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“Kunst is geen spiegel, waarmee 
de werkelijkheid wordt 

voorgehouden, maar een hamer 
om het mee vorm te geven.” 

eerst dit

“Kunst ist nicht ein Spiegel, den man der Wirklichkeit vorhält, sondern ein Hammer, mit dem man sie gestaltet. ”
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Hoewel de herkomst van 
dit citaat niet duidelijk is 
(was het nou van Bertolt 
Brecht of toch van Karl 
Marx, Leon Trotski of 
Vladimir Majakovski?)  
is de boodschap evident 
en tevens het motto van 
een nieuw Leids theater, 
Theater en Productiehuis 
De Generator.
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Naast al het netwerken, laten we ons 
ook horen middels evenementen. Zo 
organiseren we op 23 oktober 2016 
de tweede ON PROBATION. 

Tijdens de On 
Probation avon-
den krijg je een 
voorproefje van 

het toekomstige, geëngageerde 
Theater de Generator aan de Middel-
stegracht te Leiden. Met minblowing 
theatervoorstellingen, foods en 
presentatie van het toekomstige the-
ater. Tegelijkertijd zijn de avonden 
een benefi et voor het theater, dat zo 
onafhankelijk mogelijk wil zijn van 
ontastbare instituten.

Maar da’s niet alles. Tijdens Kun-
stroute Leiden hebben we ism 
Leonie van de Plas een tweedaags 
geëngageerd performance kunst 
festival georganiseerd, genaamd 
PERFORATOR. Met een line-up waar 
je (k)U(nst) tegen zegt. Meer hier-
over verderop in dit nummer van LE 
GENERATOR. En je wilt niet weten 
wat we in 2017 van plan zijn! Jawel? 
Volg ons dan!

en gespeeld. En waar je goedkoop 
repetitieruimte kan krijgen voor wat 
voor workshops dan ook; dit vanuit 
het principe dat geld geen grote rol 
moet spelen bij het beoefenen en le-
ren van verschillende kunstvormen.

Dit theater zijn we op dit moment 
met de eigen handen aan het bou-
wen op de Middelstegracht 36, in het 
gebouw van Vrijplaats Leiden, in de 

bovenzaal. In 2018 gaan we open, 
maar tot die tijd schieten we al volop 
wortels in Leiden en in Nederland. 
We laten van ons horen. Yes, hear 
hear!

En dit is alweer de tweede editie van 
Le Generator, de fanzine van het 
toekomstige Theater en Productie-
huis De Generator. Een fanzine dat 
net als het theater zelf, een eigen 
podium creëert voor geëngageerde 
theaterkunst gerelateerde zaken.

Theater en productiehuis De Gene-
rator is een nieuw Leids initiatief 
voor professioneel maatschappelijk 

geëngageerd theater en grensover-
schrijdende kunst. Voor theater van 
de andere stem. Een uniek theater 
in Nederland waarbinnen noodzaak 
de generator is. De noodzaak om 
maatschappelijke kwesties aan de 
kaak te stellen. Een theater waar 
professioneel maatschappelijk geën-
gageerd theater wordt geproduceerd 

aangenaam, 
wij zijn de 
generator

Introductie

Yes, hear 
hear!

Schets van toekomstige zaal
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Een bodem-
loze put van 
inspiratie 
Even uw aandacht voor SPIKE LEE, want zoals de 
title al zegt: Een bodemloze put van inspiratie. Tekst 
geschreven door…ehm… internet en niet het meest 
recente stuk maar wel een van de betere Spike Lee 
bio’s.

As a writer-director, actor, producer, author and educa-
tor, Spike Lee has revolutionized the role of black talent 
in cinema. Widely regarded as one of today’s premier 
American fi lmmakers, Lee is a forerunner in the do it 
yourself school of independent fi lm. One of his recent 

uitgelicht

works,When The Levees Broke, a groundbreaking docu-
mentary focusing on the plight of Americans stranded 
in New Orleans after hurricane Katrina, has garnered 
rave critical review and is considered by many to be the 
defi nitive account of that catastrophic event. Just pri-
or to Levees he completed his 19th feature fi lm Inside 
Man starring Denzel Washington, Jodie Foster and Clive 
Owen. Mr. Lee fi rst established his unique perspective in 
1986 with the independently fi nanced She’s Gotta Have 
It. Recent critical and box offi ce successes have inclu-
ded such fi lms as The 25th Hour, The Original Kings of 
Comedy, Bamboozled and Summer of Sam. Lee’s fi lms, 
Girl 6, Get on The Bus, Do The Right Thing, She Hate Me 
and Clockers display his ability to showcase a series of 
outspoken and provocative socio-political critiques that 

challenge cultural assumptions not 
only about race but also class and 
genderidentity. Mr. Lee is currently 
developing dramatic projects for net-
work television as well as completing 
early prep for his next feature fi lm. 

