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1.1 Terugblik 

Met de focus op het doen van onderzoek naar de combinatie van repertoire theater 

en dans en het ontwikkelen van Liliane Brakema als regisseur heeft Firma Ducks 

haar doelstellingen voor 2018 ruimschoots gehaald. In 2018 deden we een kleiner en 

een groter onderzoek dit seizoen. Ondanks, of misschien juist doordat, het maken 

van een voorstelling hierin niet het belangrijkste doel was is dankzij deze 

onderzoeken wel het idee voor een grotere productie voor 2019 geboren.  

Het was voor Firma Ducks zowel artistiek als zakelijk een jaar van naar binnen 

kijken. We deden twee onderzoeken (een in samenwerking met Theater Bellevue, 

en een als co-productie met het NNT) en er is besloten tot het heroriënteren van 

Firma Ducks in haar zakelijke ambities. Eerst naar binnen, en dan pas weer op 

eigen benen ook groterschalige producties maken. 

De eerste grote verandering is het vertrek van Vera Andeweg als zakelijk leider. 

Liliane en Vera hebben na hun afstuderen vol enthousiasme Firma Ducks opgezet, 

maar gaandeweg realiseerde Vera zich dat haar ambities niet zakelijk genoeg waren 

en zij zich meer op haar werkzaamheden als productieleider wilde richten. 

Daarmee kwam plaats voor Liliane en het bestuur om te denken: Wat voor iemand 

moet de nieuwe zakelijk leider zijn? Maar vooral ook eerst de vraag: Wat is een 

zinnige koers voor Firma Ducks voor de komende jaren.  

1.2 Artistiek 

1.2.1 Fosse Bellevue

Met de focus op het doen van onderzoek naar de combinatie van repertoire theater en dans 

was er vanuit de nieuwe makers regeling het projectonderzoek Fosse gepland. Met een 

bestaande tekst van Fosse, en Liliane’s vaste componist Bauke Moerman in het hoofd heeft 

Firma Ducks een werkdag gehouden. Een werkdag is een auditieconcept dat zich ontwikkelde 

door eerdere lessen uit 2016, waarin Liliane ontdekte hoeveel zij zowel fysiek als tekt-technisch 



ze van acteurs vraagt en hoe belangrijk het is op beide onderdelen apart en tegelijkertijd te 

werken alvorens een samenwerking met de desbetreffende performer aan te gaan.

Deze werkdag werd gehouden in januari, en trok een breed scala aan performers. 

Uiteindelijk is gekozen voor danseres Orla McCarthy. 

Naar aanleiding van deze dag en uitgebreide gesprekken tussen Bauke en Liliane, ging 

Bauke 3 weken de studio in om te componeren. Dit was onderdeel van het onderzoek voor de 

samenwerking tussen Bauke en Liliane, en resulteerde in een doorbraak in de autonomie van 

Bauke als meer autonome kunstenaar van het project, een wens die Bauke en Liliane al een tijd 

hadden maar ze in de repetities nog niet genoeg samen hadden gevonden omdat Moerman zich 

dan vaak te dienstbaar opstelt. Dit dwong hem om zijn eigen intuïtie te volgen en resulteerde 

in een gevarieerd, ontroerend 30 minuut durend muziekstuk waarmee Liliane de vloer op kon 

om van daaruit samen met de performers te improviseren met dans en tekst hierin. 

Met haar, vaste gastacteur Joost Bolt (met wie Liliane voor het derde jaar op rij werkte) 

en componist Bauke Moerman werd een onderzoeksperiode van 3 weken in gepland. De 

repetities leverden een interessante samenwerking op omdat McCarthy (aangevuld door 

begeleider en choreograaf Giulio d’Anna) Liliane en Joost uitdaagden hun vocabulaire en 

werkmethode open te gooien en we zowel op het dansspoor als (in mindere mate) ook op het 

tekstspoor improviseerden. Liliane koos uit, Giulio hielp om de daaruit ontstane bewegingstaal 

herhaalbaar te maken en op detail de vragen te stellen die nodig waren om de taal ‘preciezer’ en 

‘herhaalbaarder’ te maken. In eerste instantie zochten we iedere repetitie opnieuw, de laatste 

anderhalve week werkten we toe naar twee ‘voorstellingen’ in de grote zaal van Bellevue met 

een klein publiek waarmee we naderhand in gesprek gingen. De voorstelling zelf werd een 

intieme ‘puzzeldans’ waarbij de performers elkaar nooit aanraakten, en nooit aankeken maar 

toch altijd samen vormen maakten. En ondertussen de teksten, versterkt over en microfoon, 

als een gesprek dat zij in gedachten voeren eroverheen klonk. Zichtbaar werd hoe hun 

gedachten uiteindelijk hun fysieke zijn ontregelden.

