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1.0 Inleiding 

Ook dit seizoen heeft Stadnomaden weer mooie resultaten 
geboekt. In het jaarverslag kunt u lezen hoe stichting 
Stadnomaden drie projecten heeft weten te realiseren te weten: 

- het kunst en theater festival TENTAKEL 

- de voorstelling Op Reis met de Boekentrein 

- het boek The Art of Cohabitation. 

Het TENTAKEL festival is dit jaar gegroeid in formaat en 
professionalteit. Met gemiddeld 11 workshops, 4 theater 
voorstellingen, 5 interactieve installaties van kunstenaars en 
op elk plein live muziekoptredens met Spoken Word was er 
genoeg te beleven voor jong en oud. 

Er is een nieuwe voorstelling en workshop ontwikkeld 
voor OP REIS MET DE BOEKENTREIN. Het was een enorm 
succes! . 

Stichting Stad-Nomaden is in november 2016 een uitgeverij 
geworden. Christine Saalfeld heeft een kunstenaarsboek 



gemaakt getiteld THE ART OF 
COHABITATION wat een weergave zal zijn 
van haar persoonlijke inkijk van een periode 
van 5 jaar Bloemhof, een aandachtswijk in 
Rotterdam Zuid. Uitgeverij Stad-Nomaden 
zal zorg dragen voor de druk en verspreiding 
van dit nieuwe boek. 

Wij zullen u een inkijkje geven in de aanpak 
en de organisatie van alle projecten. 

Wij hopen u met dit verslag een beeld 
te kunnen geven van onze praktijk van 
werken en alle, daarmee samenhangende, 
uitdagingen die wij dit jaar hebben 
aangegrepen.   

Wij wensen u veel leesplezier. 

Het bestuur van stichting Stadnomaden
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2.0 De kracht van STAD-NOMADEN 

Stichting Stadnomaden wordt 
gevormd door kunstenares 
Christine Saalfeld en theatermaker 
Bart van Lieshout. Zij leven en 
werken beiden in Rotterdam Zuid. 
Ze staan beiden in contact met 
de Rotterdamse kunswereld en 
zijn  op de hoogte wat er, op lokaal 
niveau, leeft bij de mensen.  Zij zijn 
altijd op zoek om een verbeelding, 
vanuit een andere realiteit, over te 
brengen. Afhankelijk naar de aard 
van het project werken zij samen 
met kunstenaars, theatermakers, 
muzikanten, pedagogen en 
buurtbewoners. Direct zijn meer 
dan 30 mensen betrokken bij de 
projecten.  

De kracht van Stad-Nomaden ligt 
enerzijds in het gegeven dat zij 
kleinschalig (lokaal) en daardoor 
flexibel kan opereren, zo blijft 

cultuur voor iedereen bereikbaar. 
Stad-Nomaden bereikt jaarlijks 
met het TENTAKEL festival zo’n 90 
verschillende organisaties. Juist 
deze samenwerkingen zorgen 
ervoor dat er nieuwe ontmoetingen 
plaatsvinden en bestaande 
contacten worden verstevigd. 

Anderzijds krijgen wij van 
buitenstaanders dikwijls te 
horen dat de projecten origineel, 
authenthiek en artistiek zijn. 

TENTAKEL festival is een 
gesammt kunstwerk dat ontstaat 
in samenwerking met andere 
kunstenaars en de buurt. Dit maakt 
dat het maatwerk is waardoor het 
een uniek karakter heeft. Dit geldt 
ook voor de taalleesvoorstelling 
waarbij kinderen keer op keer 
verrast worden door de magische 
werking van het objecten theater. 

3.0 De Organisatiestructuur

Stad-Nomaden kent een 
zeer eenvoudige organisatie 
structuur. De directie wordt 
gevormd door Christine Saalfeld. 
Bart van Lieshout ondersteunt 
het project TENTAKEL in de 
voorbereiding en uitvoering. 

