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Wij maken voorstellingen  

die niet beogen te schuren. 

Die u niet in het gezicht willen slaan. 

Of daar waar het al pijn deed. 

Die niet origineel willen zijn,  

vernieuwend of subversief. 

Niet rock&roll en niet punk  

niet trash en niet anti. 

We willen u niet bang maken, 

we willen u niet boos maken. 

We willen u niet dwingen tot dingen die u niet wil denken.  

We willen goed voor u zorgen, 

 dat u zich veilig voelt  

en daarom nodigen we u uit... 

Aangenaam, wij zijn Moeremans&Sons 
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I - INTRODUCTIE 
 
Moeremans&Sons is een plug&play-collectief bestaande uit acteurs Nina Goedegebure, 
Willemijn Haasken, Eva van Gessel, Kaatje Kooij, Rosa van Leeuwen, Eva Meijering, Nazanin 
Taheri Motlagh, Sofie Joan Wouters en Matthijs IJgosse, regisseur Sarah Moeremans, vormgever 
Julian Maiwald, en singer-songwriter Eefje de Visser. De afgelopen twee jaar maakten we de 
voorstellingen My First Suicide (2012) en Kill Your Character (2013) en de ‘20 minute 
performance’ My Own Private Disaster (2013). My First Suicide werd zeer enthousiast ontvangen 
en belandde in de top 10 van het theaterseizoen 2011/2012 van Volkskrant-recensent Vincent 
Kouters. Ook Kill Your Character oogstte een jaar later veel lof. Het werd “Een cogito ergo sum 
voor het Nederlands toneel” genoemd, kreeg vier sterren in de Volkskrant en Joyce Roodnat 
schreef in de NRC: “Als dit de toekomst is van het Nederlands toneel, dan zie ik die met 
vertrouwen tegemoet.” Dit najaar kwam daar Shoot The Messenger bij, de eerste voorstelling die 
we volledig zelfstandig produceerden. 
 
Moeremans&Sons theatraliseert filosofische vraagstukken in samenwerking met singer-
songwriter Eefje de Visser. We kunnen altijd en overal spelen door ons plug&play principe en 
hebben naast ons acteurschap ook allemaal productionele taken waardoor we volledig 
zelfvoorzienend opereren. Moeremans&Sons is een bedrijf mét winstoogmerk, alleen is de winst 
die we beogen niet materieel maar immaterieel. Een winst die we beogen te boeken door avond 
na avond een gesprek op gang te brengen over filosofische vraagstukken in de 
gelegenheidsgemeenschap die we samen met ons publiek vormen.   
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II – MISSIE 
 
Onze missie is: ‘Immaterial sharing is the new having’. We willen zoveel mogelijk immaterieel 
materiaal delen met ons publiek. We proberen waarde toe te voegen die niet uitgedrukt wordt in 
extra winst, rendement of koopkracht. Nee, de uitwisseling van kunst, talenten en kundes en het 
gesprek naar aanleiding van een voorstelling, lezing of filosofische tekst is volgens ons de manier 
om werkelijke waarde toe te voegen aan de wereld waarin we nu leven. Dat is geen uitgeholde 
verlichtingsgedachte, maar een ideaal dat alleen bestaat bij gratie van een chronische investering. 
En die investering doen we. Spelen, zingen, onze kostuums naaien, ‘de bus rijden’ of de verkoop 
van onze plug&play-shows, we doen het zelf. Theater mogelijk maken. Daders zijn in plaats van 
slachtoffers.  
 

Doelstellingen 
 
Artistiek  
Moeremans&Sons maakt plug&play-shows. Plug&play1 wil zeggen dat we in principe altijd en 
overal kunnen spelen. De enige voorwaarde is een stopcontact. Alle decors passen in een 
minibusje, acteurs bouwen zelf op en af, en ook tijdens de voorstelling is er geen externe 
technicus nodig. We ontwikkelen deze plug&play-shows in twee artistieke hoofdlijnen. De eerste 
lijn bestaat uit collectief gevormde ‘ideeënstukken’ (verdere toelichting in ‘III - Artistiek-
inhoudelijk’ (p.8)). De tweede lijn is de Crashtest Ibsen-reeks, die Sarah Moeremans en schrijver 
Joachim Robbrecht sinds 2013 ontwikkelen bij het Groningse NNT en die we vanaf dit jaar hand 
in hand verder produceren.  
 
De komende twee jaar zullen we drie nieuwe voorstellingen maken. We vormen collectief het 
nieuwe ideeënstuk Self Killing Prophecy. Daarnaast maken we twee nieuwe voorstellingen in de 
Crashtest Ibsen-reeks. De voorstellingen uit de Crashtest Ibsen-reeks gaan stuk voor stuk in 
première op het Oerol-festival en gaan daarna in een plug&play-zaalversie op tournee over de 
vlakke vloeren van Nederland en België. Self Killing Prophecy bewandelt de omgekeerde weg en 
zal juist in de zaal in première gaan en vervolgens tot Oerol c.q. eilandvariant getransformeerd 
worden.  
 
De voorstellingen die al op het repertoire staan blijven we ondertussen pop up-gewijs doorspelen. 
‘Pop-up repertoirespelen’ is een door Moeremans&Sons ontwikkelde manier van spelen, die 
inhoud dat we het hele jaar door op regelmatige basis spelen in plaats van er in korte tijd 30 
voorstellingen doorheen te jassen en de rest van het jaar radiostilte. Door ons plug&play principe 
kunnen we alle voorstellingen te allen tijde hernemen, en dus spelen we ons hele pop-up 
repertoire verspreid over het hele jaar kriskras door elkaar heen. Aan het eind van 2017 zal ons 

																																																								
1 Plug&play is één van de belangrijkste flexibiliteits-principes uit ons manifest (zie ‘IV – Manifest, p.9) 
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pop-up repertoire uit negen plug&play-shows bestaan: vier ideeënstukken, vier Crashtest Ibsen-
voorstelling en de ‘20 minute performance’ My Own Private Disaster. 
 