Alle reacties, en discussies werden uitgebreid gedocumenteerd en veel tijd werd besteed 

aan een uitgebreide evaluatie met alle betrokkenen en leden uit het publiek in de weken 

daarna. 

Liliane’s eigen conclusie was dat het ‘te mooi’ was geworden. Ontroerend ook. En dat 

was fijn. Maar, een groot probleem had zij met het feit dat het ver weg bleef van het publiek in 

zijn schoonheid. Haar eigen samenvatting van de gesprekken was dat een volgende stap te 

halen zou zijn in het ‘gevaarlijk maken’ van het materiaal. Grilliger, hoekiger, minder cadans, 

meer verassing en.. en… 



Regie Liliane Brakema 
Muziek Bauke Moerman  
Spel en dans Joost Bolt, Orla McCarthy  
Choreografische ondersteuning Giulio d’Anna 
Dramaturgisch advies Janine Brogt 
Zakelijk- en productieleiding Vera Andeweg

Mede mogelijk gemaakt door  Fonds Podiumkunsten 
Met dank aan Theater Bellevue

 1.2.1 Fosse - Er Zal Iemand Komen - Co-Onderzoek met NNT 

Het hierboven beschreven onderzoek en de daaruit volgende doelen droegen ertoe bij om het 

onderzoek dit keer met een danseres die ook Nederlands kon, en ook ervaring met acteren had 

te kiezen. 

Na drie nieuwe werksessies - want dit bleek niet makkelijk gevonden - werd Jorijn 

Vrieschendorp gevonden om de rol van de vrouw op zich te nemen. Ook werd er een derde 

performer gevonden als ‘iemand’ in Er Zal Iemand komen speelde. Joost nam op nieuw de 

hoofdrol van de man voor zijn rekening, en Giulio de choreografiecoaching. 

Waar het in 1.2.1 beschreven project een kleiner onderzoek bedroeg was dit onderzoek 

onderdeel van het Jonge Harten Festival en speelde in de machinefabriek voor een groter 

publiek. Wel was weer het nagesprek onderdeel van de voorstelling.

Het repetitieproces was grillig. Het combineren van tekst en beweging is technisch 

geen sinecure, en het kost veel tijd om iets uit te proberen omdat het de performers veel tijd 

kost om het in hun lichaam te krijgen. Een van hen omschreef werken met Liliane ook als een 

rit in een Thaise bus, je moet je er maar aan overgeven en meestal kom je uiteindelijk wel op 

een bijzondere bestemming aan.

Voor Liliane was dit onderzoeksproject grilliger voor haarzelf. Het was erg zoeken om 

iets anders te kregen dan ze ‘al in haar hoofd had’. Uiteindelijk lukte dit door het concept een 

week voor de geplande voorstellingsavonden radicaal om te gooien en opnieuw te beginnen. 

Hieruit ontstond een ‘gevechtschoreografie’ wat uiteindelijk de basis voor de voorstelling gaat 

worden. Ook werd de voorstelling van het oorspronkelijke spoor gespeeld (dus de versie 

waaraan 4 weken was gewerkt voordat Liliane de ommezwaai naar de geweldschoreografie 

maakte). Interessant was het gesprek met de vergelijking van de twee versies samen met het 

publiek. 



Voor Liliane was duidelijk, de gevechtsversie bevatte de kern, maar het publiek had de 

andere versie nodig als duiding. Met dit gegeven wordt in 2019 de echte voorstelling gemaakt, 

met een Nederlandse tournee vanaf oktober 2019. 

Interessant bij-effect is dat door het presenteren van onderzoek publiek zich erg 

betrokken voelt. Zo kopte de theaterkrant over dit theatraal onderzoek: “Liliane Brakema 

verheft haar toeschouwers tot medemakers”

Regie Liliane Brakema 

Tekst Jon Fosse 

Dramaturgie Robbert van Heuven 

Spel Joost Bolt, Lewis Seivwright, Jorijn Vriesendorp 

Choreografie advies Giulio d’Anna 

Muziekcompositie Wilko Sterke 

Scenografie: Hendrik Walther

Coproductie met NNT