De dagelijkse uitvoering wordt 
gedaan in samenwerking met 
kunstenaars, theatermakers, 
studenten en vrijwilligers. Het 
bestuur komt 2 keer per jaar bij 
elkaar en adviseert en bewaakt 
het reilen en zeilen.

7

ZEITSCHRIFT



4. Doelen

De doelen van de stichting zijn:

• Het bevorderen van de belangstelling 
  voor beeldende kunst en natuur. 

• Het toegankelijk maken van culturele 
  educatie, voor groepen waar het niet 
  zelf versprekend is. 

• De systematische en duurzame  
 samenwerking met culturele en 
 cultuur-maatschappelijke 
  instellingen, organisaties, creatieven 
  en het publiek.

• Het stimuleren van culturele 
 diversiteit, ten goede van een open 
 stadsgemeenschap.

 
5.0 Projecten in 2016

5.1 Performance - Op reis met de 
Boekentrein – Raar maar Waar

• In 2016 waren er 6 voorstellingen, 
  met in totaal 260 bezoekers.

• Er is een nieuwe workshop ‘Raar 
  maar waar’ ontwikkeld 

• Een verlenging van de originele 
  voorstelling.

• Een workshop na afloop van de 
  voorstelling die op begrijpend lezen 
  inspeelt. 

• Een uitbreiding van de  
 publieksgrootte. Vanuit scholen 

en instellingen was de vraag ontstaan om 
groepen van 50 tot 60 kinderen tegelijk te 
bedienen. 

5.2 Kunst en Theaterfestival - Tentakel

• In totaal 8 festivaldagen met meer 
  dan 90 Rotterdamse partners. 

• Samenwerking met professionals en 
  amateurs. 

• Zowel lokaal en stedelijke 
  georiënteerd. 

• Een podium voor beginnend talent.

• Vooral voor de jeugd een manier om 
 zich te uiten. 

5.3 Uitgeverij Stadnomaden en presentatie 
boek The Art of Cohabitation’

Stichting Stadnomaden is een uitgeverij 
geworden. Christine Saalfeld heeft een 
kunstenaarsboek gemaakt getiteld ‘The Art 
of Cohabitation’ wat een weergave zal zijn 
van haar persoonlijke inkijk van een periode 
van 5 jaar Bloemhof, een aandachtswijk in 
Rotterdam Zuid. 
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6. 0 Toelichting van de 
         projecten
6.1.1  verloop van TENTAKEL 2016

Jong en oud heeft deelgenomen aan het 
festival. Er waren momenten van reflectie, 
zoals bij een geluksworkshop waarbij 
bezoekers werden gevraagd hun wensen 
voor zich zelf en hun medemensen 
te verwoorden. Ook werden mensen 
daadwerkelijk aan het werk gezet.

In de meeste wijken hadden we te maken 
met actieve bewoners. Ze kwamen 
zelf met ideeën om het festival nog 
geslaagder te maken. Een voorbeeld was 
het Spoorweghavenpark waar een groep 
bewoners een goed netwerk heeft en waar 
lokale initiatieven werden benaderd zoals: 

de hockey club, fietscross tot en met de 
theeschenkerij. 

Op Zuidplein en het Grote Kerkplein was 
dat anders: Deze pleinen hebben ieder een 
andere functie in de  woonwijk. 

Het Grote Kerkplein trekt door de centrale 
locatie veel gemakkelijker mensen, door 
alle lagen van de bevolking heen. Het  was 
voor ons goed om te zien dat het festival 
inderdaad aantrekkelijk en toegankelijk is 
voor zeer verschillende mensen. 

