
Terugkijkend op het turbulente jaar 2021 zijn wij trots op wat er tot stand is gekomen. Wij kijken
met plezier naar de projecten gemaakt zijn, naar de stappen die zowel artistiek als
organisatorisch zijn gezet en die verwoord zijn in dit bestuursverslag. Wij danken het Fonds
Podiumkunsten en de Gemeente Amersfoort voor hun vertrouwen in ons  en onze projecten die
door hun meerjarige investeringen mogelijk worden .
Maar vooral danken wij de club die 2021 een smoel heeft gegeven

Zino Ainsley Schat, Conni Trommlitz, Cat Smits, Tim Velraeds, Alexander Brouwer,
Harriet Stroet, Josje Eijkenboom, Rick Zwart, Linde Schinkel, Lorenzo Capodieci,Kim
Kooiman, Neville Tranter, Flip Noorman, Tessa Verbei, Ascon de Nijs, Atty Kingma, Sally
Pittman, Ilija Surla, Josse Vessies, André Mello, Wilco Alkema, Mark Verhoef, Daniel
Patijn, Roel ter borg, Ederson Xavier, Marieke van Dis, Mirte Droogers, Marijana
Mikolcic, Frontaal| Mirjam Nebbeling, het jongNBE, Duda Paiva en Prisca Maas

HET BESTUUR VAN STICHTING LASWERK  | DUDA PAIVA COMPANY
Ancella Anssems Mirjam Barendregt Leo Spreksel
voorzitter penningmeester lid

Amersfoort, april 2022
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DUDA PAIVA
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Ik ben gefascineerd door het lichaam dat communiceert door beweging. Het animeren van
ruimte en tijd. In mijn werk vraag ik mij af wat het betekent om mens te zijn en ga ik op zoek naar
verhalen die ons in staat stellen onszelf beter te begrijpen. Het lichaam gebruik ik om die
verhalen te vertellen. Het lichaam van de danser en dat van de pop die hij/zij manipuleert. Met
behulp van mijn Object Score techniek laat ik deze lichamen spreken. Ze zijn een blauwdruk van
wat zich in de ziel afspeelt, maar ook het canvas waarop de tijd zijn afdruk zet.

Mijn sculpturen spelen een belangrijke rol in het zoeken naar de kern van het mens-zijn. Hun
flexibele vormen tonen de uiterlijke kenmerken van het menselijk lichaam en overstijgen
deze tegelijkertijd. Het zijn van nature neutrale wezens die ik vul met verhalen, die ik oppik uit
onze tijdsgeest. Welke verhalen bepalen wie wij zijn en hoe wij op elkaar reageren? Wat is onze
invloed op de wereld - als individu of als groep? Als maker van visueel theater op het snijvlak
van dans en poppen wil ik mijn stem laten horen en een klankbord zijn voor mijn publiek.

Er is veel gebeurd sinds wij ons meerjarenplan voor 2021-2024 schreven. Wij staan middenin
een zich snel veranderende wereld, met grote, urgente problemen als klimaatverandering,
pandemie en een dreigende wereldoorlog. Thema’s die de mensheid op scherp zetten en -
vanzelfsprekend - van invloed zijn op ons werk. Als makers reflecteren wij op gebeurtenissen en
dragen we creatieve denkrichtingen aan. Zo ontwikkelt zich een spannend spel tussen de
performer, de pop en het publiek.

Door de pandemie werd ik (opnieuw) op mijzelf teruggeworpen. Net als in mijn jeugd, toen ik
door een zeldzame oogziekte twee jaar in relatieve isolatie doorbracht, werd ik door Covid19
opnieuw in mijn eigen bubbel gedwongen. Mijn gezondheid (een longaandoening) maakt dat ik
geen risico’s kan nemen, waardoor ik mij wel moest terugtrekken. Behalve isolatie leverde deze
periode ook artistieke ruimte op. In mijn solo Bruce Marie daagde ik mezelf uit om alle rollen te
spelen en mijn manipulatietechniek op een nieuwe manier in te zetten. Ik verdiepte me voor deze
voorstelling in het Transhumanisme, in mijn optiek een gevaarlijke en uiterst futuristische
poging die de mens waagt om aan zijn sterfelijke lichaam te ontsnappen en eeuwig voort te
bestaan.

Klimaatverandering was al onderwerp van Vergeten Dieren, Verloren Zaken en zal ook het
thema zijn van de nieuwe kindervoorstelling Kinderen van het Verdwenen Woud (werktitel),
waarin de menselijke invloed op de natuur (specifiek: het Amazone regenwoud) centraal staat.

Op het moment dat we dit jaarverslag schrijven, zitten we middenin de repetities voor de
Matthäus Passion, in coproductie met Het Nederlands Blazers Ensemble. Terwijl gevochten
wordt in Oekraïne en een derde wereldoorlog dreigt, werken wij aan een eeuwenoud verhaal
over opoffering en menselijk geweld.

Het is niet meer dan logisch dat deze indringende thema’s hun weerslag vinden in mijn werk. Ik
vul de lichamen van mijn poppen en spelers met de verhalen van onze tijd. Als maker is dat de
enige manier waarop ik kan reageren op de wereld, om zo een bijdrage te leveren aan reflectie
en nieuwe inzichten.”

Duda Paiva
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BESTUURSVERSLAG 2021
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In de planperiode 2021-2024 ontwikkelt Duda Paiva zich verder als regisseur en artistiek
leider. Die ontwikkeling voedt hij via drie paden: maken (het avontuur van vernieuwing),
overdragen (de speeltuin van de Object Score), doorgeven (het begeleiden en stimuleren van
andere makers in hun projecten).

De onvoorspelbaarheid van 2021 had zeker haar invloed op de paden die uitgezet waren. Soms
waanden wij ons in labyrint, op zoek naar in- en uitgangen om onze ambities te kunnen
ontwikkelen. Door niet strak vast te houden aan de volgorde van de projecten. Door te reageren
en in te spelen op wat mogelijk was en ons verder te ontwikkelen, werd 2021 een tikje anders
dan gepland. Maar inhoudelijk een feest van ontdekkingen.