Community-vergroting 
Moeremans&Sons ontwikkelde de afgelopen jaren een bijzonder systeem van publieksbereik: het 
sidekick-systeem. We beschouwen onze PR als een actieve vorm van communityvorming rond 
Moeremans&Sons en zijn voorstellingen. In elke speelstad hebben we daarom drie tot vijf 
sidekicks die ons en onze voorstellingen vertegenwoordigen in hun stad. Dit geeft ons toegang tot 
een steeds groter wordend netwerk: een sidekicks draagt zorg voor 10 introducees die in het 
ideale geval weer voor 10 man zorgt etcetera etcetera.  
 
Aan de hand van dit sidekicksysteem – voor een verdere toelichting zie publiciteitsplan (VII, p.14) 
hebben we belangrijke stappen gezet naar een grotere publieksgroep. Die stappen zetten we in de 
komende twee jaar door. Op basis van deze ervaringen verwachten we per jaar 15 extra sidekicks 
aan ons te kunnen binden. Dat betekent een totaal van 80 sidekicks halverwege 2017. Hierdoor 
verwachten we 800 introducés te begroeten. Daarnaast hebben we door de samenwerking met het 
NNT en de Crashtest Ibsen-reeks en de meerjarige samenwerking met het Oerolfestival de 
mogelijkheid om een groter publiek op een langere termijn aan ons te binden.  
 
Voor een overzicht van onze partners naast het NNT en het Oerol Festival zie ‘XI – Partners’ (p.22)  
 
Buiten het theater 
Een langgekoesterde wens en doelstelling is om onze plug&play shows ook buiten de muren van 
het theater te spelen. Daar is plug&play ook voor ontworpen: in principe kunnen we altijd en 
overal spelen. ‘Kantoorpand, cruiseschip, duinpan, we worden graag uitgedaagd…’, schrijven we 
in onze verkoopbrieven. Een verdieping voor de voorstellingen en de mogelijkheid om heel 
andere publieksgroepen te bereiken. Een voorbeeld hiervan is het Summerjazz-festival in Leiden 
waar we een plug&play-versie van My Own Private Disaster op en rond twee brandweerauto’s 
speelden. We streven er naar om per jaar vier speelplekken te realiseren waar geen Koperen 
Kees2 te vinden is. 
 
Internationaal 
We oriënteren ons ook op het internationale circuit. In eerste instantie doet Eva Meijering (Sales 
Affairs) dat door op zoek te gaan naar internationale groepen, festivals en huizen die op een 
gelijksoortige manier met theater bezig zijn3. Internationaal produceren is geen doel op zich. Aan 
het eind van 2015 moet de oriënterende fase omgezet worden in een lange termijnplan: waarom 
gaan we welke internationale wegen bewandelen, en op welke manier?  
 

																																																								
2 Indien je wenkbrauwen hier – begrijpelijk – omhoog kropen: de Koperen Kees is een koperen (je zou het 
niet zeggen) merkteken vóór op het toneel als referentiepunt voor theatertechnici 
3 We grappen wel eens dat we zoeken naar het illustere Poolse theatercollectief  ‘Moeremans&Sonski’ 
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III – ACHTERGROND 
Van bleue studentengroep naar theatermogelijkmakend plug&play-collectief 

 
In de lente van 2012 maakte Sarah Moeremans met een groep - door hun blonde haarkleur 
nauwelijks van elkaar te onderscheiden - studenten van de Arnhemse toneelschool My First 
Suicide. Een radicale bewerking van ‘De Zelfmoordenaar’ van Nicolai Erdmann als muzikale 
tocht door de gangen van het theater. Dit schoolproject zou aanvankelijk vijf keer gespeeld 
worden, maar liep door overweldigend succes bij pers en publiek totaal uit de hand en werd 
veelvuldig - inmiddels bijna 50 keer - bijgeboekt.  
 
Dus daar zaten we... Op een vroege zomerdag in de binnentuin van Café Floor in de Rotterdamse 
Schouwburg. ‘Wie zou het interessant vinden om eens een voorstelling te verkopen?’ ‘Je bent een 
man, dan wil je vast technicus worden’, ‘Jouw vader is toch boekhouder, zit dat niet ook ergens 
in jouw bloed?’. In die tuin in die zomer kreeg ons onafhankelijke productiemodel en daarmee 
Moeremans&Sons zijn eerste vorm. 
 
In het jaar dat volgde – 2013, het afstudeerjaar van de acteurs - hielden we My First Suicide op 
repertoire en speelden we pop-up-gewijs het hele jaar door. Plug&play werd een realiteit: zelf 
opbouwen, zelf afbouwen en zelf de techniek draaien. Afwezige acteurs werden intern - of als dat 
niet lukte extern - vervangen en zo werd ook ons everybody-is-a-stand-in-principe geboren.  
De acteurs besloten om de gezamenlijke afstudeervoorstelling te gebruiken als investering in 
Moeremans&Sons en zo maakten we Kill Your Character, een bewerking van ‘6 personages op 
zoek naar een auteur’ van Luigi Pirandello. Ook deze voorstelling werd lovend ontvangen, en op 
het repertoire geplaatst. Toen we in de nazomer ook de ‘20 minute performance’ My Own Private 
Disaster maakten, konden we er niet meer onderuit, en op 30 december stonden we bij de Kamer 
van Koophandel om Moeremans&Sons om te dopen in Stichting Moeremans&Sons.  
 
In 2014 voegden we een derde avondvullende voorstelling toe aan ons repertoire. Shoot The 
Messenger, de eerste voorstelling waarvoor we volledig zelf de tekst vormden, en de eerste 
voorstelling die vanaf zijn ontstaan volledig professioneel groeide in ons ‘familiebedrijf’. Met 
Shoot The Messenger trekken we in de zomer van 2015 naar Oerol. Daar wordt de voorstelling 
samen met Crashtest Ibsen: Nora – een coproductie met het NNT – onderdeel van TEMPOPIA. 
Een tijdelijke utopisch samenzijn waar we voorstellingen, eten, lezingen en inspiratie delen met 
festivalbezoeker en eilandbewoner.  
 