Het toekomstige bouwterrein op Zuidplein 
is een soort ‘Niemandsland’ waarbij SIR 
en Hart van Zuid een specifieke wens 
voor dit gebied hebben uitgesproken. 
Het was de taak van Stadnomaden om 
de vertaalslag, vanuit verschillende 
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belangen, naar de praktijk te 
vertalen. Uiteindelijk is het 
gelukt. Bouwonderneming en 
gebiedscommissies grepen hun 
kans door buurtbewoners en 
geïnteresseerden te informeren 
over hun werkzaamheden 
en bestaan. In sommige 
gevallen was dit de kans voor 
buurtbewoners om hun ‘hart’ 
te luchten en in gesprek te 
gaan met de mensen “achter de 
knoppen” zitten. 

TENTAKEL fungeerde als 
bindmiddel,  waarbij plek was 
voor de gewone man en de 
intellectueel. Juist dit maakte 
het festival op deze plekken zo 
bijzonder. 

Bezoekers - bewoners en 
mensen van buiten af- 
maakten informeel kennis 
met verschillende culturen 
en leefwerelden. Dit ging, in 
de meeste gevallen, vanzelf. 
Kunst werd als middel ingezet. 
In het ene geval waren het de 
woorden door Spoken Word 
die mensen raakten, terwijl 
andere voorstellingen konden 
verbazen of ontroeren. 

TENTAKEL festival 
heeft in acht wijken van 
Rotterdam plaatsgevonden. 
Het ging hierbij om de 
volgende wijken: Zuidplein 
(Charlois), Stichtseplein 
(Hillesluis), Oleanderplein 
(Bloemhof), Afrikaandertuin 
(Afrikaanderwijk), Grote 
Kerkplein (Centrum), Johan 
Idaplein (Oude Noorden), 
Plein 1953 (Slinge), 
Spoorweghavenpark invullen   
(Kop van Zuid) 
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6.1.2 Stedelijke aansluitingen.

Tentakel heeft met de volgende (stedelijke) organisaties verbindingen gelegd: 

Sculpture International Rotterdam (SIR)→ Zij hebben de installatie van Erik van Lieshout 
gefinancierd. Indirect is SIR hiermee ook meer zichtbaar voor Zuid geworden. Daarnaast 
is Sannetje van Haarst (projectbegeleider SIR), enkele keren op locatie geweest en heeft 
hierbij een monitorfunctie vervuld; haar bevindingen zijn naar SIR doorgespeeld.  

Centrum Beeldende kunst (CBK) → Centrum Beeldende Kunst is meegenomen in alle  
communicatie-uitingen. Kunstenaars die met het festival meededen hebben allen, vanuit 
hun professie, een directe relatie met CBK en staan daar ook ingeschreven. TENTAKEL past 
qua concept ook in de lijn van het CBK om kunst dichter bij de mens te brengen. 

Cultuurscouts → Er zijn diverse gesprekken gevoerd met de cultuurscouts (Feijenoord 

12

ZEITSCHRIFT



Charlois en Oude Noorden) om het (cultuur) 
programma af te stemmen op de verschillende 
wijken. De gesprekken hadden vooral een 
raadgevend karakter. 

Creatief Beheer → Daar waar Creatief Beheer in 
de wijken actief is, is afstemming gezocht. In 
dit geval ging het over de wijken: Bloemhof en 
Afrikaanderwijk. 

Gebiedsnetwerkers (gemeente) → In sommige 

wijken, zoals: Kop van Zuid 
en Afrikaanderwijk, waren 
gebiedsnetwerkers actief betrokken 
bij het richting geven en vastleggen 
van afspraken tussen verschillende 
actoren. 

Opzomermee → Opzomermee 
werd op de hoogte gehouden van 
de ontwikkelingen middels de 
nieuwsbrief. 

Gebiedscommissies → In Charlois en 
Noord hebben vertegenwoordigers 
van Stadnomaden het TENTAKEL 
concept publiekelijk uitgelegd  en 
verdedigd. 

TOS (Thuis op straat) → Daar 
waar TOS actief was, zijn ze in de 
programmering meegenomen. 
Het ging in dit geval om: Bloemhof 
midden.  

