Juryrapport Theater voor Iedereen
De stichting Theater Voor Iedereen is opgericht op 13 januari 2011, met als doel het periodiek
realiseren van theatervoorstellingen. Hierbij wordt ernaar gestreefd zoveel mogelijk inwoners van de
gemeente Zuidplas of één van de voormalige dorpskernen direct of indirect te betrekken. Het gaat
hier om zowel grote als kleine producties. De stichting beoogt niet het behalen van winst.
Met een redelijk vaste groep van rond de 30 personen wordt er vanaf 2011 aan gewerkt om jaarlijks
meerdere malen een uitvoering te realiseren. De oefensessies vinden plaats in Moordrecht en de
uitvoeringen vinden plaats in theater Swanla in Zevenhuizen.
Vanaf 2012 zijn al zeven grote uitvoeringen gerealiseerd:
2012 Ontspiegeld
2013 De wereld delen
2014 De droom van de dennenboom
2015 Wie ben ikke
2016 Komedie Romantica
2017 Alice in Wonderland
2018 Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer?

Bij de uitvoeringen treden deels vaste acteurs op, maar er is bij iedere voorstelling ook ruimte voor
nieuwkomers. Jong en oud staan altijd samen op het toneel. De spelers zijn afkomstig uit de
verschillende kernen van de gemeente Zuidplas. De regie van deze stukken is soms uitbesteed aan
een regisseur en soms in eigen hand gehouden. Decors, kostuums en dergelijke zijn altijd allemaal in
eigen beheer gemaakt. Piet Blonk, Ton van der Bildt en nog vele anderen zijn de drijvende krachten
achter TVI. De stichting zoekt regelmatig de samenwerking met theatergezelschappen van buiten de
regio, bijvoorbeeld om kostuums her te gebruiken.
Voor de voorstelling van 2017 van Alice in Wonderland is een vernieuwing/verbreding gezocht. Voor
deze voorstelling werd samengewerkt met een koor, een popband en een dansgroep, waarbij bewust
gekozen werd voor lokale groepen uit Moordrecht. Voor de uitvoering van vorig weekend, Kunt u mij
de weg naar Hamelen vertellen, meneer?, werd zelfs een reis naar het Duitse stadje Hamelen
ondernomen. Voor het oog van 2500 belangstellenden bracht het theatergezelschap uit de
gemeente Zuidplas daar drie liederen uit de voorstelling ten gehore. Ook aan de theatertour “Koning
Zuidplas”, die dit jaar binnen de gemeente heeft plaatsgevonden, heeft TVI een bijdrage geleverd.
TVI heeft bewezen dat amateurtoneel/-musical in enkele jaren kan groeien van een eenvoudige
uitvoering naar een multidisciplinair samengestelde uitvoering. TVI weet grote groepen
Zuidplassenaren geïnteresseerd te krijgen in toneel/musical, zoekt de vernieuwing in dit genre en
werkt hard aan het promoten van toneel/musical in het algemeen en de eigen stichting in het
bijzonder in zowel binnen- als buitenland en verdient volgens de jury mede daarom een nominatie
voor de Cultuurprijs van de gemeente Zuidplas 2018.