In 1986, his debut fi lm, the inde-
pendently produced comedy, She’s 
Gotta Have It, earned him the Prix de 
Jeunesse Award at the Cannes Film 
festival and set him at the forefront 
of the Black New Wave in American 
Cinema School Daze, his second fea-
ture, although not highly profi table, 
helped launch the careers of several 
young Black actors. Spike’s timely 
1989 fi lm, Do The Right Thing, gar-
nered an Academy Award nominati-
on for  Best Original Screenplay and 
Best Film & Director awards from 
the Los Angeles Film Critics Associ-
ation. Lee’s Jungle Fever,Mo’ Better 
Blues, Clockers and Crooklyn were 
also critically well received.

Born in Atlanta, Georgia, and rai-
sed in Brooklyn, Spike returned to 
the south to attend Morehouse Col-
lege. After graduation, he returned 
to Brooklyn to continue his edu-

cation at New York University’s Tisch School of the Arts 
in Manhattan where he received his Master of Fine Arts 
Degree in fi lm production. Lee then founded 40 Acres 
and a Mule Filmworks based in the Fort Greene section 
of Brooklyn, where he has resided since childhood. 
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tien waarden van 
De Generator

Manifest

In Le Generator #01 wer-
den deze waarden uitvoerig 
besproken. Nu effe inge-
kort. Voor onze lezers en 
hun kostbare tijd. Het is nu 
890 woorden ipv 1500!

1. Écht professioneel 
maatschappelijk geëngageerd 
theater

Er bestaat maatschappelijk geënga-
geerd theater in Nederland, het is 
gering, maar het bestaat. Er zijn in 
Nederland theatermakers die thema’s 
uit de actualiteit aansnijden. Er zijn 
theatermakers die via theater nieuwe 
politieke structuren willen opzetten. Er 
zijn theatermakers die de norm willen 
bevragen. Er is ‘community theatre’ in 
Nederland. En zelfs grotere gezelschap-
pen behandelen soms maatschappelijke 
thema’s. Maar wat maakt de Generator 
anders en dus belangrijk?

1. Theater de Generator wil theater-
makers die kwalitatief maatschap-
pelijk geëngageerd theater willen 
maken, de kans bieden dat te doen. 
Zonder de ‘juiste lables’ te moeten 
hebben en zonder de ons-kent-ons. 
Gewoon omdat ze goed zijn en een 
belangrijke stem hebben.

2. Wij zijn van mening dat je in het 
theater een mening mag uitdragen. 
Dat je mag oproepen tot diversiteit, 
dat je mag uitroepen tot gelijkwaar-
digheid, dat je politieke beslissin-
gen hardop mag bekritiseren, dat 
je oplossingen mag aandragen voor 
verschillende maatschappelijke 
problemen. Theater de Generator 
wil makers de kans bieden om niet 

als observator theater te maken, 
zoals dat zo vaak gebeurt, maar ook 
als activist. 

3. Wij zijn van mening dat wanneer 
je via theater maatschappelijke 
thema’s behandelt die gaan over 
een inclusieve samenleving, je niet 
een groot deel van onze samenle-
ving kunt buitensluiten. No more 
‘multiculturele’ theatergroepen die 
gedraaid worden door een volledig 
wit team. No more altijd de ‘alloch-
toon’ spelen als je buiten de witte 
norm valt. En meer diversiteit bij de 
schrijvers en regisseurs. Theater de 
Generator wil échte diversiteit een 
kans geven door makers en acteurs 
van diverse achtergronden en 
genders te stimuleren kwalitatief 
theater te maken.

2. Generator-kwaliteit en 
broedplaats 

Binnen het productiehuis van De Gene-
rator zullen verschillende individuen 
en groepen werken. Ieder zal aan de ei-
gen productie werken. Wat De Genera-
tor echter uniek zal maken is dat er zal 
worden gestimuleerd samen te werken. 
Artistiek, zakelijk en praktisch. Er zal  
gesproken kunnen worden van een Ge-
nerator-kwaliteit, iets wat het publiek 
zal kunnen herkennen. 

Wij vinden dat de theaterwereld in Nederland een plek als 
De Generator nodig heeft. Maar waarom vinden we dat? Op 
welke vlakken zal Theater en productiehuis De Generator 

van waarde zijn op het al bestaande theateraanbod in 
Leiden en op het al bestaande theateraanbod in Nederland?
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zien. Wij willen makers de ruimte 
geven theater te herdefi niëren. 
Wij willen makers de kans geven 
te experimenteren met andere 
disciplines en uitingen binnen onze 
samenleving. 