Hart van Zuid → Wij hebben contact 
gehad met Kamiel Verschuren, die 
het kunst en cultuur onderdeel 
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namens Hart van Zuid vertegenwoordigd. 

6.1.3 Lokale aansluitingen

Om u een idee te geven welke lokale samenwerkingen er tot stand zijn gekomen, 
zoemen wij in op 2 wijken: Spoorweghavenpark en Johan Idaplein
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Org. / bewoners    Acties tot samenwerking    

Spoorweghavenpark  

Joane Oudshoorn     Droomtheater met de koffer voorstelling   

Scholen     Werving kinderen + stroom    

Circus Mix     Circus workshops  

Albeda college / Inholland    Hielpen mee op en afbouw  

Barbecue     Door buurtbewoners geïnitieerd  

Babbelbank     De babbelbank waarop praatjes gemaakt worden 

Cake en Taart versieren   Workshop cup cakes maken door buurtbewoners  

Keet Opzomermee    Banken en tafels voor terras  

Buurt Bestuurt    Overleg en afstemming activiteiten Spoorweghavenpark.  

Johan Idaplein (Oude Noorden)  

muziekcentrum Noord   Muziekoptredens geven met leerlingen 

Buikdansen Soraya    Leren dansen  

Lizz Musica  Zingen   Zang optreden 

Studio De Bakkerij    Lancering nieuwe taaltheater voorstelling  

’t Klooster     Faciliteiten en ondersteuning  

Lizz Lokaal     Bereiden van hapjes en kunstenaars koppelen project  

Scholen      Werving van de kinderen  

6.1.4 Programma tijden/bezoekers aantallen

Dagelijks is het aantal bezoekers, steekproefsgewijs, op enkele momenten van de dag,  met een 
teller bijgehouden. De gemiddelden hiervan willen wij u  graag laten zien: 
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Afrikaandertuin, Afrikaanderwijk  
zondag 14 augustus    150 

Oleanderplein, Bloemhof 
woensdag 24 augustus       150

Stichtseplein, Hillesluis 
zondag 28 augustus     150

Johan Idaplein, Noord  
woensdag 7 september   170

Zuidplein, Charlois 
zaterdag 17 september   130

Grotekerkplein, centrum 
zondag 18 september   250 

Plein 1953, Pendrecht 
zaterdag 24 september     240

Spoorweghavenpark, Kop van Zuid 
zondag  25 september   350

6.1.5 Publiciteit

Media kanalen:

- www.tentakel-festival.nl 

- kidsproof Rotterdam (www.kidsproof.nl/ 
  rotterdam) 

- uitagenda Rotterdam  
  (www. uitagendarotterdam.nl/agenda/t/ 
   tentakel

- Algemeen Dagblad www.ad.nl/rotterdam/ 
  wegwezen-in-rotterdam-tentakel-en- 
  culinesse~a13247a2/

- Hart van Zuid www.hartvanzuid– 
   rotterdam.nl/nieuws/tentakel-festival- 
   september-2016/

- Huis der Zotheid 

- Facebook pagina TENTAKEL 

- https://www.youtube.com 
   watch?v=9MvC1wYUWjE

- Charlois TV wijkjournaal, uitzending 3  
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   oktober 2016 

- Cultuurscout van Charlois (in de 
   nieuwsbrief en op zijn site) 

- Klooster krantje (Oude Noorden) 

- Havenloods (locale krant)

