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Jeugdtheaterschool
Rotterdam-Overschie

Wie zijn wij?

Onze doelstellingen

Stichting Podiumbeesten is opgericht door Françoise Theunen en Anoek Voermans. Zij
vormen samen het bestuur. In 2016 zocht Françoise voor haar dochter theaterlessen in
Overschie. Een dergelijk cultureel aanbod bleek er echter niet te zijn in de wijk. Samen
dienden zij in oktober 2016 een Bewonersinitiatief in bij de gebiedscommissie Rotterdam
Overschie. Het idee was om zowel toegankelijke als laagdrempelige theaterles voor
kinderen aan te bieden, waarbij de kosten voor de lessen zo laag mogelijk zouden zijn (1
euro per les). Hierdoor zou het mogelijk zijn dat jeugdtheater ook voor mensen met een
kleine portemonnee bereikbaar werd. Het idee werd meteen gesteund door de
gebiedscommissie Overschie en de gemeente Rotterdam. In 2017 werd met geld van een
prijs (het beste Bewonersinitiatief 2016) de stichting opgericht.

Stichting Podiumbeesten heeft meerdere doelen:

Inmiddels is Podiumbeesten uitgegroeid tot een echte theaterschool. Wekelijks wordt aan 7
groepen van gemiddeld 12 kinderen theaterles gegeven door bevoegd theaterdocenten.
Podiumbeesten werkt sinds 2018 o.a. intensief samen met wijktheater ‘In de Lugt’. De
theateromgeving inspireert en motiveert de kinderen en geeft hen het gevoel even uit de
eigen wereld te stappen in de wereld 'die theater heet'.

•

Deelname aan theaterles mogelijk maken voor àlle kinderen uit Overschie.
In een relatief arme wijk als Overschie, is het mooi dat alle kinderen aan deze
activiteit kunnen deelnemen vanwege de zeer geringe eigen bijdrage (1 euro). Geld
vormt hiermee dan geen drempel om aan een culturele activiteit deel te nemen.

•

Het samenbrengen van verschillende (culturele)achtergronden.
Tijdens de lessen zijn kinderen heel open naar elkaar. Ze spelen niet naast, maar met
elkaar. Ook leren zij elkaars achtergrond en cul turele waarden en normen accepteren
en respecteren. Hierdoor zijn wij niet alleen een culturele organisatie maar misschien
zelfs ook een maatschappelijke organisatie. De toekomst van Overschie leert nu al
samenwerken, waardoor vriendschappen voor het leven binnen de wijk ontstaan.

•

Verbindingen leggen tussen verschillende bewoners(groepen) uit Overschie.
Wij zijn waar mogelijk op zoek naar samenwerkingsverbanden binnen de wijk.
Podiumbeesten is te vinden op diverse festivals in Overschie en werkt nauw samen
met diverse organisaties binnen Overschie. Een mooi initiatief dat ook de komende
jaren wordt voortgezet, is het samenbrengen van jong en oud, zoals tijdens de
voorstelling in verzorgingstehuis Hoogenban en de theaterworkshop voor ouderen uit
de kerk. "Waar jong en oud samenkomen, gebeurt iets moois".

•

Het aanbieden (en ontwikkelen) van een professioneel lespakket in theater, dans en
zang voor kinderen in de basisschoolleeftijd uit Rotterdam Overschie.
Podiumbeesten werkt samen met bevoegd theaterdocenten.

•

Bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling van kinderen.
Theaterles is niet per definitie voor kinderen die uit zichzelf al graag op een podium
staan of op de voorgrond treden. Het kan juist voor verlegen kinderen heel goed zijn
om theaterles te volgen. Zij krijgen meer zelfvertrouwen en leren goed samen te
werken, voor elkaar open te staan en zich een houding binnen een groep te geven.

•

Betrokkenheid bij de samenleving door cul tuuroverdracht.
Wie kennis neemt van kunst, erfgoed en media, en daar bewust en actief mee bezig
is, doet mee aan de samenleving en ontwikkelt begrip voor andere normen, waarden
en culturen.

Podiumbeesten wordt (mede) mogelijk gemaakt door Gebiedscommissie Overschie,
Gemeente Rotterdam, de Elise Mathilde Stichting, de Erasmus Stichting, de Verhagen
Stichting en de Stichting Volkskracht.

Onze Missie
“Stichting Podiumbeesten is de plek waar welpjes veranderen in
leeuwen en muurbloempjes in stralende rozen, maar het is vooral
de plek waar kinderen heel veel plezier met elkaar beleven en
vriendschappen voor het leven sluiten”.
Uit het rapport van Defence for Childeren (2016) blijkt dat Rotterdam Overschie op nummer
217 van de 4047 gebiedsdelen staat waar kinderen in armoede opgroeien en zich minder
goed ontwikkelen dan kinderen in rijkere gemeenten, bron:
(http://www.kinderenintel.nl/2016/databoek2016.html .
Daarom beoogt Stichting Podiumbeesten voor een klein bedrag jeugdtheaterles aan te
(blijven) bieden aan alle kinderen uit Overschie en daarnaast de theaterschool een blijvend
plekje in de wijk te geven.