7. Compromisloos theater

We willen geen compromissen slui-
ten wanneer het gaat om inhoud en 
kwaliteit. Dat betekent niet dat we 
buiten de systemen willen staan en 
dat we ons niks willen aantrekken 
van publiek, fondsen en overheid. 
Integendeel, wij willen een gezonde 
relatie opbouwen met deze groepen 
door te nemen én te geven. Wij wor-
den beïnvloed door wat er speelt in 
de maatschappij, maar we zijn geen 
passieve ontvangers, ook wij willen 
en kunnen beïnvloeden. 

8. Zelf podium creëren – 
het Fringe principe

Documentairemaker Abdelkarim 
El-Fassi zei het ooit erg mooi “Voor 
het vertellen van je eigen verhaal 
moet je zelf het podium creëren”. 
Door een eigen podium te creëren 
waarbij noodzaak de hoofdrol speelt, 
creëren we een podium voor veel 
makers die niet makkelijk elders 
terechtkunnen Jonge makers en 
ervaren makers die anders den-
ken, kunnen op bijvoorbeeld Fringe 
festivals laten zien wat ze kunnen, 
theater is op deze manier niet alleen 
voor elite weggelegd. Je ziet dat kwa-
litatieve makers op Fringe festivals 
kunnen doorstromen naar spelen 
op mainstream podia en een naam 
voor zichzelf maken. Dit willen wij 
ook bereiken met De Generator, een 
podium creëren van waaruit een 
groter theaternetwerk opgezet kan 
worden voor de makers.

9. Leiden

Leiden is langzaam een belangrijke 
positie aan het verwerven in het 
culturele aanbod van Nederland. 
Op theatervlak is er veel gaande. De 
fusering van de Stadsgehoorzaal 
met de Leidse Schouwburg heeft 
geleid tot een actievere theaters-
feer. Leiwdse theatergroepen geven 
Leiden een theatraal imago. Theater 
Ins Blau heeft bewezen het grote 
vlakke-vloertheater van Leiden te 
zijn. Wat Leiden nog mist is een 
eigenwijze doch professionele kleine 
vlakke-vloertheaterzaal zoals en een 
productiehuis . Dat gat komen wij 
vullen.

10. De Vrijplaats

De Generator zal een theater zijn dat 
plek biedt aan makers die zowel bui-
ten de kaders van onze samenleving 
als buiten de kaders van de thea-
terwereld denken. Een theater dat 
plek biedt aan experimenteren, aan 
radicaal denken. Een theater waar 
artistieke vrijheid minder beperkt 
wordt door geld, waar kwaliteit voor 
kwantiteit gaat. Een theater dat de 
makers zelf maken. Een theater dat 
andersdenkende theatermakers 
verbindt, ze de mogelijkheid geeft 
samen te werken. Vrijplaats Leiden 
deelt deze idealen en wij zijn daarom 
blij dat we kunnen werken onder 
dezelfde dakpannen. 

Manifest

3. Solidariteit versus 
concurrentiestrijd

Wij geloven dat wanneer mensen 
samenwerken en solidariteit tonen 
naar elkaar, er meer moois kan 
ontstaan.

4. Publiek verdient inhoud en 
kwaliteit

Er zijn theatergroepen die zichzelf 
een stadstheater noemen, maar 
niet daadwerkelijk een stad verte-
genwoordigen. Dit heeft invloed op 
het publiek. Het publiek voelt zich 
niet vertegenwoordigd en blijft weg. 
Bij Theater De Generator gaan we 
proberen diversiteit in het publiek te 
krijgen, door diversiteit in de inhoud 
te brengen en daarbij de kwaliteit 
van de voorstellingen te waarbor-
gen.

5. Kwaliteit

Kwaliteit in het theater is theore-
tisch onmeetbaar, toch weet iedere 
ervaren maker wat goed theater 
is en wat niet. De kwaliteit van De 
Generator gaan we dan ook  waar-
borgen door de makers die we erbij 
betrekken. Een mix van jonge bevlo-
gen makers en mensen die al jaren 
in het veld zitten.

6. Cross-over. Buiten het kader 
denken

Anders dan bij andere 
productiehuizen en theaters 
willen wij de ruimte geven aan 
onconventioneel cross-over theater. 
Theater hoeft niet op één bepaalde 
manier gemaakt te worden of 
op één bepaalde manier eruit te 
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IGOR VREBAC - “My Father Was A Terrorist”

CATINCA ȚILEA - #1minutelamp

ANDRADA SIMO - “Hoe ook ik onbewust een 
racist ben geworden”

Agenda



Agenda

#02

Theater de Generator vrijplaats leiden

ANDRADA SIMO - “Hoe ook ik onbewust een racist 
ben geworden”

Het regiedebuut van de in Roemenie geboren 
Andrada Simo, is voor een deel gemaakt is in de 
Generator ruimte en zal er haar première hebben! 
De voorstelling is een persoonlijk experiment dat 
het onbekende dichtbij haalt en tastbaar maakt dat 
we allemaal onbewust in stereotypen denken. Als 
dramaturg en actrice is Andrada o.a. verbonden aan 
Lost Project, het succesvolle en cultureel diverse 
huisgezelschap van de Tolhuistuin. 