- UitMetkinderen.nl

- signedEvents

- http://userexp.io/tentakel-festival.nl.html

- www.jonnislater.com

- evenementen in Rotterdam

- de.foursquare.com

- www.noorderzononline.nl

- http://www.rotterdamuitdagen.nl

- rotterdamsekost 2016 - Cityportal  
  Rotterdam

- walk’in rotterdam - Cityportal Rotterdam

- ad.nl

- de gebiedengids.nl

- heyevent.co.za

- Tentakel nieuwsbrief juli augustus

- openrotterdam.nl

- onszuidpleingebied.nl

- makersendoeners.ning.com

- http://www.pubnd.nl/nieuws/kunst-en- 
  theaterfestival-tentakel/

- De klooster buurt

6.1.6 De ontwikkelingen die het festival 
heeft doorgemaakt 

Positieve ontwikkelingen

Het muziekprogramma. 
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Dit jaar hadden we op elk plein een (live) muziek programma variërend van 
rock tot elektronische muziek. Het publiek reageerde enthousiast op de muziek, 
wat uiteraard bevorderlijk was voor de sfeer. Daarbij trok het ook weer nieuwe 
bezoekers. Vooral jongeren. 

 
Lokaal en stedelijk

De (6) festivals die zich op Zuid afspeelden trokken zowel de mensen uit de 
omliggende wijken als van andere stadsgedeelten. Mensen van over de brug 
(Centrum en Noord) reageerden enthousiast als ze het festival hadden ontdekt. 

 
Studenten

Naast vrijwilligers werden dit jaar voor de uitvoering van de workshops 
studenten ingezet. Het zorgde voor meer continuïteit en studenten waren breed 
inzetbaar, flexibel en goed in de begeleiding van de workshops. 

  
Aankleding festival

Afgelopen jaar kregen we opmerkelijk veel goede opmerkingen over de 
aankleding van het festival. Mensen vonden het er goed uitzien. Het was 
overzichtelijk. De kleuren waren zacht, speels en pasten bij het karakter van het 
festival. 

 
Over de brug (in Oude Noorden en Centrum)

Dit jaar zijn we voor het eerst over de brug (centrum en Oude Noorden) geweest. 
Dit is heel goed bevallen. Vooral het publiek was meer bekend met cultuur, 
waardoor het gemakkelijker was om publiek te betrekken. 

 
Dag coördinator 

We werkten dit jaar voor het eerst met een (betaalde) coördinator Anneke de 
Boer. Dit is heel goed bevallen. Anneke was in staat te schakelen tussen de 
verschillende disciplines. Zodat  wij (Christine en Bart en Marije) ons op de 
inhoud konden concentreren. 

Catering 

We hebben dit jaar een aparte tent neergezet speciaal voor de medewerkers van 
het festival. In deze tent was altijd koffie/thee en eten te vinden. Het idee dat er 
altijd eten en drinken beschikbaar was, gaf rust en loyaliteit, extra inzet. 
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Gebiedscommissies

Alle gebiedscommissies waren enthousiast. 
We konden rekenen op financiële 
ondersteuning vanuit de gebieden 
Feijenoord, Charlois en het Oude Noorden. 

 
Op en afbouwploeg

Dit jaar hebben we met een aparte ploeg 
op en afgebouwd. Dit zorgde ervoor dat 
iedereen uitgerust aan het werk kon gaan. 

Aandachtspunten

Contracten

We hadden veel problemen met een 
muzikant. We waren ontevreden over het 
geleverde werk en Stadnomaden wilde het 
contract ontbinden. Echter, de muzikant 
dreigde met een rechtszaak. 

 
Arbeidsintensief

In sommige gevallen vroeg het project erg 
veel van de organisatoren. Organisatoren 
hadden veel verschillende petten op; naast 
het organiseren bouwden ze ook op en af, 
deden inkopen en hadden de zorg over 
eigen installaties/voorstellingen.  Gaten 
werden gedicht op het moment dat mensen 
uitvielen of slecht werk leverden. Dit had 
gelukkig weinig invloed op het uiteindelijke 
resultaat. 

 
Conclusies

Het TENTAKEL festival heeft in 2016 een 
professionalisering doorgemaakt op de 
volgende gebieden: aanbod (een groter 
en divers aanbod), personeel (meer 
gelaagdheid in de mensen die het uitvoeren) 
en organisatie (inzet van dag-coördinator).