Zoals gezegd	staat de komende twee jaar het maken van een nieuw collectief gevormd ideeënstuk 
op de agenda, alsmede de remake van Crashtest Ibsen: Nora en twee nieuwe voorstellingen in de 
Crashtest Ibsen-reeks (respectievelijk bewerkingen van Spoken en Pijlers van de samenleving), 
ook weer in gedeelde productie met het NNT.   
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IV – ARTISTIEK - INHOUDELIJK  
Het ontstaan van een plug&play-show 

 
De artistiek inhoudelijke keuzes van Moeremans&Sons komen voort uit filosofische dilemma’s. 
Voor onze eerste voorstelling My First Suicide stelden we onszelf de vraag of een mens zijn 
leven moet geven en zo ja waarvoor? In Kill Your Character was de kernvraag wat de mens 
menselijk maakt en welk mensbeeld gerepresenteerd wordt in het theater. En voor Shoot The 
Messenger was het uitganspunt: wat is een gemeenschap en welke rol speelt verbale 
communicatie hierin?  
  
Aan de hand van filosofisch wereldrepertoire articuleren we onze eigen standpunten en injecteren 
die vervolgens in onze personages. Personages zijn verpersoonlijkingen van meningen en 
politieke ideeën, geen verzameling psychologie of emotionele herinneringen. Ze representeren 
een bepaald idee. Onze teksten noemen we zodoende ideeën-stukken. Een term die we ontlenen 
aan Brecht’s Lehrstücke. Aan de hand van die verschillende ideeën agenderen we een gesprek 
over deze filosofische dilemma’s. We zien ons theater zodoende als een moreel filosofisch 
platform. 
 
Muziek  
Muziek speelt een zeer belangrijke rol in onze voorstellingen. Door de muzikale benadering van 
filosofische vraagstukken ontstaat er een spanningsveld tussen vorm en inhoud. De zang werkt 
met de taal als ultiem manipulatiemiddel. Door het opzwepende of bedwelmende karakter van 
muziek kunnen we datgene benoemen wat zonder zang zou klinken als spraakwater van een 
pastoor of dat van een moraalridder. Zo kunnen we het de toeschouwer op een elegante manier 
door de strot duwen zonder dat hij of zij daar last van heeft.  
  
Sinds onze eerste voorstelling My First Suicide werken we samen met singer-songwriter Eefje de 
Visser, winnares van de Grote Prijs van Nederland in 2009. Eefje heeft een bijzondere eigen stijl 
die balanceert op de grens van spreken en zingen. Haar intuïtieve manier van schrijven die zich 
op de klanken, het ritme en de dynamiek van de woorden toespitst is een grote verrijking voor 
ons werk. We proberen de grens tussen spreken en zingen zoveel mogelijk te laten vervagen: 
spreken is zingen, en zingen is spreken. 
 
Onafhankelijk productiemodel – manifest  
Naast theatermaker is elk lid van Moeremans&Sons ook theatermogelijkmaker. We doen alles 
zelf, van PR tot techniek en productie. We willen daders zijn en geen slachtoffers, en 
belemmeringen ombuigen in mogelijkheden. Deze veroveringen en verworvenheden vormen 
kernprincipes die we opnemen in ons manifest. Deze wetten zijn te allen tijden veranderfähig en 
daardoor roestbestendig.  
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VI REPERTOIRE 
 

My First Suicide (2012) 
9 tot 11 acteurs 
Een muzikale tocht door de gangen van theaters geïnspireerd op ‘De Zelfmoordenaar’ van 
Nicolai Erdmann. Over de vraag of een mens zijn leven moet geven en zo ja waarvoor dan? Voor 
de intelligentsia, de kunsten, het feministen, de ecologie, of toch ‘gewoon’ voor een stukje 
leverworst? 
   
Kill Your Character (2013) 
11 acteurs 
Losjes gebaseerd op ‘6 personages op zoek naar een auteur’ van Luigi Pirandello, waarin de 
personages binnenvallen in de repetitieruimte waar ‘hun’ stuk wordt gerepeteerd. Een 
voorstelling over welk mensbeeld gerepresenteerd wordt in het theater.4  
   
My Own Private Disaster – 20 minute performance (2013) 
4 acteurs en zoveel mogelijk onschuldige slachtoffers (figuranten) 
20 minute performance geïnspireerd op het hoorspel ‘War of the Worlds’ van Orson Welles. In 
twintig minuten ben je getuige van een catastrofale ramp. Je wordt de eigenaar van een ijzersterk 
verhaal, zonder een centje pijn. Maar straks wel scoren bij je vrienden. 
        
Shoot The Messenger (2014) 
6 acteurs – inmiddels 2.304 unieke samenstellingen mogelijk 
Een voorstelling over de rol van verbale communicatie binnen een gemeenschap. Over het 
fenomeen ‘roddelen’. Niet de roddel in zijn heersende connotatie als achterbakse splijtstof, maar 
als essentieel middel om een gemeenschap te binden. Roddels als de potloodschetsen van een 
nieuwe moraal: niet de politiek bepaalt de wet, maar de roddel. 
 
Self Killing Prophecy (2016) 
'De aantrekkelijke terreur van de statistiek of cijfergeilheid': in onze eerste drie voorstellingen 
lieten we de klassieke publieksopstelling nadrukkelijk in de coulissen liggen: één keer gingen we 
met het publiek wandelen en twee keer speelden we op de tribune rondom en/of in het publiek. In 
Self Killing Prophecy respecteren we wel degelijk de scheiding tussen acteurs en publiek. We 
zullen ‘het publiek’ proberen te vangen in statistieken en gemiddelden, ons enige middel om de 
massa te meten. Zoals een publiek normaal gesproken ongezien naar de acteurs kan kijken en ze 
categoriseert, draaien we nu die rol. De acteurs wanen zich onbespied en proberen de 
gedragingen van het publiek in kaart te brengen en er conclusies uit te trekken.  

																																																								
4 Eva van Gessel won op het ITS Festival 2013 de Kemn-A-Ward voor meest veelbelovende actrice in de 
rol van Eva 
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Self Killing Prophecy zal gaan over ‘de kwantificering' als middel om een gemeenschap te 
ordenen. Een gemiddeld inkomen, sterftecijfer of aantal kinderen is een logische paramater om 
iets over een gemeenschap te leren. Maar in een land waar de helft van de bevolking uit kleuters 
bestaat en de helft uit bejaarden, is er niemand 40. De beperkingen van rekenmodellen en 
peilingen zijn geen geheim maar waarom verlaten we ons er dan steeds weer op?  

 
TEMPOPIA (zomers van 2015, 2016 en 2017) 

 
Geïnspireerd op het thema ‘gemeenschappen’ van de voorstelling Shoot The Messenger stichten 
we op het Oerol Festival op Terschelling onze eigen ideale gemeenschap: TEMPOPIA. Een 
tijdelijke utopie waar voorstellingen spelen en we eten, lezingen en inspiratie delen met 
festivalbezoeker en eilandbewoner. In ieder geval tot en met 2017 zal TEMPOPIA jaarlijks haar 
zomerse tenten opslaan op Terschelling. Elk jaar speelt er één voorstelling uit ons eigen 
repertoire, en gaat er één voorstelling uit de Crashtest Ibsen-reeks in première.  
 
In TEMPOPIA vindt een collectieve uitwisseling van immaterieel materiaal plaats: je kunt er ’s 
ochtends het lijf trainen in niet alledaagse sporten, er worden aanstootgevende filosofische 
teksten gelezen en we bereiden er een diner wat verorberd wordt onder het genot van een lezing 
door een gastspreker. De belangrijkste leefregel is do what you can’t. De Tempopianen – de 
inwoners van Tempopia – zijn op zoek naar dingen die ze nog niet kunnen en proberen samen 
met het publiek (nieuwe) kennis en kunde te veroveren: of het nu een filosofische gedachte is, 
een gezond lijf of een inwijding in de wereld van de IJslandse mythen en sagen. Daarmee sluiten 
we aan op wat theater voor ons moet zijn. In onze utopie krijgt theater een belangrijke plek in de 
dag-invulling en gaat het maken ervan verder dan een vertoning alleen.  
 

De Crashtest Ibsen-reeks 
 

In de Crashtest Ibsen-reeks rijden regisseur Sarah Moeremans en schrijver Joachim Robbrecht 
Henrik Ibsens stukken met plankgas tegen de muur om zijn beste ideeën tussen de brokstukken 
vandaan te halen. Omdat de antwoorden van gisteren niet toereikend zijn voor de vragen van 
vandaag. Deze reeks wordt sinds 2013 ontwikkeld bij het Noord Nederlands Toneel. Vanaf 2015 
produceren Moeremans&Sons en het NNT deze reeks samen verder. De voorstellingen gaan als 
onderdeel van TEMPOPIA in première op Oerol en worden daarna op het repertoire geplaatst en 
pop up-gewijs gespeeld. Ook deze voorstellingen zullen gespeeld worden volgens ons everybody 
is a stand-in principe: in elke voorstelling is er één rol die gerouleerd zal worden. 
 
Crashtest Ibsen: Nora (2013, remake en eilandversie 2015)  
Nora (Een Poppenhuis) van Henrik Ibsen is inmiddels 136 jaar oud, maar wordt steeds weer uit 
de kast gehaald, omdat het stuk the battle of the sexes op treffende wijze in een verhaal weet te 
vatten. Maar na bijna anderhalve eeuw gooien we het roer radicaal om. Onze Nora voelt zich niet 



	 12

meer comfortabel in de rol die ze in haar gezin, op het toneel en in de wereld (als legendarisch 
personage) heeft moeten spelen. We leven in een tijd waarin de verhoudingen tussen man en 
vrouw niet meer zo asymmetrisch zijn, dus waarom zouden we ze zo representeren op het toneel? 
In de nieuwe bewerking laat Nora niet meer tot het einde van het stuk over zich heen wandelen 
om dan pas haar koffers te pakken. Crashtest Ibsen: Nora is daarmee een satire op onze huidige 
houding tegenover vrouwenemancipatie, moraal, geld en de functie van toneel.  
 
Crashtest Ibsen: Volksvijand (2014)  
Lang voordat het woord klokkenluider een begrip werd in onze samenleving toonde Henrik Ibsen 
in zijn klassieker Vijand van het volk al hoe idealisme en pragmatisch opportunisme op elkaar 
kunnen botsen. Waar is het volk het meest bij gebaat: de collectieve leugen of de verpletterende 
waarheid?  
 
Crashtest Ibsen: Ik zie spoken! (2016) 
We leven voorzichtig als porseleinen vaasjes, we vertonen risicomijdend gedrag, drinken geen 
druppeltje alcohol meer als we achter het stuur zitten en gaan in eerste versnelling door de bocht. 
Op onze smartphones downloaden we vlijtig health-apps die onze hartslag en bloeddruk in de 
gaten houden. We verzekeren ons voor elke stap die we zetten, hopend dan wel biddend dat de 
verzekeraars zelf onze centjes niet roekeloos vergokken op de beurs. Bij al dat verzekeren 
vergeten we de enige echte zekerheid : dat we leven op garantie van de dood. Dat kan niet anders, 
nee, dat moet ergens een keer mis gaan, misser dan mis. Crashtest Ibsen: Ik zie Spoken! gaat over 
onze hedendaagse neurotische drang alles te willen controleren en bedwingen en is een pleidooi 
voor risico. 
 
Crashtest Ibsen: Pijlers van de samenleving (2017) 
In onze ‘liquid times’ (om Zygmunt Bauman maar eens aan te halen) is een maatschappij geen 
huis meer dat op pijlers is gebouwd, maar meer een soort web, of een moeras, waar alles half 
waar en half leugenachtig is. Waar geen barokke façades van bedrog de diepe waarheden 
verbergen. Vanuit dat perspectief wordt het naturalistische drama ‘Pijlers van de Samenleving’ 
van Henrik Ibsen herbekeken. Ondernemingszin en de wil tot macht zijn nog steeds even relevant 
als in de tijd van Ibsen, maar manifesteren zich op een hele andere manier, in een hele andere 
morele context.  
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VII - PLAATS IN HET THEATERLANDSCHAP 
 

Moeremans&Sons creëert nieuw repertoire dat ontstaat vanuit het geloof in een ideeënwereld. 
Wij geloven in de weg van de exercitie, eerder dan in het najagen dan wel halsstarrig verdedigen 
van één morele waarheid. Zoals het personage Roos in de voorstelling Kill Your Character zegt: 
 
  ‘Ook jouw waarheid, wanneer ze lijkt op te doemen, daag haar uit. Niet omdat er 
daarna een nieuwe waarheid, een waardere waarheid zou verschijnen, maar omdat elke vorm 
van waarheid zich een goddelijk karakter toe wil eigenen’ 
        
Door de prominente rol van muziek in onze voorstellingen worden deze beschouwingen 
toegankelijk en emotionerend voor een breed publiek. Spreken is zingen, en zingen is spreken. Zo 
maken we filosofisch theater met een spreek-zingende portier die de deur voor je open houdt.  
 
We gooien onszelf mee in de strijd. Onze voorstellingen gaan niet over de kleine mens die gebukt 
gaat onder het ondraaglijke bestaan, noch de Zuidas-bobo die te kampen heeft met gewetens-
kwesties of de degenen aan de zelfkant van de maatschappij. We maken theater dat handelt over 
thema’s waar wij zelf mee worstelen. Die thema’s ontlenen we niet aan de waan van de dag. We 
willen de actualiteit inspireren met onze voorstellingen. We houden het publiek geen 
‘spreekwoordelijke spiegel’ voor, maar proberen met het publiek te communiceren door deze 
thema’s op te werpen. Zo willen we de tongen van ons publiek inspireren, en wordt ons theater 
politiek. Ons lidmaatschap van Moeremans&Sons zien we als politieke keuze en een manier van 
gemeenschapsvorming. In My First Suicide wordt spreek-gezongen: ‘kalm kalm kalm lieve 
vrienden, we zijn toch allemaal nuchtere idealisten?’ 
 
Als nuchtere idealisten willen we opnieuw uitvinden wat de rol is van een theatergezelschap anno 
2015. We zien dit als social engeneering: we huren geen mensen in, maar bouwen een eigen 
familiebedrijf, gedreven door persoonlijk contact. We willen met iedereen contact hebben: van de 
technicus tot de dames of de enkele heer van de PR en natuurlijk het publiek. Van het voorwoord 
in de foyer dat we voor elke voorstelling houden (zie het voorblad van dit beleidsplan) tot het 
gesprek aan de bar, we willen dat ons publiek zich persoonlijk uitgenodigd en aangesproken 
voelt. 
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VIII – PUBLICITEIT, BEREIK en ZICHTBAARHEID 
 

Communitybouw via sidekicks  
We zijn niet zomaar blij met een volle zaal, we zijn pas blij met een betrokken volle zaal. 
Geïnspireerd door het thema ‘gemeenschappen’ van Shoot The Messenger beschouwen we onze 
PR als een actieve vorm van communityvorming rond Moeremans&Sons en zijn voorstellingen. 
We draaien de soms gevreesde uitspraak ‘ik wil niet alleen dat mijn vrienden en familie in de zaal 
zitten’ om. We willen juist wél dat zij in de zaal zitten, maar we willen dan óók spelen voor de 
vrienden van vrienden, vrienden van familie, de familie van vrienden en later weer hun vrienden, 
familie en kennissen. Op die manier breiden we stap voor stap – peer to peer – onze 
gemeenschap uit.  
 
De belangrijkste schakel hierin is ons sidekick-netwerk. We benoemen in elke speelstad 
betrokken leden uit onze huidige publieksgroep tot sidekick. Dit zijn mensen die dicht bij ons 
staan en een grote betrokkenheid bij onze voorstellingen hebben. Een sidekick vertegenwoordigt 
ons via mond-tot-mond (en als het nodig is mond-op-mond) reclame in hun stad en draagt zorg 
voor tien bezoekers per voorstelling. Ze zorgen niet alleen dat deze introducees van onze 
voorstellingen af weten, maar dragen er ook echt zorg voor dat ze komen. De schoonmoeder van 
actrice Nina Goedegebure is het levende bewijs door inmiddels eigenhandig al 90 introducees 
naar onze voorstellingen gebracht te hebben. De sidekicks zijn als volgt verspreid door 
Nederland:  
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Op wie richten we ons? 
 

We stellen de groep sidekicks per stad zo samen dat er een grote diversiteit van introducés bereikt 
kan worden. Jong en oud, hoog- of laagopgeleid, rijk en arm, frequent of niet frequent 
toneelbezoeker. We bereiken daarmee met name de volgende gedragsgroepen: 
 
De huidige Moeremans&Sons gemeenschap 
We onderhouden de band met onze huidige gemeenschap zeer nauw. We zijn met veel acteurs, 
dus na onze voorstellingen kunnen we in principe iedereen spreken. Bezoekers die My First 
Suicide zagen, zagen heel vaak ook Kill Your Character, en andersom. In onze continue PR 
zetten we hoog in op het onderhouden van persoonlijk contact met onze bezoekers. Ons doel is 
dan ook dat iedereen die eerder een voorstelling van Moeremans&Sons heeft gezien bij een 
nieuwe voorstelling in de zaal zit.  
 
De Crashtest Ibsen gemeenschap 
Door de reekswerking zien we ook rond Crashtest Ibsen nu al een trouwe community ontstaan. Er 
zijn zelfs bezoekers die de hele Crashtest Ibsen-reeks willen bingewatchen. Een verzoek waar we 
in de toekomst aan tegemoet willen komen door de hele reeks als marathon achter elkaar te gaan 
spelen. Maar dat is voor de toekomst. Omdat we vaak Moeremans&Sons publiek terug zien bij 
de Crashtest Ibsen-reeks en vice versa en Crashtest Ibsen: Nora onderdeel wordt van het 
Moeremans&Sons repertoire, hebben we als doel om deze twee gemeenschappen stapsgewijs met 
elkaar te vermengen.  
 