CATINCA ȚILEA - #1minutelamp

Roemeens/Rotterdams designer en kunstenaar 
Catinca Ţilea opent deze avond een interactieve pop-
up expo, #1minutelamp genaamd.

aanvang:
19.30 stipt

entree:
10 euro (of 20 euro 
benefi et prijs)

adres:
Vrijplaats Leiden
Middelstegracht 36

website:
theaterdegenerator.nl
vrijplaatsleiden.nl

Met o.a. My Father Was A Terrorist (Igor 
Vrebac) en Hoe ook ik onbewust een racist 
ben geworden (Andrada Simo)

Een ode aan Oost-Europa met mindblowing 
theatervoorstellingen van Andrada Simo (RO/NL) 
en Igor Vrebac (BA/NL). Met in het café een DIY 
kunstinstallatie van Catinca Ţilea (RO/NL). Kitt Fitt van 
de Leidse band Grave Dohls bijt het spits af van de avond.

Tijdens de On Probation avonden krijg je een 
voorproefje van het toekomstige geëngageerde Theater 
de Generator aan de Middelstegracht te Leiden. Met 
theatervoorstellingen, foods en presentatie van het 
toekomstige theater. Tegelijkertijd zijn de avonden 
een benefi et voor het toekomstige theater, dat zo 
onafhankelijk mogelijk wil zijn van ontastbare 
instituten.

IGOR VREBAC - “My Father Was A Terrorist”

De (zeer) fysieke voorstelling, My Father Was A Terrorist, 
is geïnspireerd op het waargebeurde verhaal van Zak 
Ebrahim, de zoon van de co-brein achter de bomaanslag 
op het World Trade Center in 1993. Door beroep te 
doen op zijn fysieke uithoudingsvermogen onderzoekt 
theatermaker en performer Igor Vrebac hoeveel 
pijn een mens aankan. De in Bosnië en Herzegovina 
geboren Vrebac, studeerde af aan de Mime opleiding 
in Amsterdam. Hij creëert theater binnen een sociaal-
historisch kader en theater dat van belang is in de 
hedendaagse samenleving. In september won hij met 
zijn voorstelling Macho Macho de Dioraphte Best of 
Fringe Award. 

Zondag 23 oktober 
Vrijplaats Leiden

hThe



24 & 25 september 2016
Theater De Generator & Leonie van der plas i.s.m. Vrijplaats Leiden presenteren:

Performance kunst tijdens Kunstroute Leiden
 MIDDELSTEGRACHT 36 LEIDEN
12:00 - 18:00 | GRATIS ENTREE
 THEATERDEGENERATOR.NL

performances van Ronald Bal, Larysa Bauge, Lucius Pax, Leonie van der Plas, Edwin 
Stolk, Hristina Tasheva, Ioana Tudor, Stars and Other Bodies | beeldend werk van 
Mariska Baars + koffiebar 'Policor Kaffee' + borrel op zondag vanaf 16:00 uur.

G30



Thanks!
Shout out naar (ex-)kraakpand de 
Arend voor het fi nancieel steunen 
van Theater en Productiehuis De 
Generator. Nu kunnen we niet al-
leen indirect zeggen: MEDE MOGE-
LIJK GEMAAKT DOOR DE KRAAK-
BEWEGING.

Over moneys gesproken, fantastisch 
nieuws, ook de Gemeente Leiden 
heeft besloten de Generator te 
steunen met maar liefst 24.000 euro 
voor komende drie jaar, 8000 euris 
per jaar. We quote: 

shout

NIEUW - LIKE & FOLLOW

facebook.com/
theaterdegenerator

“Voor De Generator zijn we tot de 
conclusie gekomen dat voor een 
belangrijk deel aan de criteria is vol-
daan. Wij hebben bij ons oordeel met 
name meegewogen dat De Generator 
- als nieuw initiatief - als een verrij-
king voor en een vernieuwing van 
het Leids cultureel spectrum kan 
worden beschouwd. Tevens geeft het 
meerjarenplan ons vertrouwen dat 
de komende periode De Generator op 
een zichtbare en cultureel interes-
sante wijze in de stad actief zal zijn.”
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15 minutes with 
Larysa Bauge

Interview met 1 van de 
PERFORATOR performers



Interview

VAN ONZE COR-
RESPONDENT  
Leonie van 
der Plas

I wanted to do an experiment. I 
wanted to meet her for 15 minutes 
only. To do an interview like in a 
pressure cooker. Very quick, yet full 
of sense and meaning. I am sure this 
is possible. But you do not want to 
meet Larysa Bauge for 15 minutes 
only. You do not want to write about 
her in oneliners. That would do no 
right to who she is, to what she does 
and to what she has to tell us. There 
is too much coming from one single 
sentence. Talking with her makes 
you want to explore a myriad of 
things with her. And today she has 
time to do so.