21

ZEITSCHRIFT



TENTAKEL festival is naast R’dam Zuid 
in 2016 over de brug (centrum en Noord) 
gekomen. Nieuwe samenwerkingen zijn 
daar tot stand gekomen. Het festival is daar 
succesvol ontvangen. 

TENTAKEL kent een hoge mate van 
maatwerk en afstemming. Hierdoor is 
het, in vergelijking met andere festivals, 
arbeidsintensief en vraagt het veel van de 
organisatoren. De inzet van een festival-
coördinator blijkt geen overbodige luxe. 

TENTAKEL is in 2016  lokaal en stedelijk 
diverse sectorale en sector-overstijgende 
samenwerkingen aangegaan. In sommige 
wijken fungeerde het festival als klankbord  
voor woningbouw, gebiedscommissies en 
bouwondernemingen

TENTAKEL is er in 2016 in geslaagd om 
zowel lokaal (uit de wijken) als stedelijk 
(uit andere wijken van de stad) publiek 
te trekken zonder daarbij aan kwaliteit in 

Kunst in te leveren. 

Tijdens TENTAKEL festival kwamen 
verschillende realiteiten bij elkaar. Het 
is wederom een festival voor jong en oud 
gebleken. Het heeft in 2016 bovendien als 
platform gefungeerd om jong talent een 
podium te bieden.

Afspraken met deelnemers (artiesten, 
muzikanten en kunstenaars) zullen in 2017 
nog beter contractueel worden vastgelegd. 

6.2 Toelichting Op reis met de Boekentrein

Op reis met de boekentrein is een 
bijzonder voorlees project voor kinderen 
vanaf twee tot zes jaar om het plezier van 
lezen, luisteren, leesvaardigheid en de 
verbeelding te stimuleren. 

Het voorgelezen verhaal wordt 
geïllustreerd met tekeningen, live 
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schaduwspel en animaties op een 
overheadprojector en met een Beamer. 
Hoewel kinderen digitale animaties 
gewend zijn, blijven handgemaakte 
effecten op een overheadprojector erg 
spannend. Door simpele middelen worden 
kinderen meegenomen op een reis vol 
fantasie van verhaal, na verhaal, van boek 
na boek.

Stichting Stadnomaden heeft met, 
enkele partners en scholen, opnieuw 
samengewerkt. Als gevolg hiervan is 
de artistieke kwaliteit verbeterd door 
het aanbieden van een aangepast 
begeleidingsprogramma. Met de nieuwe 
reeks voorstellingen in 2015/16 wordt 
aangesloten op de kinderboekenweek. Dit 
jaar was het thema: natuur, wetenschap en 
techniek.

De voorstelling kreeg een update met een 
workshop formaat genoemd ‘raar maar 
waar’, dat zich op kinderen in de leeftijd 
van van 7 tot 12 jaar richt om ook de 
behoeftes van deze doelgroep te kunnen 
bedienen:

In de negentiende eeuw schreef Mary 
Shelley een roman over de wetenschapper 
Dr.Frankenstein, die erin slaagde om 
met lichaamsdelen van doden een nieuw 
schepsel te maken. Maar is dit echt een 
succes? En hoe ver mag wetenschap gaan? 

In deze workshop lezen de 
kinderen stukken uit Shelleys 
boek en experimenteren dan met 
verschillende projectiemethodes, zoals 
overheadprojector, video en schaduw 
speel, om tot een eigen verbeelding van 
Frankensteins verhaal te komen. Ze 
stappen in de rol van de wetenschapper, 
ontwerpen het laboratorium van Dr. 
Frankenstein en de apparatuur die hij 

gebruikt. Uiteindelijk creëren ze hun eigen 
monsters.

Het hele project sluit aan het gemeentelijke 
speerpunt talentontwikkeling. Stichting 
Stadnomaden gaat ervan uit dat plezier 
in lezen en het ontdekken van andere 
werelden een belangrijke voorwaarde voor 
talentontwikkeling is.