De Oerol gemeenschap 
Door de meerjarige samenwerking met Oerol zullen we in ieder geval de komende drie jaar op 
Terschelling aanwezig zijn met TEMPOPIA5. Op Oerol zullen we belangrijke stappen zetten in 
de vergroting van onze publieksgroep, we ontvangen er tien avonden lang namelijk 500 gasten. 
Bovendien is TEMPOPIA de hele dag toegankelijk en kan een deel van het publiek blijven eten, 
waardoor de relatie tussen ons en ons publiek verder zal gaan dan de eenzijdige verhouding 
toeschouwer – acteur. Die 10-daagse flirts willen we op het vasteland doorzetten in duurzame 
relaties.  
 
HBO en Universiteiten 
Faculteiten die inhoudelijk in verbinding staan met onze filosofische en theatrale insteek. 
Studenten filosofie, sociologie, humanistiek, theaterwetenschappen, scenografie, 
schrijfopleidingen en toneelschoolstudenten zijn vaak geïnteresseerd in de voorstellingen van 
Moeremans&Sons. Zo zijn er vanuit de Universiteit Utrecht al papers geschreven over onze 
eerste voorstelling My First Suicide. In elke stad met een grote universiteit heeft één van de 

																																																								
5 Daar spelen we ieder jaar één voorstelling uit de Crashtest Ibsen-reeks en respectievelijk Shoot The 
Messenger, Kill Your Character en de in 2016 te maken nieuwe voorstelling Self Killing Prophecy. 
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sidekicks een groot netwerk onder studenten van deze gerichte faculteiten. 
 
Filosofisch georiënteerden 
Ook buiten HBO’s en universiteiten om richten we ons op geïnteresseerden in onze filosofische 
insteek. De behandeling van grote maatschappelijke en filosofische vraagstukken vindt 
aansluiting op lezers van Filosofie Magazine, bezoekers van de voorstellingen van bijvoorbeeld 
stand-up philosopher Laura van Dolron of kijkers van het HUMAN programma ‘Dus ik ben’, 
waar Moeremans&Sons dit najaar in een lang interview te zien is naar aanleiding van de talk ‘Art 
as Therapy’ van Alain de Botton. 
 
Jonge politiek actieven 
In onze ambitie om theater politiek te maken zijn we geïnteresseerd in de jong-afdelingen van 
politieke partijen. In deze tijd lid worden van een politieke partij vraagt om engagement, en de 
opkomelingen zijn met innovatie bezig. Wij zijn nieuwsgierig naar hun gedachten over onze 
voorstellingen en verwachtten een wederzijdse interesse.  
 
Fans van Eefje de Visser 
Eefje de Visser won in 2009 de grote prijs van Nederland en haar album ‘Het Is’ werd door 
3voor12Utrecht verkozen tot beste album van 2013. Eefje heeft een grote fanbase en daar maken 
we in onze PR gebruik van. Na concerten en op social media informeert Eefje haar fans 
regelmatig over Moeremans&Sons. Zo triggeren we de mensen om ook naar haar composities in 
onze voorstellingen te komen luisteren.  
	

Zichtbaarheid 
 

De belangrijkste doelstelling van onze marketingcampagne is het vergroten van de bekendheid 
van de naam Moeremans&Sons en de zichtbaarheid van het gezelschap. Dit doel willen we 
bereiken aan de hand van een inhoudelijke pijler uit Shoot The Messenger, namelijk ‘de roddel’. 
Zoals een roddel groeit en in het publieke domein belandt, zo moet Moeremans&Sons ook op 
gaan duiken in het publieke leven. Als een soort real life internet viral willen we een roddel over 
Moeremans&Sons installeren. Dat doen we op de volgende manieren: 
 
Het bewegende familiebedrijf 
Geïnspireerd door de transportreclame van familiebedrijven dragen de leden van 
Moeremans&Sons tijdens werkuren een stofjas met het logo van Moeremans&Sons. Dat wil 
zeggen wanneer we vergaderen, op weg naar de Albert Heijn in pauzes en tijdens het opbouwen 
op de dag van de speelbeurt. Daarnaast is ons bedrijf zichtbaar doordat er zowel in Nederland als 
in België via een automagneet reclame gemaakt wordt voor Moeremans&Sons als we ons 
transporteren. Vanaf dit jaar komt daar de reclame bij op de overkapping van onze boedelbak, die 
door Julian Maiwald omgetoverd zal worden tot rijdende reclamezuil.   
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Deze bewegende reclame is overigens niet geheel zonder risico (lees: levensgevaarlijk) voor de 
onschuldige voorbijganger. Het is al een paar keer voorgekomen dat iemand zijn blik er net iets te 
lang op liet hangen en daardoor tegen een boom fietste of op een andere manier onhandige 
letselschade heeft opgelopen… 
 
Posters en flyers: duurzaam en op onze eigen authentieke wijze  
Met onze vormgever Julian Maiwald heeft Moeremans&Sons een sterke beeldtaal ontwikkeld. 
Onze posters en flyers zijn voorzien van een herkenbare tekening, een eigen font en worden 
gedrukt op ecologisch verantwoorde wijze (If you use, re-use in ‘IV – Manifest (p.9)). Onze 
posters zeefdrukken we, op duurzaam (revive 150 gram) papier. Dit geeft ze een authentieke 
uitstraling en letterlijk geen één poster is hetzelfde. Onze flyers stencilen we op hergebruikt 
papier. Op de achterkant word je dan ook verrast met theaterdialogen, gebruiksaanwijzingen of 
liefdesbrieven.  
 
Do what you can’t-lijn 
Een ander principe uit ons manifest is do what you can’t. We doen dingen die we niet kunnen en 
leren onszelf zo second talents aan. Na elke voorstelling verloten we een uniek do what you can’t 
item. Na Shoot The Messenger zijn we dat voor het eerst gaan doen met zelf genaaide 
Moeremans&Sons T-shirts. Maar we maken bijvoorbeeld ook do what you can’t lipgloss – met 
amandelolie en honing – die we verkopen in onze merchandise, naast onze ‘de dodelijkste 
bezigheid blijft toch leven’-aanstekers, gezeefdrukte notitieboekjes of een unieke gezeefdrukte 
poster.  
 