You are reading words here. You 
will miss the hot feel of this day. It 
is 5 in the afternoon at the backsi-
de of Leiden’s central station - not 
a spot where you really want to be 
right now. And even though sum-
mer is ending, you do not want to 
stay in the sun for very long. We run 
into the café at the back side of the 
station, preferring a bit of distur-
bing music above the sharpness of 
the sun.

Foto: Larysa Bauge – performance voor 
het gebouw van de Leidse Schouwburg



Let’s begin with some biographic 
details. Just in order to understand 
how she became the performer that 
she is today. She was a musician for 
20 years, starting at 7. “In Belarus 
you’ll have to start when you’re 
young. Here you can start to become 
a musician when you are a bit older.” 
She was a conductor in classical 
music, and she got disappointed. 
“The academic classical music world 
is full of unnessecary protocol, it 
has a very stiff atmosphere. There is 
no place for creativity. So I started 
to explore contemporary music. I 
started to compose. Later I wanted 
to add visual aspects. I wanted to 
involve the bodies of the musicians. 
I had problems to get the musicians 
doing what I wanted. Who wants 
to play violin while laying on the 
ground? And not many musicians 
want to do things that are not clear 
beforehand.” So here we are: she 
decided to make herself the agent of 
her own work - it brought her into 
performance art.
She went to T.I.M.E. This is a master 
specialisation from the conservato-
ry in Den Haag and the University of 
Leiden for interdisciplinary musical 
theatre. “I started to explore the 
things that I can do with the means 
that I have: my own body, combined 
with space and 
sound - or the ab-
sence of sound. I 
believe I love per-
forming. With 
performance the 
person is enough. 
And anyone can 
do it. Any person is powerful en-
ough to deliver a message. I fi nd it 
very beautiful.”
Does it mean that a performance 
can be anything?
“Performance is what an artist 
names a performance. It could be 
anything.”
So, if it could be anything, could 
it be there without any context? 
Uhm... maybe this question is not so 
interesting here. I’d better ask: what 
do you need to do a performance?
“I need to induce in a certain state. I 

need a deep concentration for that. 
And I need to do some kind of rese-
arch in advance.”
Could you do a performance without 
knowing what you will be doing 
beforehand?
“I have seen people doing pure 
improvisation and it was amazing. 
Nothing you do is random anyway. 
You create a frame. It is a kind of 
a ritualistic thing: you initiate an 
event, people come. They know in 
advance that something will be 
happening.
What it exactly is that happens in 
a performance may be too complex 
to understand. So many aspects are 
involved at the same time. Body, 
sound, space - to name just a few. 
And what you do is real. You are not 
playing anything. That is the diffe-
rence with theatre.”
Are you in another state of aware-
ness when you do a performance?
“The state of awareness is different. 
You try to abstract something. And 
with performance you put your-
self in a very vulnerable state. For 
example, you can be very sensitive 
to how someone looks at you - it may 
infl uence what you are doing. That 
is why musicians often like their 
public to be in the dark. Or play with 
their eyes closed.”

It seems that vulnerability in diffe-
rent senses is an important aspect 
of performance for her.
“Vulnerability is already a strong 
message in itself. Life is so much 
about being strong and successfull 
and responsible. We don’t like weak-
ness. And we fi nd it hard to embrace 
that we are also evil and greedy and 
jealous. We could stop denying that 
we are assholes.”

Here the interview comes to a 
little pause. I am working without a 

Interview

“Vulnerability is already a strong message 
in itself. Life is so much about being strong 

and successfull and responsible.”

Vervolg “15 minutes 
with Larysa Bauge” 
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recorder, and sometimes, like now, 
I just want to write down every 
single word that Larysa is saying. 
Her talking is clear, but my writing 
is just not fast enough to jot every-
thing down. So there is some silence 
now en then (the music at the back-
ground adds continuously though).