Realisatie van de plannen

Stichting Stadnomaden wilde het project op 
verschillende locaties in Rotterdam (in het 
centrum en op zuid) realiseren en in totaal 
elf uitvoeringen aanbieden. 

Uiteindelijk heeft de Stichting in de periode 
van september 2015 tot mei 2016 twaalf 
voorstellingen kunnen realiseren en 
daarbij nieuwe partners aangetrokken.

Verloop van de uitvoeringen

De volgende onderdelen hebben wij bij 
de nieuwe realisatie van de voorstelling 
aangepast:

-  Een verlenging van de originele 
   voorstelling van 30 naar 45 min.

-  Een workshop na afloop van de  
   voorstelling die op begrijpend lezen 
   inspeelt. 

- Een uitbreiding van de publieksgrootte.  
  Vanuit scholen en instellingen was de 
  vraag ontstaan om groepen van 50 tot 60  
  kinderen tegelijk te bedienen. 

In al deze punten is het project geslaagd. 

Om de voorstelling te verlengen dachten 
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wij nog nieuwe boeken te kiezen, maar uiteindelijk bleef ons keuze van de vijf boeken:

- Bo

- Het geheim van Anton

- Superbeesje is al onderweg

- Neushoorns eten geen pannenkoeken



- Johanna in de trein

Deze boeken leverden een goede mix van spannend, zielig en grappig en wij maakten de 
voorgelezen stukjes langer en verrijkten de illustraties. 

De concentratie van de kinderen konden wij houden, zelfs in heel grote groepen – 
70 kinderen in een keer op de OBS Bloemhofschool – bleven ze de verhalen volgen 
en het door ons geprojecteerde “trein alfabet” leverde een hardop lezend koor van 
kinderstemmen op. 

De workshop bestond uit 2 delen:

1. Welke beestjes moet ‘Superbeesje’ redden? (antwoord: Olifant uit de modder, kameel 
uit de woestijn of walvis op het Kaimaneiland)

Met welke machines zou dat mogelijk zijn?
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2. Zou je een van van deze machines 
kunnen tekenen?

Deze uitdaging konden sommige kinderen 
heel goed aan: ze moesten een verhaal 
herinneren en vervolgens een technisch 
toestel tekenen.Tenslotte werden enkele 
tekeningen, middels onze laptop, op het 
projectiescherm gepresenteerd. 

Dit was best spannend. Tranen vlogen van 
opwinding. Het is al een kunst om zoiets 
thuis, voor een klein computerscherm te 
laten zien maar een ander zijn eigen werk 
op 2x3 m schaal te laten zien is toch wel 
van geheel andere orde. Later bloosden 
sommige kinderen van trots. De uitdaging 
was aangegaan en de missie geslaagd. 
Dat was bijzonder. Bij het tonen van de 
tekeningen begonnen kinderen hard 
te klappen. Voor de juffrouwen was het 
interessant hun kinderen in deze context 
te zien: wie kon zich de verhalen nog het 

beste herinneren? Wie heeft interessante 
oplossingen bedacht?  
Wij zagen tekeningen van trappen, 
hefkranen, grote heliumluchtballonnen 
en nog meer langskomen. De kinderen 
mochten hun tekening meenemen, wat 
ze ook allemaal gemaakt hadden. Voor 
andere kinderen was de vraagstelling te 
moeilijk waardoor ze geen aansluiting 
konden maken. Maar omdat de presentatie 
zo spannend was en hun geslaagde 
klasgenoten een voorbeeld vormden, bleef 
het motiverend. 

Voor het Tentakelfestival / Witte de With 
maakten wij een bijzondere versie in een 
Mongolische Jurt/Ger tent. Deze sfeer steunde 
het magische karakter van de voorstelling 
enorm. 