Op z’n Erwin Olaf’s  
Het second talent die vormgever Julian Maiwald binnen Moeremans&Sons ontwikkelt is 
fotografie. Naast de scènefotografie ontwikkelt hij fotoreeksen van het collectief die een 
herkenbare beeldende handtekening naar de buitenwereld vormen. De groepsfoto’s (uiteraard in 
stofjassen) sieren ons briefpapier6, en de individuele foto’s gebruiken we om op een speelavond 
aan de buitenwereld te tonen wie er op de vloer staan – dat verschilt immers elke avond door ons 
everybody is a stand-in principe. 

																																																								
6 Zie bijvoorbeeld onze blogs op www.moeremansandsons.com onder de tegel ‘blog’  
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Pop-up in de bioscoop en op de radio 
Om reuring te creëren rond Shoot The Messenger trokken we de stoute schoenen aan en belden 
we met de nodige brutaliteit in onze donder Jean Mineur op – ja, dat mannetje dat op een filmrol 
naar de aarde surft voorafgaand aan een film in de bioscoop. Met een stop-motion trailer waren 
we zo wekenlang te zien voorafgaand aan alle films in bijvoorbeeld de Filmhallen en Kriterion in 
Amsterdam en de filmzalen van de Verkadefabriek. Dat leverde ons veel aandacht op – en 
inmiddels ook een aantal copycats, waar we heel blij mee zijn, sharing is the new having, ook op 
PR-gebied. We willen deze vorm van pop-up reclame verder uitbreiden en het volgende medium 
waar we met pop-up reclame – een korte radiotease ontworpen door Eefje de Visser – willen 
opdoemen is de radio.  
 
Internet en social media 
‘Het meest gehashtagde theatercollectief van Nederland’, zo doopte Kees van Leeuwen ons om 
tijdens de seizoensopening van Theater Ins Blau. We zetten in onze PR hoog in op digitale 
zichtbaarheid en social media: 
 
 Op www.moeremansandsons.com is alle informatie te vinden omtrent Moeremans&Sons. 

We houden onze volgers via blogs op de hoogte van de ontwikkelingen van Shoot The 
Messenger, en die blogs delen we ook op Facebook, Instagram en Twitter.  

 Twitter vormt een belangrijke toevoeging op onze mond-tot-mond reclamecampagne, en 
voor het vergroten van ons netwerk. Hier bloggen we ook, maar dan natuurlijk in het 
Twitter-format van 140 tekens. Op voorstellingsdagen delen we bijvoorbeeld een verslag 
van uur tot uur: ‘3 uur voor aanvang, tekstrepetitie tijdens het eten (met foto) 
@Theaterkikker @Utrecht’.  

 Deze Twitter-account is gelinkt aan onze Facebook-account waardoor ook onze volgers 
zonder Twitter op de hoogte blijven.  

 Moeremans&Sons maakt van alle voorstellingen een zelfgemaakte plug&play trailer. 
Deze trailer delen we via onze website en die van de theaters waar we spelen en social 
media. 
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IX – VERKOOP 
 

Het beoogde speelcircuit concentreert zich rond het vlakke vloer circuit van Nederland en België. 
Met My Own Private Disaster zetten we daarnaast in op festivals en evenementen. We oriënteren 
ons daarnaast op het internationale circuit. In het najaar van 2014 speelden we voor het eerst in 
België, wat de nodige Vlaamse interesse heeft aangewakkerd. We voorzien daar dus vaker en 
meer te gaan spelen. Mede dankzij het internationale netwerk van onze bestuursvoorzitter 
Jasminka Beganovic hebben we contact met verschillende buitenlandse festivals. Zo beleefde My 
Own Private Disaster in 2014 haar Britse première op het Flare Festival in Manchester.  
 
De verkoop is in handen van Eva Meijering. Zij doet dit door een persoonlijke afspraak met een 
programmeur te maken en hem of haar te betrekken bij de voorstelling, om samen te kijken naar 
de beste manier om deze per stad neer te zetten. Door de persoonlijke benadering werken we 
efficiënt samen met de theaters en halen we het meeste uit een speelbeurt.  
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X – TIJDSPAD 
 

2015 
Crashtest Ibsen: Nora 
1 t/m 11 juni   montage op Terschelling 
12 t/m 21 juni   voorstellingen Oerol Festival 
Augustus en verder  repetities en spelen plug&play zaalvariant 
 
TEMPOPIA 
Januari tot en met mei pre-productie 
1 juni t/m 12 juni  voorbereidingen op Terschelling 
13 t/m 21 juni   Oerol Festival 
 

2016 
Crashtest Ibsen: Ik zie spoken! 
25 april t/m 30 mei  repetities 
31 mei t/m 9 juni  montage op Terschelling 
10 t/m 19 juni   voorstellingen Oerol Festival 
Augustus en verder  repetities en spelen plug&play zaalvariant 
 
TEMPOPIA 2.0  
Januari tot en met mei pre-productie 
31 mei t/m 9 juni  voorbereidingen op Terschelling 
10 t/m 19 juni   Oerol Festival 
 
Self Killing Prophecy 
Medio juli t/m augustus repetities 
Medio september  première, vervolgens pop-up spelen 
Voorjaar 2017   repetities Oerolversie 
Juni 2017   montage op Terschelling en spelen op het Oerolfestival 

 
2017 (eerste helft) 

Crashtest Ibsen: Pijlers van de samenleving 
Eind april t/m eind mei repetities 
Tot en met 9 juni  montage op Terschelling 
9 juni t/m 18 juni  voorstellingen Oerol Festival 
 
TEMPOPIA 3.0 
Januari tot en met mei pre-productie 
Eind mei t/m 8 juni  voorbereidingen op Terschelling 
9 juni t/m 18 juni  Oerol Festival 
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XI – ORGANISATIE 
 
Om de taken binnen ons gekozen familiebedrijf inzichtelijk te maken namen en rugnummers van 
ieders productionele taken – we noemen dit affairs – naast zijn of haar artistieke inbreng en 
verantwoordelijkheid: 
 