You are from Belarus. This is a coun-
try that I hardly know anything 
about. Do you mind to talk a bit 
about your country? I can imagine 
that you already get a lot of questi-
ons about that...
“Yes, I do get a lot of questions about 
this. At T.I.M.E. I was the only non-

Dutch person. And many people 
hardly know anything about Belar-
us. It is a very closed country. A lot 
of Russians and Ukranians live the-
re. There is hardly a national idea. 
The Belarusian language is dying, it 
is not used at all. Everybody is spea-
king Russian. In our history Belarus 
has always been part of another 
country. Our weak national feeling 
means that we can hardly resist to 
other countries. No one can tell why 
we should be our own country. We 
are very much orientated towards 
Russia. We used to be a part of it. We 
are very mild and calm people, we 
say. It is easy to surpress us. We have 
the same dictator for 25 years and 
there is no social movement at all. 
No one is objecting to anything. Last 
time he was re-elected by 90% of the 
voters. I believe that people really do 
like him. There is a very mild kind 
of fear. They believe he establishes 
order. Everyone is poor, but eve-
ryone is paid the same small salary 
on which you can live. I would say 
Belarus is a dump: it is not water, 
it is not land. It is in between. How 
we are is the opposite of expressi-
on. That is why I left. There is no 

contemporary art at all there. The 
winner of the Nobel Prize of Litera-
ture is a writer from Belarus. Not 
anything was dedicated to her in my 
country. She was not even mentio-
ned in the news!”
Could I go there as a Dutch person. I 
mean, with the dictator and all that.
“I think it will be very safe to travel 
there. You will be welcomed warmly 
by the people and no one will bother 
you while going around.”

We talk further about music. Lary-
sa tells me she has had a hard time 
with music.
“I don’t like the organisation of 
sound. It is very diffi cult to make 
music in a natural way. Often a 
composition becomes artifi cial. And 
for me it is very diffi cult to listen to 
it without analysing. I turn towards 
the kind of contemporary music 
which is diffi cult to analyse.
The aspect that I really like in music 
is the context. Not so good music 
that brings you to your teenage 
times sometimes could be very 
attractive. The same goes for live 
interpretation versus a recorded 
version. Or listening to an aged 
music idol. The product itself might 
not be good, but the context is what 
brings you the emotional satisfacti-
on. I actually like it very much to see 
people that I know, play. I like to see 
them, to see who they are.”
Then, after a while of talking about 
music and other art Larysa says: 
“You know, the seperation of forms 
of art is so artifi cial to me. It is actu-
ally all part of... oh, this obsession of 
us with classifi cation!”
These are the last words that I noted 
in my notebook. I do not want to lea-
ve these words out, as I can imagine 
that they matter for how Larysa 
came to work in the way that she 
does now and also for art in general.
O, and I must say that I am glad that 
we have met for more than 15 minu-
tes. Why did I want these 15 minutes 
to begin with? 

Interview

“Oh, this obsession 
of us with 

classifi cation!”
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NEU NOW
Artistiek leider van het toekomstige theater werd 
onlangs uitgenodigd een presentatie te geven over 
De Generator op het Neu Now festival in het Wester-
gastheater te Amsterdam. Thema was “geld in de 
kunsten”. De speech moest daarom wel humoristisch 
worden. Lees het hieronder terug, met je loep

Hello, my name is Ioana Tudor (Engels). Ioana Tudor (Neder-
lands). Ioana Tudor (Romaneste).

I am a Romania born political theatre maker, actor and 
performer, living in Leiden, The Netherlands. I am setting up 
a theatre, not like in a theatre group, but like an actual theatre 
for political and engaged theatre and borderless art in the city I 
live in, Leiden. 

Leiden is a city and municipality in the Dutch province of South 
Holland. The municipality of Leiden has a population of 122,565, 
but the city forms one densely connected agglomeration with its 
suburbs Oegstgeest, Leiderdorp, Voorschoten and Zoeterwoude 
with around 190,000 inhabitants. Leiden is located on the Old 
Rhine, at a distance of some 20 kilometres (12 miles) from The 

Hague to its south and some 40 km (25 mi) from Amsterdam to 
its north. The recreational area of the Kaag Lakes (Kagerplassen) 
lies just to the northeast of Leiden. The city’s biggest and most 
popular annual festival is celebrated at 3 October and is called 
simply 3 Oktober. The people of Leiden celebrate the end of the 
Spanish siege of 1574.[15] It typically takes place over the course 
of two to three days (usually two but three if there’s a Sunday 
involved) and includes parades, a hutspot feast, historical reen-
actments, a funfair and other events. 

I was asked to give a presentation today about money in the arts. 
Ironically there was no budget for holding this presentation so 
since I am too busy being all DIY on the roof of the future theatre 
or making very important world-changing art I cannot prepare 
a presentation for free. Three years ago I could, there were no 
twins to feed for example. Besides that, like all Dutch artists I 
had a part time job that had nothing to do with theatre and all 
to do with selling my soul to the devil. I gave up job up because 
I really didn’t have the time for it anymore. It was either food 
or art. I chose art because I’m stupid. And idealistic. For some 

LOEP

people the same thing. For 
most people really… And that 
brings me to a point that I 
could make if I had time: 
The timing of choosing art 
above food was very very 
very crappy. The cuts in the 
art world have just started a 
couple of year ago and now 
the outcome of those cuts 
are getting visible more and 
more, which is bizarre, but 
also very funny. Oh wait, let 

me go back to what I was saying: I don’t have the luxury of pre-
paring a presentation for free anymore, therefore I copy-pasted 
most of the text off Wikipedia. FYI.

