale speler of
ervaringsdeskundige - niet de professional maar ‘de echte mens’ - als directe, inhoudelijke
koppeling met het publiek. Bij voorkeur staat in producties van Bureau Pees een combinatie van
professionals en niet-professionals op de vloer, zoals in Iets met Boeren. Op die manier
combineer je dan ook artisticiteit met zeggingskracht en verbeelding met realiteit.
Deze speci eke methodiek is het belangrijkste marketinginstrument van Bureau Pees. We
versterken die wervende werking vaak al tijdens het productieproces via communicatie langs
relevante (vakmatige) kanalen. Daarnaast maken we uiteraard gebruik van alle denkbare, online
en of ine media. Producties van Bureau Pees kennen hierdoor een hoge bezettingsgraad. In
onze begrotingen rekenen we vaak met een gemiddelde bezoekersopkomst van 80%, in onze
praktijk is dat een bewezen, veilige marge. Ter illustratie: alle uitvoeringen van Iets met Boeren in
2021 waren uitverkocht, vaak ruim van tevoren.

fi

fl

fi

fl
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het belang van de partners
Bij Iets met Boeren wordt het wervingseffect van de methodiek van Bureau Pees versterkt door
de samenwerking met speci eke, lokale partners, zoals het festival Fabriek Magni que, de
Hogere Agrarische School, de betrokken toneelverenigingen, de locatiehouders, de
deelnemende gemeenten en niet in het minst de ZLTO, dé brancheorganisatie met
vertakkingen tot diep in de haarvaten van de agrarische sector in Zuid-Nederland. Met deze
partners bereiken we diverse doelgroepen, zowel above the line (ongerichte aandacht op een
breed publiek waarbij het vooral gaat om naamsbekendheid en het creëren van een
bovenlokale buzz) als below the line (gericht op omzet, in dit geval kaartverkoop). Juist omdat
dat laatste in ons geval doorgaans zo snel succesvol is, ligt de uitdaging hier vooral in het
bereiken van het ‘grote publiek’ dat niet eens naar de voorstelling kán komen, omdat het
uitverkocht is. De ervaring leert dat ‘ophef’ in combinatie met ‘schaarste’ bijzonder effectief kan
zijn, waardoor de indirecte reikwijdte vele malen groter is dan de directe. Ofwel, Iets met Boeren
bereikt veel meer mensen dan de bezoekers alleen.

§ 8. Iets met Boeren - credits

spel Sint Anthonis & Reusel-De Mierden Ad Borremans, Briggit Broeckx, Francine van Gorp, Jan
Berger, Sjef van der Heijden, Thijs Bierens, Anne Marie Raaijmakers, Dinette van Well, Dinie van
den Oever, Gerry Jacobs, Ilona Hultermans, Marianne van Wanroij, Marly Wolfs, Paulien Lenkens,
Peter Simons, Riek Janssen, Roos van Riet, Sjaak van den Oever, Suzan de Laat, Thijs
Vercammen, Wilke van der Heijden-Beekmans, Wim Linders
spel overige edities nog te werven
spel Bureau Pees Mieke Bastiaansen, Peter van der Heijden, Irma Rens, Ruud van de Wouw
samenstelling Corné van Sprundel (regie), Marleen Hendrickx (regie/choreogra e), Peter Dictus
(tekst en research)
theatertechniek en geluidsbeeld Bram Schouw
lichtontwerp Marc Joosen
productie Jos van Aert
scène-fotogra e Rob ten Broek
trailers en lmregistratie Gegam Soghomonyan
gra sche vormgeving Gijs Martens / Studio Mieters

§ 9. planning 2022-2023
januari - juni

werving partners en middelen
werving en voorbereiding lokale spelers
voorbereidingen repetities
september - oktober repetities en uitvoeringen Sint Anthonis en Reusel-De Mierden
januari - maart ’23
voorbereidingen HAS, Veghel en Gilze/Alphen-Chaam
april
repetities en uitvoeringen HAS
mei-juli
repetities en uitvoeringen Veghel en Gilze/Alphen-Chaam
Klik hier voor een impressie van Iets met Boeren:
https://www.youtube.com/watch?
v=2DWjQtZCi_E

fi

fi

fi

fi

fi
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§ 10. publieksreacties
Klik op de foto hiernaast.