Willemijn Haasken Production Affairs   
Matthijs IJgosse Text & Technical Affairs 
Nazanin Taheri Press & Education Affairs   
Nina Goedegebure Public Affairs    
Sofie Joan Wouters  Digital & Peoples Affairs  
Rosa van Leeuwen Financial Affairs   
Eva Meijering  Sales & Education Affairs  
Eva van Gessel Costume & Merchandise Affairs    
Kaatje Kooij  Lobby & Singing Affairs 
Julian Maiwald Design Affairs     
Sarah Moeremans General & Directing Affairs  
Eefje de Visser Music Affairs        
 

Stichtingsbestuur 
 
Jasminka Beganovic - voorzitter  
Zakelijk directeur van het ITS Festival 
Dana Linssen - secretaris 
Hoofdredacteur van de Filmkrant en recensent bij onder andere NRC Handelsblad  
Maurice Dujardin - penningmeester 
Zakelijk leider van Theater Artemis 
Cis van Helmond - lid 
Ex zakelijk leider van onder andere Frascati, Generale Oost en de Peergroup 
 
Stichting Moeremans&Sons onderschrijft de principes en best practice bepalingen van de Code 
Cultural Governance en past de regels omtrent goed bestuur, adequaat toezicht en transparante 
verantwoording toe. Het bestuur vervult zijn functie onbezoldigd.  
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XII – PARTNERS  
 

Productiehuis Rotterdam 
Met Productiehuis Rotterdam hebben we sinds onze eerste voorstelling in 2012 een bijzondere 
samenwerking opgebouwd. Ze bieden betrokken begeleiding en geven ons tegelijk ruimte en 
ondersteuning in onze wens in de toekomst onafhankelijk te gaan opereren. De stap naar 
zelfstandige positie wordt vanuit die gezamenlijke geschiedenis ondersteund. Het Productiehuis 
groeit mee met ons collectief en is daarom steeds meer op de achtergrond aanwezig. 
 
NNT Groningen 
Sarah Moeremans begon in 2013 als huisregisseur aan de Crashtest Ibsen-reeks. Vanaf 2015 
wordt deze reeks hand in hand met Moeremans&Sons verder geproduceerd. In deze  
samenwerkingsconstructie zal het NNT op productioneel vlak gefaseerd op de achtergrond 
treden, waardoor het Moeremans&Sons stap voor stap ondersteunt richting zelfstandigheid.  
 
Oerol Festival 
Met Oerol zijn we een meerjarige samenwerking aangegaan die bestaat uit het jaarlijks 
terugkerende TEMPOPIA. Ook Oerol heeft de wens uitgesproken ons talent verder te helpen 
ontwikkelen en is daarom als coproducent betrokken.  
 
Theater Ins Blau 
Theater Ins Blau ondersteunt ons facilitair, wat concreet inhoudt dat we in Leiden gebruik kunnen 
maken van repetitieruimte, een gedeelde opslag en transport. 
 
De Coproducers  
Shoot The Messenger werd ondersteund door de Coproducers7. Deze ondersteuning hebben we 
gebruikt om logische volgende stappen te zetten in onze professionalisering en een grotere 
publieksgroep aan ons te binden. 
 
ArtEZ Hogeschool voor de kunsten en de Operadagen Rotterdam zijn betrokken geweest bij 
de totstandkoming van My First Suicide. Eerstgenoemde was daarnaast ook betrokken bij het 
repetitieproces en de eerste voorstellingen van Kill Your Character. 
  

																																																								
7 De Coproducers is een initiatief van de Toneelschuur, Theater Frascati, Theater aan het Spui, Theater 
Kikker, De Verkadefabriek, Grand Theatre Groningen en de Rotterdamse Schouwburg om een stimulans 
te geven aan vernieuwend theater- en dansaanbod. Per seizoen selecteren deze theaters twee makers en 
zetten zich in om dit nieuwe aanbod te verbinden met nieuw publiek. De ondersteuning van de 
Coproducers hebben we gebruikt om met geduchte begeleiding de volgende stappen te zetten in onze 
professionalisering en een grotere publieksgroep aan ons te binden 
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XIII – FINANCIËN 
 
Indien de begroting dit toe laat worden de leden van Moeremans&Sons conform CAO in dienst 
genomen per project. Tijdens de rest van het jaar werken we ook elders op freelance-basis. De 
affairs blijven dan wel doorlopen, deze arbeidsuren zien we als een investering in de toekomst 
van Moeremans&Sons. Het is onze bedoeling om onszelf in de toekomst ook voor deze functies 
te kunnen gaan betalen. Een voorbeeld hiervan is het honorarium tijdens het maken van Shoot 
The Messenger. Iedereen werd voor 80% als acteur of regisseur betaald en de overige 20% was 
een vergoeding voor één dag per week aan productionele taken. 
	
Subsidies  
Moeremans&Sons ontvangt momenteel geen structurele subsidies maar vraagt per project ad hoc 
projectsubsidie aan. Shoot The Messenger werd ondersteund door het Fonds Podiumkunsten en 
het Prins Bernhard Cultuurfonds. Deze bijdragen gelden voor het maakproces van Shoot The 
Messenger en een tournee van 35 voorstellingen binnen twee jaar na de start van het project (1 
oktober 2014). We hebben tot nu toe 26 van deze voorstellingen gespeeld, de 10 voorstellingen 
op Oerol maken deze 35 voorstellingen compleet. TEMPOPIA wordt naast de bijdrage van 
bovengenoemde fondsen aan de voorstellingen die er spelen ondersteund door Stichting Melanie 
en het Prins Bernhard Cultuurfonds.  
 
Eigen vermogen 
We hebben onszelf voor de speelbeurten van onze eerste twee voorstellingen bewust niet 
uitbetaald. De uitkoopsommen hebben we gespaard, en zien we als een investering in de 
ontwikkeling en de toekomst van Moeremans&Sons. Een bescheiden eigen vermogen om ook 
zelf te investeren in onze projecten en als buffer voor onvoorziene kosten. 
	
Boekhouding 
Kees van Leeuwen (directeur van Theater Ins Blau) is boekhouder van Moeremans&Sons. 
 
Begroting 
De eerste jaarrekening wordt opgemaakt met de project-afrekening van Shoot The Messenger, en 
zal in de loop van 2015 op onze website gepubliceerd worden. 
	