So why are the cuts funny? Well, I will get to that soon, but fi rst 
it’s good to mention that in my opinion the cuts make it possible 
for art to be art again. Artists don’t have to change the descripti-
on of their art anymore just to get funded, because the chances 
are very low that you WILL get funded, so artists are kinda 
pushed into being more real. And I like that. But at the same 
time it’s ridiculous and exactly the kind of talk you get from 
politicians who are all like: so no more funding the last couple of 
years but still so much art! IT IS POSSIBLE! ARTISTS ARE DRA-
MA QUEENS! And now to the funny part. The PVV! The Party for 
Freedom (Dutch: Partij voor de Vrijheid, PVV) is a right-wing po-
pulist, nationalist[1] political party in the Netherlands. Founded 

in 2005 as the successor to Geert Wilders’ one-man party in the 
House of Representatives, it won nine seats in the 2006 general 
election making it the fi fth-largest party in parliament. In the 
2010 general election it won 24 seats, making it the third-largest 
party. A couple of weeks ago the PVV party program (Google 
translate) for 2017 was put online. One sentence in this party 
program made me laugh and is very inspirational for a great 
theatre play. It goes like this:

Point 7. Geen geld meer naar ontwikkelingshulp, windmolens, 
kunst, innovatie, omroep, enz.

Again Google Translate: No more money for development aid , 
windmills, art, innovation , broadcasting, etc. Etcetera!

I love the etcetera in that sentence and it nails it for me why I am 
setting up this new theatre: I want to be the etcetera and I want 
to give other artists the change to be the etcetera. The etcetera 
that Geert Wilders doesn’t want to give money to anymore.

So. The theatre I am setting up has an actual manifesto which 
embodies our 10 values as a future theatre. This all is written in 
Dutch but my boyfriend (the sleeping father in the baby picture 
before) made the time to translate it into bulletpoints. Read it 
and if I see doubt in your eyes I will try and give explanation of 
these bulletpoints  LIVE.

I actually have some good news about money. Two days ago I 
heard that the Leiden city counsil will give us 8000 euros every 
year for the next 3 years, that’s like 24.000 euros. It is quite 
amazing and the most amazing is, is that the we didn’t have to 
make any stories up to get the money, we just emphasized the 
importance of being the ETCETERA’s. 

Still 8000 a year doesn’t get the theatre isolation, theatre lights, 
seats, heating, a backstage, ETCETERA. Therefore I have brought 
a jar with me that you all can put money in. Just see it as an art 
performance. Wink. Thank you for your attention.
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YOUYOUYOU is a vocal performance based 
on a sharp trilling sound, a cry of joy, 
which under its arabic name is known 

as’zaghareet’, although many know it in 
French as the ‘youyou’. 12 women from 

Brussels turn this cry into a 8 minute long 
marathon. They weave, alternate, modulate 

and propell the sound with great impact.

Tegengekomen

Composition and direction: Myriam Van Imschoot. 
Performers: Louiza Amghizzar, Najatt Bouali, Fatiha 
El Mrabet, Caroline Daish, Nezha Haffou, Myriam Van 
Imschoot, Remah Jabr, Fleur Khani, Suad Khelifa, Kha-
dija Lazaar, Malika Mderreg, Anissa Rouas. Advice: Laïla 
Amazeian. Production-assistentance: Charlotte Tim-
mermans. Research: Nezha Haffou. Support: Pianofa-
briek Kunstenwerkplaats, Beursschouwburg, Daarkom 
and VGC. Thanks: Nedjma Hadj, Lamia Goudia, Adham 
Hafez, Ismael Fayed, Rika Colpaert.

YOUYOUYOU
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plannen

INsight
In 2017 zijn we van plan een zeven-
tal evenementen te organiseren, 
binnen en buiten het gebouw van 
het toekomstige theater. Meer hier-
over ooit in LE GENERATOR maar 
qua samenwerkingen kunnen we al 
een INSIGHT geven.



Vraag & aanbod

generator 
zoekt:
Theatermakers!

Theatermakers/performatieve 
kunstenaars gezocht voor het opzet-
ten van een nieuw productiehuis/
theater in Leiden. Mensen om mee 
samen vanuit een nul-punt een 
theater op te zetten dat zich specia-
liseert in professioneel politiek the-
ater/theater met een noodzaak/the-
ater met hart en hoofd. Makers die 
vanwege hun visie of achtergrond 
niet makkelijk een plek vinden in de 
reguliere theaterwereld, mail naar 
info@theaterdegenerator.nl   
       

Theatertechnicus  - 
vrijwilligersfunctie

Voor de evenementen die wij mo-
menteel organiseren zijn we op zoek 
naar theatertechnici. 