“De problematiek waarmee boeren in de huidige tijd te maken hebben werd op
voortreffelijke wijze in beeld gebracht. Voor mij als boerenzoon, maar niet zelf boer
geworden, heel erg herkenbaar. Een andere toeschouwer die me vergezelde heeft wel
een boerenbedrijf (melkveebedrijf met zorgboerderij). Ook hij vond de voorstelling
indrukwekkend. Samen spraken we er vorige week nog over. Het had ons beiden bezig
gehouden. Ik denk dat je dan een goede boodschap hebt overgebracht”.
Arie Gevers, voormalig secretaris van KABRA

“Het heeft impact als alles in één voorstelling op je af komt. Het boerenbestaan, de strijd
met de overheid, het veranderende beleid, het boerengezin, milieu versus industrie, geld,
de boerenleenbank, het zat er allemaal in. (..)
In de openingsscène loop je achter acteurs aan door het weiland terwijl je een hele
beknopte uiteenzetting hoort (in een Brabants accent) van “Sapiens”(Yuval Noah Harari).
Dit was althans mijn associatie. De mens evolueerde van jager/verzamelaar naar
landbouwer/teler/fokker. In het verhaal van het boerengezin voelde ik raakvlakken met
“De avond is Ongemak” (roman) en met “Mansholt”, een toneelstuk dat ik afgelopen
zomer op locatie heb mogen meemaken. Ik noem dit omdat ik wil aangeven dat “Iets met
Boeren” impact heeft. In de slotscène werd het ook nog eens duidelijk dat de
problematiek zoveel aspecten kent dat een oplossing schier onmogelijk lijkt.
Complimenten aan de spelers die bij tijd en wijle in vervreemdende scènes een beeld
moesten schetsen van boerenprotest en veranderend beleid.
Ik had dit niet willen missen.”
Toon van Overdijk
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§ 11. publicaties - Iets met Boeren in de media
•
•
•

•
•
•
•
•
•

De MaasDriehoek 13-10-2021 - Iets met Boeren: ‘Ze zouden eens voor de Tweede Kamer
moeten optreden’
Landbouw en Voedsel Brabant 11-10-2021 - ‘Iets met boeren’ maakt indruk
Samen Sint Anthonis 10-10-2021 – Voorstelling 'Iets met Boeren' door Harry van de
MortelOmroep Brabant 10-10-2021 - Theater moet brug bouwen tussen boeren en
burgers
De Gelderlander 10-10-2021 - ‘Voorstelling Iets met boeren moet in het hele het land te
zien zijn’
De Gelderlander 7-10-2021 – Boerendochters Riek en Paulien spelen mee in voorstelling
over de geplaagde boer: ‘We moeten samen naar oplossingen kijken’
Eindhovens Dagblad 22-9-2021 - Toneelstuk ‘Iets met boeren’ moet discussie op gang
brengen
Gemeente Reusel - De Mierden 14-9-2021 - In gesprek met Jan Berger, toneelspeler in Iets
met boeren
Column Angelique Hermens, programmaleider Transitie Buitengebied in de gemeente
Sint Anthonis 10-9-2021
Nieuwsbrief buitengebied gemeente Sint Anthonis 9-9-2021 - In gesprek met Paulien
Lenkens, deelnemende speler uit Oploo

https://www.kunstlocbrabant.nl/kennis-advies/tips-en-vaardigheden-om-met-kunst-het-verschilte-maken-30898
https://www.kunstlocbrabant.nl/kennis-advies/hoe-kunst-je-laat-nadenken-overlandbouw-33420

www.bureaupees.nl
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