In deze reeks werkten wij alleen met 
mannelijke voorlezers (vrijwilligers van de 
Stichting) en dit bleek, achteraf gezien,  een 



goede keuze. Vooral voor jongens in het 
basisonderwijs blijft een man met een lage 
stem meer aandacht trekken dan weer de 
zoveelste vrouw. 

Ook blijft wij, in dit project, met verschillende 
partners werken: met scholen, met buurt/
wijkplekken, festivals en podia. Voor ons is dit 
een teken van kwaliteit.  

 
Workshop: ‘raar maar waar’ 
 
De workshop was met 15 kinderen en 3 
volwassenen een succes! Tegelijkertijd was 
het ook zeer arbeidsintensief en bewerkelijk 
(ambachtelijk). 

Wij ontwikkelden een introductie van 
het thema, met filmclips van Metropolis, 
Frankenstein, machines en Kraftwerk. 
We deelden de kinderen in groepen in 
en iedere groep kreeg een brief met een 
onderzoeksopdracht in het laboratorium. 
Wij hadden drie werkplekken voorbereid, 
allemaal geïnspireerd op het boek van Dr. 
Frankenstein. 

- Zichzelf als monster achtige creatie van 
Dr.Fankenstein tekenen. Hierna met schmink 
en kostuums aan de slag gaan en zich,  in dit 
monster,  verkleden. 

- Lichaamsdelen van zichzelf van 
papier maken. Op een operatietafel weer 
samenvoegen en nieuwe functies van het 
creatuur bedenken.  

- Onderdelen van een laboratorium 
ontwerpen. Hoe bewaar je bloed en weefsel? 
Hoe komen ze samen? Teken dit op de 
overheadprojector. 

De vier uur durende workshop was een 
enorme uitdaging voor de kinderen. Door 
de geconcentreerdheid merkten we dat de 

kinderen het boeiend vonden. 

Het thema sloeg in als een bom. Vanuit 
ons idee was dat ieder kind van werkplek 
mocht ruilen, kregen we te maken met 
kinderen die niet meer weg wilden van de 
overheadprojector. Ze tekenden de hele tour 
door het laboratorium met al zijn machientjes 
- als lange film. 

Monsters met veel ogen kropen rond. 
Bloedbanen werden geplakt, hersenen in 
knieën gelegd, gevoelsmeters in de schouder 
geïmplanteerd, Usb-harten geplakt en de 
penis kreeg nagellak. 

Wij stelden na twee uur voor om een pauze in 
te lassen. 

Reutelend dronken de onderzoekers een Fristi 
om na 10 minuten weer terug te stormen naar 
hun werkplekken.  

Aan het einde van de workshop gaven wij aan 
ouders en kinderen een presentatie van 20 
minuten. Ze waren verrast over de resulaten. 

Zoals eerder aangeduid beschouwen wij het 
de workshop als geslaagd echter er zijn te veel 
volwassenen nodig, om deze workshop te 
begeleiden.

Het bleek dus niet realistisch om deze 
workshop nog vaker aan te bieden. Werk, 
groepsgrootte en organisatiegraad stonden 
niet meer in een juiste verhouding tot elkaar. 
Wij willen nadenken over het formaat met een 
realistische aanpassing. 
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7.0 Boekhouding
De jaarrekening van 2016 wordt verzorgd 
door Palet administratie.

De subsidie en sponsoring bedroeg in 
totaal 41.950 €. 

Stichting Stadnomaden vulde haar 
subsidies aan met inkomsten uit 
opdrachten met € 9.660.

8.0 Stichting Stad-Nomaden 
is  
       verhuisd
Sinds begin 2016 is stadnomaden 
gehuisvestigd in de Hammerstraat 15a, 
3036MC Rotterdam.

Volg ons op Facebook: https://www.
facebook.com/stad.nomaden

Website: http://www.stad-nomaden.nl

http://www.tentakel-festival.nl

Het jaarverslag kan op aanvraag als 
geprinte versie worden toegezonden. 