Functie-inhoud:
• je bent specialist op het gebied 

van theaterbelichting of je bent 
een opleiding aan het volgen tot 
het leren hiervan

• je bent verantwoordelijk voor 
het uitvoeren van lichtplannen 
van onze activiteiten

• je bedient de licht- en geluidsap-
paratuur

• je bent verantwoordelijk voor 
het juiste gebruik en verzorging 
van de theaterinstallaties

• je adviseert over de vervanging 
en aanschaf van technische 
middelen en materialen

Wij bieden:
• een werkplek waar je de ruimte 

krijgt om je verder te ontwikke-
len

• de vrijheid om technische 
invloed uit te oefenen in een 
nieuw theater 

• een geëngageerde en sociale 
werkplek met idem collega’s

• gratis naar alle voorstellingen
• consumptiebonnen
• vanaf 2017 proberen we een 

vrijwilligersvergoeding te 
bieden

Naast de eigenschappen in de 
functie-inhoud, zoeken we een 
geëngageerde technicus die zich 
kan vinden in het manifest van De 
Generator en die eigenwijs doch 
vriendelijk en solidair is.

Klussers - 
vrijwilligersfunctie

Wil je met je eigen handen een 
nieuw Leids theater bouwen? Kom 
dan klussen bij Theater en Produc-
tiehuis De Generator. Wij zoeken 
klussers met veel of weinig erva-
ring.

Wij zijn in Leiden een nieuw theater 
aan het bouwen, volledig met onze 
eigen handen. We hebben jouw han-
den nodig om mee te klussen. Deze 
nieuwe idealistische theater draait 
volledig op vrijwilligers. Wij zijn blij 
met elke bijdrage. Je kunt bij ons 5 
dagen per week klussen, maar ook 1 
keer per week.

Het nieuwe theater zal in De 
Vrijplaats gehuisvest zijn (vrijplaats-
leiden.nl), een monumentale con-
servenfabriek die na tientallen 
jaren leegstand zwaar verwaarloosd 
is geraakt. Na de aankoop van de 

fabriek heeft de bouwbrigade van De 
Vrijplaats de ontmoetingsruimte en 
de zaal erboven opgeknapt. Daar-
door kan er in dat deel nu al gefeest, 
vergaderd, gegeten en gedebatteerd 
worden!

Het laatste jaar heeft De Vrijplaats al 
één van de drie daken gerenoveerd, 
nieuwe dakgoten geplaatst, ramen 
opgeknapt, en scheuren in de muren 
gerepareerd. De bouwbrigade is van 
plan om de aankomende twee jaar 
de rest van de Vrijplaats te verbou-
wen, zo ook de ruimte waarin The-
ater en Productiehuis De Generator 
in zal worden gehuisvest.

Om de kosten van de verbouwing 
beheersbaar te houden, renoveert 
en verbouwt De Vrijplaats alles in 
zelfbeheer en enkel met vrijwil-
ligers. Dagelijks wordt er door De 
Vrijplaats met gemiddeld 5 mensen 
geklust, man en vrouw, jong en oud, 
en met één of twee linkerhanden. De 
ene klusser komt een paar uur per 
week, de ander is er elke dag te vin-
den. Kortom, er is veel mogelijk. Wil 
ook jij bijdragen aan de verbouwing 
van De Vrijplaats en in het bijzonder 
aan Theater De Generator? Kun je 
schilderen, metselen, timmeren of 
lassen, of wil je daar juist dingen in 
leren? Kun je electra of waterleidin-
gen aanleggen, of anderen daarbij 
een handje helpen? Stuur een mail: 
klussen@theaterdegenerator.nl 

Slecht nieuws voor de ‘taalfreaks’ onder ons: mensen die geneigd zijn om taalfouten te 
corrigeren, worden doorgaans als minder vriendelijk ervaren. Dat heeft onderzoek aan de 
Universiteit van Michigan (VS) uitgewezen.
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In het kader van de ode aan Oost-Europa tijdens de On Probation op 23 oktober, deze jongeman voor u. By the 
way, voor de buren van Nicolae een belangrijke datum. 60 jaar geleden, precies op 23 oktober 1956, brak in 
Boedapest de Hongaarse opstand uit. De Hongaarse bevolking kwam in opstand tegen het communistische 
regime dat aan macht was. De opstand ging over in een revolutie wanneer de steun van de bevolking enorm 

bleek te zijn. De campagne leek een succes te worden totdat de Sovjet-Unie hier een einde aan maakte.

www.theaterdegenerator.nl | facebook.com/theaterdegenerator

theater.
geëngageerd.
noodzakelijk.


