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Close Call, voor 1 acteur, 3 drummers, 5 blazers en 150 smartphones (foto Eric van Nieuwland) 



1. