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● Boekenactie: ‘koop
1 boek en geef er 3 weg’
● Doneren
● Anbi-status
● Sponsoring voorstellingen
Rotterdamse scholen

SPONSORING &
CROWDFUNDING

1 KOOP 1 BOEK EN GEEF
ER 3 WEG
Het principe is,dat elk kind in de slotact een boek
meekrijgt. De combinatie voorstelling + boek + AVlink blijkt effectivief te zijn voor de leesbevordering. Bij niet gesubsidieerde schoolvoorstellingen
kunnen we geen gratis boeken meegeven. Gratis is
in dit verband belangrijk. We willen juist die kinderen bereiken, waarvan de ouders nooit een boek
kopen of die zelden een boek lezen, zeker niet uit
eigen beweging.

Uit ervaring met een andere
voorstelling, ook incl. boek,
weten we, dat door de combinatie voorstelling + boek +
AV-link, ruim 61 % van de
kinderen het boek na de
voorstelling gaat lezen.
Vaak meerdere keren. Ook
al kennen ze het verhaal uit de voorstelling. Of misschien wel juist daarom,
want zo beleven ze de voorstelling telkens opnieuw.

U koopt 1 boek voor € 20,-. Daarmee betaalt u
ook de drukkosten van 3 extra boeken, die we
weg kunnen geven, zodat ieder kind na een voorstelling met een boek
naar huis gaat!
BESTEL
BOEK

Bestellen kan via de
button hiernaast

€20,-

U kunt desgewenst aangeven of de 3 gedoneerde
boeken aan kinderen in een
speciale schoolklas gegeven
moeten worden.
Ook kunt u aangeven of uw boek naar uw
huisadres opgestuurd moet worden (portokosten € 4,00) of dat u het bij een specifieke voorstelling komt ophalen.

2 DONEREN
Wilt dit project financieel ondersteunen, vanwege de doelstellingen (historisch
besef, inzicht, voorkomen van uitsluiting, racisme en antisemitisme), dan zijn financiële bijdragen zeer welkom.
Onze stichting wordt niet gesubsidieerd. Alleen individuele voorstellingen + boeken worden gefinancierd door gemeenten, fondsen, ed. Alle overige activiteiten
zijn geheel voor eigen rekening en risico.
Donaties zijn welkom op rek. nr NL28RABO 0148280250 t.n.v.
st. peterlems-stem&theaterproducties, ideële stichting voor educatief theater,
Zwaluwendaal 9, 2914 KL Nieuwerkerk a/d IJssel
U ontvangt een ontvangstbevestiging en een financiële eindreportage

3 ANBI STATUS
In het najaar hopen we de ANBI-status te verkrijgen. U kunt desgewenst wachten
met de betaling van uw toegezegde donatie- of sponsorbijdrage

4 SPONSORING SCHOOLVOORSTELLINGEN
Wij zoeken sponsors en weldoeners die bereid zijn om de kosten van de niet
gesubsidieerde schoolvoorstellingen in Rotterdam te financieren. Met name in
die stadswijken waar racisme en anti-semitisme toenemen en wij met deze
voorstelling daar iets tegen kunnen doen.
Het gaat om 7 theaters, met elk 2 voorstellingen en een bereik van max. 2500
kinderen. De kosten voor een voorstelling (minus eigen bijdrage scholen) bedragen gemiddeld € 820,-. Bij 2 voorstellingen achter elkaar in hetzelfde theater € 1.640,-. Dat is (slechts) € 4,32 per kind. Plus voor elk kind een boek ad
€ 4,- = € 8,32.
Wij vragen een bijdrage van € 1.580,- resp € 3.160,- voor een dubbele voorstelling.

Achtergrond en doelen
De schoolvoorstellingen vinden plaats in mei en juni in kleine en middelgrote
theaterzalen (100-250 plaatsen) in buurten waar zich basisscholen op loopafstand bevinden. Wij nodigen de omliggende scholen uit om met hun
groep(en) 7 en 8 de voorstelling te komen zien. Na afloop van de voorstelling is
er in de foyer een mini-expo over de voorstelling en zijn de spelers aanwezig:
de twee kinderen Pieter en Esther, de grootvader en de violist. Die vertellen

over hun rol, over het verhaal, en beantwoorden vragen. De bedoeling is, dat er
een gesprek ontstaat over de essentie van de voorstelling. Bewustwording en
tegengaan van groepsvorming, uitsluiting, racisme en antisemitisme. In de
slotact krijgen alle kinderen het boek over de voorstelling mee.
In omliggende plaatsen betaalt de gemeente de kosten van voorstellingen, zaalhuur en boeken, omdat ze het belangrijk vinden, dat alle kinderen (groepen
7 en 8) in hun gemeente deze voorstelling hebben gezien in het kader van ‘75
jaar vrijheid’.
In Rotterdam is dat niet zo en is onze subsidie-aanvraag afgewezen ‘De scholen
moeten het zelf maar betalen’ was het argument.
Maar juist in Rotterdam vormen kinderen een extra belangrijke doelgroep. In
het sociale milieu in de oude stadswijken, met veel culturele minderheden,
komen kinderen eerder in aanraking met racisme en antisemitisme en gaan dat
op deze leeftijd al snel normaal vinden*. Zeker als ze nooit ‘een ander verhaal’
horen. De indringendheid van onze voorstelling en de overtuigingskracht van
het acteren door leeftijdsgenoten, kan hier een sterke en positieve tegenkracht
betekenen
Verder maken deze kinderen zelden een echte theatervoorstelling mee of
komen amper in een theater, wat dan weer een nieuwe en intense ervaring
t.o.v. ‘het beeldscherm’ oplevert. Ook lezen ze relatief weinig boeken. Het is
dan extra eﬀectief, als zij het boek na de voorstelling meekrijgen. De ervaring
leert, dat minimaal 60 % van de kinderen het boek gaat lezen, omdat ze het
herkennen en zo de voorstelling opnieuw beleven. Het wordt extra attractief
door de AV-link, waarmee ze op hun mobiel, die ze allemaal hebben, tijdens het
lezen de film-en muziekfragmenten uit de voorstelling kunnen afspelen op de
juiste momenten. En bij elke keer lezen komen ‘de boodschappen’ integraal opnieuw binnen!
De theaters liggen op loopafstand van de scholen, om daarmee de drempel van
collectief vervoer (waarvoor vaak onvoldoende vrijwilligers/ouders beschikbaar
zijn) weg te nemen. Zo ontstaat ook de kans, dat door deze kennismaking en
door de kinder- en jeugdprogrammering van de theaters, de kinderen vaker het
theater zullen gaan bezoeken.
Van de scholen verlangen we dat – conform leerplan – WOII in groep 7 aan de
orde is geweest. De kinderen kunnen dan de voorstelling in een breder kader
plaatsen. We verlangen ook, dat de leerkrachten een nagesprek met de kinderen hebben. We verstrekken daarvoor een format. Dat is tevens een terugkoppeling van de ervaringen, die we met alle deelnemende scholen delen. Ook
verstrekken we een lesbrief voor verdere verwerking of als voorbereiding.
Scholen hebben weliswaar een (bescheiden) budget voor dit soort activiteiten,
maar zeker deze scholen zijn vaak geneigd of voelen zich genoodzaakt om dat
uit te geven aan activiteiten, die op een groter draagvlak van ouders kunnen re*

dat neemt soms schokkende vormen aan! De voorstelling anticipeert daar ook op, want in
de 2e scene is al sprake van jongens, die zich sterk racistisch/antisemitisch uitlaten. Dat
leidt tot herkenbaarheid, maar biedt ook de mogelijkheid om ze door het verhaal meegenomen worden en in de slotscene zien, dat je daar ook heel anders over kunt denken. Overigens laten we hen zelf die conclusie trekken. Wij moraliseren niet.

kenen. Daarmee zijn deze scholen als doelgroep extra interessant en is het zaak
om financiële drempels weg te nemen. Wel denken we dat een eigen bijdrage
van € 2,- per kind geen drempel zal vormen.

Aantal optredens en capaciteit
De volgende optredens waren/zijn gepland
Voorgenomen voorstellingen in Rotterdam
Theater
Bibliotheektheater
Islemunda
Kantine/Walhalla
Jeugdtheater Entreezaal
IndeLugt
Hofpleintheater
Zuidpleintheater of alternatief*

Wijk/gebied
Oost
IJsselmonde
Kop van Zuid
West
Overschie
Noord
Zuid

max cap
180
120
160
200
275
300
220
1.455

* Zuidpleintheater zal rond die tijd worden gesloten wegens renovatie/herbouw. Wij zoeken
dan een alternatief , bijv. de aula van een naburige hogeschool

Max aantal te bereiken kinderen
Totale capaciteit 1505 plaatsen. Bij de tryouts vorig jaar was er veel belangstelling, zodat we ervan uitgaan, dat we per theater 2 uitvoeringen achter elkaar
kunnen geven. I.v.m. de grootte van de groepen kan een zaal gemiddeld 85%
gevuld zijn. Zo kunnen we max 2 x 1.455 x 85% = 2.475 kinderen bereiken
(= 190 per voorstelling, resp 380 per dubbele voorstelling in het zelfde theater.

Kosten
De gemiddelde zaalhuur is ca € 650,- + technicus + kosten= € 1.000,De kosten voor de eerste voorstelling bedragen € 750,- en voor de tweede
aansluitende voorstelling € 650,-.
Totaal bij twee voorstellingen € 2.400,- Minus eigen bijdrage scholen
ad € 2,- x 380 kinderen = € 1.640,- .
Dit is (slechts) € 4,32 per kind voor de voorstelling. Incl. boek (alleen drukkosten) ad € 4,- = € 8,32 per kind.

Totaal voor een dubbele voorstelling in 1 theater:
380 x € 8,32 = € 3.162,-

Sponsoren
Wij nodigen u uit om zo’n ‘dubbele voorstelling’ te sponsoren. In overleg kunnen we afspreken in hoeverre u hier verder actief bij betrokken wilt zijn. Ook
kunnen uw medewerkers de voorstelling bijwonen. En/of kunnen we andere
publicitaire tegensprestaties afspreken (interne en externe goodwill).

Informatie
peter@lems.nu of 0645390187