Maken  |  Het avontuur van vernieuwing | DE PROJECTEN
‘ Vanuit de behoefte zichzelf te blijven vernieuwen, zoekt Duda ook in de nieuwe planperiode de
confrontatie met andere disciplines. Door te werken binnen wisselende artistieke kaders
worden nieuwe wegen ontdekt en het eigen werk op een hoger plan getild. De confrontatie van
de poppen met andere kunstvormen zet zijn werk op scherp, voegt nieuwe elementen toe aan de
eigen artistieke signatuur en het door-ontwikkelen daarvan. Om dat te bereiken gaat Duda niet
alleen de dialoog aan met spelers en co-producers, maar toetst hij zijn werk ook aan zijn
publiek, dat hem voedt en actueel houdt.’

Zonder te weten wat de wereld voor ons in petto had,  plaatsen we voor planperiode 2021-2024
onze (co)producties in het teken van de vraag wat het betekent om mens te zijn in een wereld die
steeds verder afbrokkelt. Wie zijn wij en wat is ons verhaal? Die verhalen brengen we tot leven
vanuit onze insteek: het communiceren via de beweging van danser en pop..
In ‘Sonatinas 4 Feet’ duiken we in het leven en werk van de Braziliaanse fotograaf Alaïr Gomes
en zoomen we in op het snijvlak tussen zijn kunstenaarsschap en zijn grensoverschrijdend
gedrag. Gomes verheerlijkte het mannelijk lichaam in zijn beelden, maar riep met zijn fascinatie
een gewelddadige reactie op.
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In ‘Bruce Marie’ verdiepten we ons in het (futurische) transhumanisme, dat zich ingeperkt voelt
door het enkele lichaam en naar oplossingen zoekt om - onafhankelijk daarvan - oneindig verder
te leven.

SONATINAS 4 FEET in samenwerking met FRACTALE COLLECTIVE (link trailer)

‘Sonatinas 4 Feet’ was een avontuurlijk traject. Inhoudelijk en qua werkwijze kenden Fractale
Collective en Duda Paiva elkaar nauwelijks. Toch leverde de samenwerking een prachtige
beeldtaal op. We ontdekten dat de werkwijze van hiphop en die van ons dichtbij elkaar liggen.
Waardoor het mogelijk werd in een korte tijd een gelijkwaardige, inhoudelijke en gelaagde
dialoog tussen twee disciplines op te bouwen. De zeggingskracht en mogelijkheden van de
abstractie van hip hop en het narratief van de pop zijn in ‘Sonatinas 4 Feet’ zichtbaar en
voelbaar.

Des  te jammer was het dat we de voorstelling niet onmiddellijk aan een live publiek konden
tonen. De première tijdens CaDance was noodgedwongen online. Weliswaar met een speciaal
voor CaDance gemaakt filmische registratie, maar toch!
Juist de geplande compacte tour zou de dansers de mogelijkheid geven om te groeien in en te
spelen met het materiaal dat ze zelf ontwikkeld hadden. Nu deze onderbroken werd door
gecancelde voorstellingen, moesten ze steeds opnieuw beginnen. Door steeds extra repetities in
te lassen, stond de voorstelling tegen het eind van de tour als een huis en spatte het spelplezier
de zaal in.

…….In lange sequenties zien we het tweetal een tafel opbouwen – eerst poten en blad afzonderlijk,
later komen ze tot een geheel – en een spel spelen met zwarte dozen, geometrisch van vorm. Het
lijken kleine, donkere kamers  waarin Gomes zijn negatieven ontwikkelde, want dit is nog de tijd
van analoge en niet de digitale fotografie.Danser Trommlitz is afkomstig van het Amsterdamse
urban dance-gezelschap Fractal Collective en zijn bijdrage is die van vrije, expressieve en rauwe
stadsdans. Schat speelt aanvankelijk gitaar, met veel toespelingen op het beroemde lied ‘The Girl
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from Ipanema’, gezongen door Astrud Gilberto met Stan Getz op saxofoon. Aan het slot van de
voorstelling zal het lied daadwerkelijk klinken. Daarna neemt een golvende soundscape van Wilco
Alkema – als de ruisende zee van Rio – de muziek over.Met het licht van Mark Verhoef, de
kostuums van Atty Kingma en een abstract, lichtgevend decor van Ascon de Nijs brengt de dans
een hommage aan de fotografie: het is alsof we, net als Gomes, door de camera de bewegingen
van de mannenlichamen gadeslaan……………De mix van urban dance en de bijna documentaire,
vertellende dans van Duda Paiva Company heeft een sculpturale zeggingskracht.  - Kester Freriks

Deze ervaring smaakt naar meer en vraagt om een vervolg. In 2022 gaan we opnieuw de
samenwerking aan met hip hop gezelschap.  Om te beginnen met IRC |  Shailesh Bahoran in de
productie ‘Avatara’. Dit samenwerkingsproject staat al in het plan en gaat gewoon door. Een
nieuw project is ‘Legends of the Roof’, dat we samen het jonge Amersfoortse hip hop collectief
Class 3E maken.  Dit project initiëren we in samenwerking met productiehuis Kosmik.

BRUCE MARIE (link trailer)

De Covid19-periode voedde Duda’s noodzaak om te reflecteren op zijn eigen techniek. Het
ontdekken van de fysieke mogelijkheden van een oudere danser | performer en het vinden van
andere artistieke ingangen om een verhaal te vertellen, zoals de songs geschreven en
gecomponeerd door Flip Noorman. En het ontwikkelen van een eigen stijl met tekst. Duda werd
hierbij op weg geholpen door Tjeerd Posthuma en Neville Tranter, die ook de eindregie deed. In
deze solo stijgt Duda boven zichzelf uit en vertelt door de ogen, stem en bewegingen van de multi
persoonlijkheid Bruce Marie hun verhaal van de kwetsbare mens in de strijd tegen een in ras
tempo in verval rakende wereld.
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De praktische noodzaak om de solo naar voren te halen, leverde artistieke kansen op en de
urgentie om op de actualiteit te reflecteren. Duda greep de solo aan om zichzelf uit te dagen en
zich als maker en speler verder te ontwikkelen. Hij ging op zoek naar nieuwe artistieke ingangen
om zijn verhaal te vertellen: tekst, lied en het gelijktijdig spelen van veel meer rollen dan hij tot
dan toe had gedaan. Zijn Bruce Marie werd een karakter met een gespleten persoonlijkheid. Dit
gaf hem ruimte om niet alleen het fysiek van zijn poppen te manipuleren maar ook zijn eigen
lichaam. In de voorstelling voert Duda vijf verschillende karakters op het toneel, die hij in een
rap tempo op elkaar laat reageren. De Object Score techniek tilde hij op deze manier naar een
nieuw level

Being a split-personality, that’s probably the MOST intimate relationship a human can BE (or have). -
reactie bezoeker na afloop van de voorstelling-

VERGETEN DIEREN VERLOREN ZAKEN (link trailer)

Als voorbeeld hoe een pandemie te overleven, kijken we naar de jeugdproductie ‘Vergeten
Dieren Verloren Zaken’. Deze productie is gemaakt in 2020, heeft uiteindelijk heel 2021
doorgespeeld. Natuurlijk waren  ook in dit jaar weer verplaatsingen, maar daartegenover stond
een grote schare trouwe speelplekken en publiek. Samen maakten we het bijna onmogelijke
mogelijk!
En dat ging zelfs zover dat wij nog een cast inwerkten om geen ‘nee’ te verkopen als er dan
eindelijk gespeeld kon worden. De vrouwenversie van ‘Vergeten Dieren Verloren Zaken’ haalde
zelfs het Dagblad van het Noorden:

‘vegetarisch-veganistisch poppentheater beroert de harten……vooral de dodo moet het
hart van menig jonge toeschouwer hebben gestolen. Het allerlaatste, lief-ukkelige
exemplaar van het inmiddels uitgestorven dier wordt door ene mevrouw Ut (Cat Smits)
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zorgvuldig in een dierenwinkel bewaard….het poppenspel is oogstrelend en
ontwapenend en actrice Harriet Stroet imponeert met haar diepe stem en zwaar
aangezette spel waarmee ze het komische en het ernstige hand in hand laat gaan.’

De ‘Dodo’ werd een van de hoogtepunten van de voorstelling. Tim Velraeds maakte van Dodo’s
eerste een scène, een act die ingezet werd als promotie van Duda Paiva Company en de
voorstelling. Of zelfs gebruik werd  als korte act op festivals, zoals op de Winterroute van Puppet
International. In bij Serious Request  in Amersfoort sloot de ‘Dodo’ naadloos aan bij het thema.
Helaas gooide ook daar Covid roet in het eten.

Met een bos acteurs die de productie kunnen spelen, een digitale serie van verhalen uit
Mijnheer Ut’s Weetjeswinkel en een act die multi inzetbaar is, gaat ‘Vergeten Dieren Verloren
Zaken’. vol vertrouwen ook nog 2022 in.

Het succes van deze voorstelling ligt in de sterke, onderliggende thema’s; over de
vergankelijkheid van spullen en mensen, over duurzaamheid en oog hebben voor de wereld om
je heen. En in het prachtige materiaal van poppen en dans, omlijst met een vette knipoog naar de
musical.
Voortbordurend op dit succes en het feit dat wij met onze jeugdvoorstellingen een groot publiek
hebben opgebouwd, maken wij in 2022 met een volgende jeugdproductie ‘ Kinderen van het
Verdwenen Woud’ over de Amazone, de longen van onze aarde en de jeugd van Duda Paiva.
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Overdragen | De speeltuin van de Object Score| WORKSHOPS
‘Het overdragen van de Object Score is een stap die past bij Duda’s ontwikkeling als artistiek
leider en regisseur en willen we in de komende jaren verder vormgeven. In de workshops, die
onze speeltuin zijn, trekken we nieuw talent aan met wie we nieuwe technieken uitproberen.
Hierdoor is de Object Score (en daarmee onze beeldtaal) volop in ontwikkeling, houden we onze
techniek fris en zorgen we voor verdere verdieping’

Het is jammer dat juist de speeltuinsessies door Covid niet* door konden gaan. Hierdoor is de
continuïteit van het gezamenlijk onderzoeken, experimenteren en ontdekken (tijdelijk)
onderbroken.  In 2022 pakken we de draad van de workshops weer op met onze eigen mensen,
met dansers van co-makers  en met iedereen die geïnteresseerd is.
Want door zijn techniek over te dragen en door te geven, door makers te coachen bij het
ontwikkelen van eigen projecten, helpt Duda Paiva een nieuwe, verse generatie met een eigen
stijl en visie de wereld in. Aan die ontwikkeling willen de komende jaren blijven bijdragen.

* De enige workshop die wel doorging was in Brussel en werd georganiseerd door If-Operator.
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Doorgeven | TALENTONTWIKKELING
‘De techniek, kennis en  ervaring inzetten in projecten van nieuwe makers is onlosmakelijk
verbonden met Duda Paiva. Hij zet de Object Score neer als een levende techniek, die niet alleen
gevoed wordt door wat hij zelf doet, maar ook door andere makers. Door op deze wijze de
techniek in te zetten, krijgt de ontwikkeling van het visueel theater een boost vanuit
verschillende windrichtingen. Om dit mogelijk te maken is  Duda in de rol als coach, outside eye,
eindregisseur betrokken bij projecten van andere makers.’

Nu het geven van workshops minder mogelijk was, verplaatste de focus zich naar het begeleiden
individuele makers, zoals Cats Smits en Linde Schinkel. Spelers in onze producties, die hun eigen
projecten ontwikkelen. Maar ook van een maker als Wensley Piqué, die geen directe relatie met
Duda Paiva Company heeft. Als outside eye, coach of eindregisseur zat Duda in meer of mindere
mate dicht op het maakproces van deze makers en hen te helpen hun vakmanschap van het
poppenspel te vergroten, Met als resultaat dat  2021 een breder pallet van stemmen heeft
gekregen. Wat bijdraagt aan  de kwaliteit, de pluriformiteit en publieksbereik  van het visueel
theater.

Cat Smits werkt onder Cat Smits Company aan nieuwe eigen projecten. Cat maakt haar eigen
poppen en werkt regelmatig in opdracht van Duda aan zijn poppen. De coproductie ‘Zeil’ kreeg de
audience award van het Lalka Tez Czlowiek Festival in Warschau, Polen.
www.catsmitscompany.com
Linde Schinkel ontwikkelt  haar eigen stijl van poppenspel met opera|zang zelf verder in kleine
projecten van beeldend muziektheater. www.lindeschinkel.nl
Wensley Piqué maakte Granm’ma is.m. Rose Stories.

Het doorgeven van de techniek blijft niet alleen beperkt tot Nederland. Ook internationaal
timmert Duda aan de weg. In september werkte hij in Wroclaw (Polen) aan de
afstudeervoorstelling afdeling poppenspel aan de theateracademie. Dit project is in januari
2022 afgerond.
Het is belangrijk om ook internationaal een bijdrage te leveren aan talentontwikkeling. Zeker in
Oost-Europa, met opleidingen voor poppenspel en waar de nieuwe generatie artistiek leiders
openstaat voor nieuwe invalshoeken van deze discipline. Duda’s voorstellingen zijn daar het
voorbeeld van vernieuwing en het ontwikkelen van een eigen stijl. Het is voor studenten dan ook
speciaal en inspirerend om met hem als regisseur te werken.

Voor het eerst zijn wij een intensief coachingstraject gestart. Dankzij een subsidie van de
Nieuwe Makersregeling van het FPK, kan Josse Vessies twee jaar zijn makerschap onderzoeken.
Duda zal hem tijdens deze periode intensief begeleiden op poppenspel en ontwikkelen van een
eigen vorm.

‘Josse is een bijzonder talent. Net als Duda-zelf  beschikt hij over het vermogen zich fysiek uit te drukken, in
combinatie met een verfijnde manipulatietechniek: dans en poppen. Hij volgde de Object Score training en
geeft inmiddels ook zelf workshops. Hij speelde in onze producties ‘Monsters’ en ‘Joe 5’ en is nu klaar om
zijn eigen stijl te ontwikkelen’  - Duda-
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PUBLIEK EN SPEELPLEKKEN

Onze missie is de kwaliteit en het idioom van het visueel theater verder te ontwikkelen en de
publieke belangstelling voor de discipline te vergroten. Dit doen we door voorstellingen te maken
waarin mensen met verschillende achtergronden, leeftijden en voorkeuren zich kunnen
herkennen. Voor de planperiode 2021-2024 maken we de keuze om te bouwen aan een
duurzame samenwerking met speelplekken, waarmee we een divers publiek kunnen bereiken en
de bezoekersaantallen laten groeien.

En dan is het 2021 en loopt alles anders.

Op de eerste plaats blijven we, wanneer en waar mogelijk, live spelen. Dat brengt ons een hele
mooie zomer, waarin ‘Medusa | Ester Natzijl’ wordt teruggevraagd als publiekslieveling van het
25-jarige Limburgfestival. De ‘Vergeten Dieren’ blijken niet vergeten of verloren, en spelen drie
dagen in een overvolle tent op Boulevard Festival Den Bosch. Om vervolgens in het Noorden in
Leeuwarden door de pers met ‘vegetarisch-veganistisch poppentheater beroert de harten’
bejubeld te worden. We spelen met onze ‘acts’ in op speciale acties zoals Mooier dan Ooit,
Serious Request en Rondje van de Stad in Amersfoort. En tot slot gaat ‘Bruce Marie’ als
vanouds in première tijdens het festival Mondial des Théâtres de Marionnettes in
Charleville-Mézières, Frankrijk en speelt daar voor volle zalen. Zelfs ‘Sonatinas 4 Feet’ mag
eindelijk de theaters in.

Wij grijpen de onvoorspelbaarheid van 2021 aan om ons te richten op een andere manier om
publiek te bereiken en zichtbaarheid te blijven online. Zoals bij het CaDance Festival in Den Haag,
dat een digitale omgeving bouwt en waarvoor wij voor de opening | première een speciale
digitale versie van  ‘Sonatinas 4 Feet’ maken.

NPO start cultuur krijgt  de ruimte om meer aanbod te programmeren en zo krijgen we in plaats
van bezoekersaantallen te maken met kijkcijfers.

Ook enkele internationale festivals als in Zadar (Kroatië) en Saguenay (Canada) switchen van live
naar online en kopen de link van ‘Joe 5’. Het Fossekleiva Festival in Berger (Noorwegen) pakt
door met de filmversie ‘Sonatinas 4 Feet’. In dit festival vlogt de pop Porshia over ‘being a puppet
in a pandemic’

Eind 2021 kijken wij terug op een mooi, hybride jaar. Wij hebben de ballen die naar ons toe
rolden opgepakt en ingezet om onze zichtbaarheid te behouden. De online vorm van presenteren
ontwikkelen we de komende jaren door. Naast het spelen op de podia, dat onze belangrijkste
focus blijft. Online bereiken we op een duurzame manier nieuwe doelgroepen, die niet naar de
podia kunnen komen. Zo dragen we bij aan inclusiviteit.
Met Sonatinas 4 Feet hebben wij een nieuwe lijn uitgezet naar de theaters. Dit heeft al zijn
weerslag in 2022/2023 bij de verkoop van Avatara i.s.m. IRC|Shailesh Bahoran. Intussen weten
wij ook al dat het Cultuur Innovatiefonds Utrecht het digitale project met Class 3E heeft
gehonoreerd. Dus ook daarmee maken we een volgende stap.
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IMPACT

Onze ambitie is om het werken met poppen breed in te zetten; als volwaardig, theatraal
instrument, discipline overstijgend, niet gebonden aan grenzen of hokjes.
Om dit te bereiken zetten we onze techniek in en maken die beschikbaar voor iedereen die dat
wil. Wij delen onze kunde, onze kunst en stimuleren anderen om daarmee hun eigen pad te
volgen. De impact die wij creëren gaat niet over de korte termijn, maar is duurzaam en gaat over
een positieve, langdurige aanvulling binnen het veld. Dat is de reden dat wij ook in 2021 andere
makers coachen en begeleiden. Dat doen wij door de deuren van onze studio open te gooien (net
als wij na afloop van een voorstelling het podium open stellen voor het publiek) en naar hen toe
te gaan.
Het resultaat van die samenwerkingen is te zien op de podia in Nederland en in het buitenland.
Zoals Cat Smits Company, die met de coproductie ‘Zeil’ de audience award krijgt van het Lalka
Tez Czlowiek Festival in Warschau, Polen.

Hetzelfde gebeurt in het buitenland bij opleidingen en gezelschappen. Wij introduceren de
techniek, die door betrokkenen eigen wordt gemaakt en onderdeel wordt van hun eigen
systematiek. Zoals op de Akademia Sztuk Teatralnych in Wroclaw in Polen, waar Duda dit jaar
werkzaam was.

Onze ambitie om het publiek ook via de wijk en maatschappelijke kanalen te bereiken, heeft dit
jaar noodgedwongen stil gelegen. In 2022 wordt het project met Class #E ‘Legends of the Roof’
een eerste concrete stap. In dit project worden hip hop en poppen gekoppeld aan het thema
mentale gezondheid bij jongeren.
In 2022 wordt ook het tweede deel van het Kleine Prins wijkproject in de Transvaalbuurt
Amsterdam i.s.m. Moving Arts Project afgerond. Tijdens de voorbereidende fase is DPC speler
Alexander Brouwer met de pop de Kleine Prins bij wijkbewoners in hun eigen huiskamer op
bezoek geweest en in gesprek gegaan over wat hun dierbaar is. Het resultaat van deze
gesprekken wordt samengebracht in een installatie, die voor bewoners en ander publiek
toegankelijk is.

In het meerjarenplan van de gemeente Amersfoort staat dat wij onze zichtbaarheid in de stad
gaan intensiveren. Niet alleen door het presenteren van projecten, maar vooral door samen te
werken met mensen, makers, culturele organisaties, onderwijs, bedrijven en beleidsmakers in
de stad.
2021 was een uitgelezen jaar om meer energie te stoppen in de directe omgeving.
Amersfoort maakt zich op voor een culturele schaalsprong die het komende decennium gaat
plaatsvinden. Naast de grote culturele instellingen en festivals nemen wij als een van de
vertegenwoordigers van ‘makers en talent’ deel aan de gesprekken rond de visieontwikkeling
om deze schaalsprong mogelijk te maken en bij college en gemeenteraad op de kaart te zetten.
Samen met Podium Kosmik geven wij ‘makers en talent’ een krachtiger stem door de
Amersfoortse makers te verenigen, de toekomstscenario’s te maken voor een stedelijk
productiehuis en samen projecten voor nieuwe talenten op te zetten.
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https://movingartsproject.nl/projecten/heim-de-kleine-prins/
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KANS EN BEDREIGING

Duda Paiva Company boft met de unieke signatuur waarmee een speelveld wordt bereikt, dat
zich wereldwijd uitstrekt. Daarnaast zijn het aanbod van producties voor verschillende leeftijden
(jeugd, jongeren en volwassenen) plus de bijzondere samenwerkingsverbanden van grote
meerwaarde om een divers publiek te bereiken. Er is een verschil tussen Nederland en de
wereld.
In ‘ de wereld’ maken wij deel uit van een groot poppen netwerk en zijn wij daar een van de
vernieuwers. Op veel plekken is Duda een groot voorbeeld. Wij spelen dus vooral binnen dat
circuit. In Nederland ligt dit anders. In Nederland zijn de podiumkunsten pluriform en wordt het
circuit vooral gekenmerkt door de zaal waar je speelt. Voor ons is dat de kleine zaal van de
schouwburg | het  vlakke vloer theater. Die zalen bespelen we samen met gezelschappen uit de
dans, mime, theater, poppen, beeldend, muziektheater en crossovers.
Hier zijn we een van velen en daar zijn wij uniek. In het buitenland is ons werk direct aan Duda
verbonden. Zij willen hem op het podium zien. Zijn andere producties gaan met mondjesmaat de
grens over en dan met name de jeugdvoorstellingen.
Maar in Nederland werken de verschillende invalshoeken die worden gecreëerd met
uiteenlopende spelers | makers  juist goed. Het is dus niet vreemd dat we de ene dag de
openingsvoorstelling van een beeldend theaterfestival zijn en de volgende dag een dansfestival
afsluiten. Of dat we onze voorstellingen in de Nederlandse theaterbrochures zowel onder de
kopjes dans, theater als beeldend theater terugvinden.

De veelvormigheid van onze producties, het delen van onze techniek en ervaring met andere
makers zijn onze kracht, ons uithangbord. Dat uithangbord is cruciaal in alles wat wij
ondernemen. Het moet sterker in beeld worden gebracht en een duidelijker stem krijgen. Het
komend jaar houden we alle geplande plannen en activiteiten tegen dit licht.
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FINANCIËLE TOELICHTING

Ook financieel gezien was het een turbulent jaar en fluctueerde de verwachtingen van
inkomsten en uitgaven per kwartaal. Niet spelen betekende geen inkomsten. Hoewel? Soms
waren er kleine donaties uit de kaartverkoop (dus van het publiek) of kregen we de uitkoopsom
of een deel daarvan uit de covid vergoedingen van de theaters. Wel spelen betekende niet altijd
de hele uitkoopsom gefactureerd kon worden, want bij een covid zaalbezetting ging uitkoop over
in partage en bleef er een marginaal bedrag over.

Dankzij de meerjarensubsidies van het Fonds Podiumkunsten en de gemeente Amersfoort èn de
landelijke covidbijdragen konden wij de gederfde inkomsten en daarmee de zzp-er
compenseren.
Dat is de reden dat op de winst en verliesrekening  2021 de publieksinkomsten niet in
verhouding zijn met de uitgaven voor personeel uitvoering.

Aan het eind van boekjaar is er een positief resultaat van € 95.073. Dit resultaat gaat € 55.126
naar het bestemmingsfonds Fonds Podiumkunsten en  € 39.947 is de bestemmingsreserve
huisvesting.
De bestemmingsreserve huisvesting ontstaat omdat de tijdelijke huisvesting van de
Laswerkplaats eind 2021 is gerealiseerd met als gevolg dat de geplande aanpassing van het
pand in 2022 plaatsvindt.

Wat betreft de prestatieafspraken over verdubbeling van inkomsten.

De afspraak over verdubbeling van de subsidie FPK  (€ 300.000> € 156.426) is dit jaar niet
gehaald door minder publieksinkomsten (onze grootste inkomstenbron). Dit tekort is ontstaan
door een combinatie van minder speelbeurten in zowel Nederland als  internationaal en lagere
uitkoopsommen door minder aantal te verkopen stoelen in de theaters.Vooral de internationale
inkomsten waren minimaal. Dit alles is een gevolg van de pandemie.

De gemiddelde publieksinkomsten in begroting 2021-2024 zijn € 173.500 euro. Het resultaat in
2021 is € 73.123 euro  Verwachting is dat ook in 2022 de beoogde publieksinkomsten nog niet
gehaald worden omdat door alle verschuivingen in 2020 en 2021 de markt zich nog moet
herstellen zowel qua afzet als publieksbereik. Internationaal komt hier nu de dreiging van een
oorlog bij. Wij verwachten dat 2024 voor het eerst weer een stabiel  jaar zal worden.
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GEOGRAFISCHE SPREIDING
De digitaal gegenereerde prestatieverantwoording van verspreiding speelplekken en publiek
geeft een enigszins vertekend beeld. In de tourlijst zijn alle voorstellingen ingevoerd, ook degene
die verplaatst zijn of helemaal niet zijn doorgegaan. In deze setting komen we uit op 135
voorstellingen verspreid over het land. Als we kijken naar wat er daadwerkelijk is gespeeld dan
ziet het er als volgt uit;

41 voorstellingen verspreid door Nederland
7 voorstellingen in het buitenland in vier landen
8  voorstellingen online (waarvan 7 internationaal en 1 in Nederland)
dat is  totaal 56 voorstellingen

De filmversie van ‘Sonatinas 4 Feet’ heeft twee landelijke multi-runs gehad via NPO 2 cultuur,
waarvan een keer uitgezonden.
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CODES+BESTUUR+DIRECTIE+WNT

Governance Code Cultuur
Startpositie
Het bestuur van de stichting is zich bewust van haar maatschappelijke doelstelling om culturele
waarde te creëren, over te dragen en te bewaren. Een onafhankelijk en transparant bestuur
vormt daar de basis van. Goed werkgeverschap, diversiteit en duurzaamheid zijn kernbegrippen
in de organisatie.

Hoe is de situatie/ toepassing/realisatie bij aanvang van het verslagjaar?
Het bestuur heeft de acht principes van de Governance Code Cultuur (2019) vertaald naar de
praktijk van de Stichting. Het bestuur en de directie passen  de Governance Code Cultuur toe.
Het bestuur heeft de uitvoerende taken gedelegeerd aan de directie en dit vastgesteld in een
reglement.

Wat was de doelstelling voor het verslagjaar?
De transparantie van de organisatie waarborgen. Directie aanspreken op en begeleiden in
ontwikkelingen van de organisatie op het gebied van beleid en strategie. Met name in het kader
van de codes Fair Practice en Diversiteit en Inclusie. Het evalueren van de toepassing van de
Governance Code Cultuur.

Wat waren de activiteiten/ontwikkeling in het verslagjaar?
Het bestuur heeft samen met de directie de scan Diversiteit en Inclusie gedaan. Uit de scan zijn
aandachtspunten naar voren gekomen, die door de directie omgezet worden naar beleid en
uitvoeringsplan in 2022. In het kader van Fair Practice Code is er een professionaliseringsslag
in gang gezet waardoor de organisatie organisch een stap maakt van zzp organisatie naar een
organisatie met mensen in loondienst en zelfstandigen. Het bestuur heeft in januari het eigen
functioneren geevalueerd en geconstateerd dat er geen sprake is van belangenverstrengeling.

Wat is de stand van zaken aan het eind van het jaar  en wat is de doelstelling voor het komende
jaar?
De ontwikkelingen die in 2021 op het gebied van Diversiteit+Inclusie en Fair Practice in gang zijn
gezet, worden in 2022 uitgewerkt in beleid en strategie.  (zie hieronder bij de desbetreffende
code)

Code Diversiteit + Inclusie
Startpositie
Vanaf haar start is Duda Paiva Company divers en inclusief. De invloed van verschillende
sociale, culturele en etnische achtergronden is herkenbaar in het werk en bij de medewerkers
aanwezig. Het zit verweven in de producties die wij maken en hoe wij met elkaar en met anderen
omgaan. Het zit verscholen in de verhalen die wij vertellen en het maakt ons nieuwsgierig naar
de reacties van het publiek dat wij ontmoeten. Als de wereld ons werkterrein is, dan moeten wij
die wereld met al haar verschillen omarmen en koesteren. Verschillen in kleur, afkomst, religie,
klasse, taal, cultuur, gender, leeftijd maken ons alleen maar mooier. In het verschil schuilt de
kracht van ons werk. “

Hoe is de situatie/ toepassing/realisatie bij aanvang van het verslagjaar?
Diversiteit + Inclusie zitten in ons DNA. Wij acteren op dit gebied vanuit ons gevoel en in
samenwerking met | op aanvraag van andere organisaties.

Wat was de doelstelling voor het verslagjaar?
In kaart brengen waar we staan en welke volgende stappen we gaan nemen.

Wat waren de activiteiten/ontwikkeling in het verslagjaar?
Om te ontdekken in hoeverre de aanname ‘Diversiteit + Inclusie zitten in ons DNA’ juist is, hebben
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bestuur en directie de scan Diversiteit+Inclusie gemaakt. De gemiddelde score van de scan is
3,5, met een laagste score op het onderdeel strategie en beleid en met positieve uitschieters op
de onderdelen programma en publiek.

De belangrijkste conclusie is dat wij zijn een D+I gezelschap maar een strategische en
beleidsmatige onderbouwing van het doen missen, waardoor kansen blijven liggen.
Verder wordt duidelijk dat we juist via de diverse samenwerkingsverbanden die wij aangaan
mensen met een fysieke of mentale beperking bereiken. Ook met mensen met uiteenlopende
gender identiteiten komen we via onze coproducenten en spelers meer in contact. Het open
staan voor anderen en het actief samenwerken aan projecten, opent nieuwe mogelijkheden en
perspectieven.
Tot slot is er een onderscheid tussen de producties voor volwassenen en jeugd | familie.  Met
name  jeugd | familie  trekt - mede door de schoolvoorstellingen - een breed, divers publiek ( een
niet westerse achtergrond, leeftijd, sociaal-economisch), terwijl dit bij het volwassen publiek
veel minder zichtbaar is.

Naast het in kaart brengen van de stand van zaken, hebben wij een aantal keer actief ingezet op
D+I bij projecten.
Zo speelden we in op de vraag van Festival Boulevard om ‘Vergeten Dieren en Verloren zaken’
met audiodescriptie  te spelen, zodat ook dove mensen naar de voorstelling konden. ‘Komt het
zien’, de organisatie die de audiodescriptie maakt, hebben we direct gevraagd dit ook voor ‘Ut’s
Weetjeswinkel’ te doen.
Het Eger Harlekin Bábszínház Festival in Hongarije organiseerde n.a.v. ‘Bruce Marie’ een lezing
over gender. Een thema dat in Hongarije een hot item is. Deze lezing werd gehouden door de
enige professor rond genderproblematiek in Hongarije.
De samenwerking met Moving Arts opende de deuren van de multiculturele huiskamers van de
Transvaalbuurt in Amsterdam

Wat is de stand van zaken aan het eind van het jaar en wat is de doelstelling voor het komende
jaar?
Wij hebben in kaart gebracht wat de stand van zaken is. Gestuurd door de uitkomsten van de
scan en de D+I sessies van het NAPK en de gemeente Amersfoort, wordt een stappenplan
gemaakt. Uit dit plan wordt voor de 4P's een doel specifiek voor 2022 gegenereerd.
Gelet op het resultaat van de scan - het gemis van een strategische, beleidsmatige
onderbouwing - gaan we de projecten van het seizoen 2022 - 2023 beter onderbouwen. We
willen af van het incidentele en ontwikkelen een werkwijze waardoor acties op vragen als ‘wie
kunnen we bereiken’ en ‘hoe gaan we dat doen’ vooraf helder zijn binnen de hele organisatie.

Code Fair Practice
Startpositie
Iedereen is van waarde binnen Duda Paiva Company en samen bepalen wij de waarde van de
organisatie. Wij streven naar gelijkwaardigheid van werkzaamheden en een gelijkwaardige
beloning van die werkzaamheden. Wij stimuleren onze mensen om nieuwe dingen aan te gaan,
binnen en buiten de organisatie, door scholing, door bij andere gezelschappen te werken, door
de
workshops die wij zelf organiseren. We gaan duurzaam om met onze mensen. Wij gaan
duurzaam om met onze projecten en spullen.

Hoe is de situatie/ toepassing/realisatie bij aanvang van het verslagjaar?
Fair Practice is een basisvoorwaarde. Wij hanteren de kernwaarden solidariteit, transparantie,
duurzaamheid, diversiteit, vertrouwen.

Wat was de doelstelling voor het verslagjaar? Het betalen van een faire vergoeding voor te
verrichten werkzaamheden. Er zijn voor de zzp’ers die verbonden zijn aan DPC. Hen doorbetalen
(trickle down) vanuit de ontvangen steun.
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Wat waren de activiteiten/ontwikkeling in het verslagjaar?
Organisatie
Met het oog op duurzame en transparante bedrijfsvoering, hebben bestuur en directie besloten
om een professionaliseringsslag te maken. De directie is gevraagd om de invulling van hun taken
tegen het licht te houden aan de hand van de vragen: ‘wat is de organisatie nu?’ ‘wat heeft deze
toekomst nodig?’ en ‘hoe gaat zij daar invulling aan geven?’. Aanleiding hiervoor was de
verschuiving van een zzp constructie naar loondienstverband waardoor de
functieomschrijvingen en competenties weer op de agenda stonden. Deze
professionaliseringsslag wordt in 2022 gestart onder leiding van een externe coach.

Covid19
Gelukkig waren er ter compensatie van de gederfde inkomsten de steunmaatregelen Covid19
voor compensatie zzp’ers en behoud werkgelegenheid. Hierdoor waren we in staat vervangende
opdrachten te creëren, honoraria (deels) te compenseren, de verkoop c.q verplaatsingen in
stand te houden en spelers die niet meer beschikbaar waren voor verplaatse voorstellingen te
vervangen.

steunpakketten 47.600 euro compensatie zzp’ers 28.000 euro
vervangende opdrachten 17.000 euro
verkoop |verplaatsingen 2.600 euro
totaal 47.600 euro

Bij het inzetten van de steunpakketten hebben wij, voor zover dit past binnen onze organisatie,
de richtlijnen van NAPK en ACT rond de steunpakketten gevolgd.

Zeker nu is het van belang om contact te houden en verantwoordelijk te zijn voor de mensen
met wie we werken. Het weer wegvallen van voorstellingen had een grote impact op mensen,
mentaal en financieel. En ieder reageerde daar anders en op een ander moment op. Sommigen
pakten ander werk op (onderwijs, klussen, eigen projecten, gingen studeren), anderen hadden
tijd nodig om zich te herpakken. En met name het continue wel/niet spelen maakte dat de
meesten aan het eind van het jaar moe waren. Er zijn dus veel gesprekken geweest, persoonlijk,
in kleine groepen, wandelend, telefonisch, online. Het samen doen.

Een ander aspect dat door de pandemie meer urgentie opeist, is duurzaamheid. Duurzaam
inzetten van mensen, materialen, projecten en ons reisgedrag komen te incidenteel aanbod. Het
met online activiteiten reageren op de pandemie is een reactie op de situatie. Het bespreken van
een minimale afname van voorstellingen of workshops in het buitenland een goede stap. Maar
ook hier geldt dat er een visie moet komen die uiteindelijk onderdeel wordt van het beleid.

Wat is de stand van zaken aan het eind van het jaar en wat is de doelstelling voor het komende
jaar?

Wij zijn van nature een transparante, mensgerichte organisatie. De ‘doen gaat voor
beleid+strategie’ mentaliteit, veranderen we de komende jaren in ‘beleid+strategie is de basis
van doen’. Dat doen we door:

- de organisatie, beginnend met de directie, meer handvatten te geven om hun functie
toekomstbestendig te maken.

- de organisatie op het gebied van Fair Pay, Fair Chain, Fair Share door te lichten en hier
een beleid+strategie op te ontwikkelen.

- de projecten handen en voeten te geven om stappen te maken naar een diverser +
inclusiever publieksbereik.

- de aandachtsgebieden mensen en duurzaamheid in kaart te brengen en een protocol te
ontwikkelen hoe wij binnen de organisatie met deze aandachtsgebieden omgaan.
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Samenstelling bestuur en directie.

Stichting Laswerk | Duda paiva Company wordt geleid door  een tweehoofdige leiding, te weten
de artistiek leider en de zakelijk leider. Gezamenlijk de directie. Het bestuur van de stichting
bestaat uit drie leden. Taken en verantwoordelijkheden zijn beschreven in een bestuurs- en
directiereglement. Bestuur en directie komen minimaal 4 keer per jaar samen.

Het bestuur bestaat uit Ancella Anssems (voorzitter, jurist)  - Mirjam Barendregt
(penningmeester en directeur schouwburg Orpheus} - Leo Spreksel (lid en
vertrouwenspersoon, ex artistiek directeur Korzo en nu freelance choreograaf en coach jonge
dansers).
Bij de samenstelling van het  bestuur is rekening gehouden met expertise en achtergrond die de
organisatie nodig heeft om te kunnen groeien, Hierbij is ook gekeken naar diversiteit, gender en
leeftijd.
Elk jaar, in januari, reflecteert het bestuur op haar handelen en haar samenstelling. Het bestuur
heeft geconstateerd dat in het afgelopen jaar geen sprake is geweest van
belangenverstrengeling. De communicatie tussen bestuur en directie is goed.

De directie wordt gevormd door  Eduardo de Paiva Souza  artistiek leider | maker en Prisca
Maas, zakelijk leider. Een Braziliaans - Nederlands tandem dat al jaren leiding geeft aan de club.
Het verschil in culturele achtergrond maakt dat ontwikkelingen en gebeurtenissen organisch
vanuit verschillende kanten worden bekeken en op wordt geacteerd.

WNT

Stichting Laswerk kent geen topinkomens, maar streeft ernaar dat alle betrokkenen bij onze
projecten naar alle redelijkheid en binnen de kaders van wat financieel mogelijk is, worden
betaald. Het bestuur van de stichting is onbezoldigd.
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IN VOGELVLUCHT 2021

—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

projecten
nieuw

‘Sonatinas 4 Feet’ i.s.m Fractale Collective première CaDance festival
‘Bruce Marie’ wereldpremière Festival Mondial Charleville- Mézières (Frankrijk)

reprises
‘Vergeten Dieren en Verloren Zaken’ jeugdvoorstelling voor theaters en scholen
‘Joe 5’ verplaatst naar online in Zadar (Kroatië) en Saguenay (Canada)
‘Blind’ Coronet Theatre Londen (UK) verplaatst naar 2022
‘Acts’ opzichstaande stukjes uit bestaande voorstellingen

maatschappelijk
‘Open Deuren’, een vervolg op de Kleine Prins i.s.m Moving Art Projects in de
in de Transvaalbuurt Amsterdam. Afronding volgt in 2022
‘Dodo act’ i.h.k.v. Serious Request i.s.m. Theater De Lieve Vrouw

educatie
Workshop VMBO in Amersfoort gegeven door Josse Vessies
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publicitair
Naast onze gebruikelijke publiciteitsuitingen (flyers, posters,  kaarten, website, trailers,
registraties) deden we mee aan:

+ Duda was te zien bij Podium Dans en in NPO Danshuis i.h.k.v de dansmaand.  (403 views
op vimeo)

+ NPO Cultuur pakte ‘Sonatinas 4 feet’ en nam deze voorstelling mee in twee multiruns op
NPO cultuur en de productie was op 26 juni eenmaal te zien NPO 2 (26 juni).

+ Rondje van de Stad; aftrap cultureel seizoen in Amersfoort  met acts in Theater De Lieve
Vrouw

+ In de kerk van Schermerhorn veroverde  Ilija Surla met ‘Nike’ de harten van alle
bezoekers van het 80-jarige verjaardagsfeest van Henkje Konings. Zij vroeg om een
registratie, wij realiseerden de live act.

+ Duda Paiva in ‘Mooier dan Ooit’ actie VSCD met ballonvaart boven Amersfoort. Deze ging
uiteindelijk niet door vanwege het slechte weer.

+ Vergeten Dieren acts bij Serious Request in december en i.s.m. Theater De Lieve Vrouw.
Deze ging op het laatste moment niet door wegens een nieuwe lockdown.

+ Presentaties van oude producties op Cultuurticket.nl
+ Achtergrondartikelen in Dansmagazine
+ Duda & Porshia in de expositie van Ben Cobra in Cobra Museum Amstelveen op

uitnodiging van curator van modeontwerper Aziz
+ Er verschenen in kunstmagazines uit Polen en Hongarije artikelen over het werk van

Duda Paiva.
+ Foto’s van de poppen stonden op de covers van magazines in Frankrijk en Noorwegen.

publieksbereik
+ In de theaters, op scholen en tijdens festivals zagen 8356 mensen de producties
+ Het publieksbereik voor de NPO runs laat zich moeilijk meten, De NPO 2 uitzending op 26

juni om 10:21 geeft een duidelijker beeld van wat het bereik kan zijn. Er keken gemiddeld
11.000 mensen, totaalbereik obv 5 minuten kijken was 34.000. Het marktaandeel in 6+ is
1,8%

+ Op de socials bereikten we op Instagram 17,17% meer mensen (2499>2928) en op
Facebook een groei van 3,66% bezoekers (5748>5948).

op naar 2022|2023 (link trailer)

bijlagen
1. IIIP prestatieoverzicht 2021
2. speellijst

foto’s in dit verslag zijn gemaakt door Eddy Wenting, Paulina Matusiak, Kim Kooiman, Conny Trommlitz,
Sjoerd Derine en onbekenden.
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https://www.npostart.nl/podium-dans-duda-paiva/30-12-2022/POW_05011773
https://vimeo.com/667865857

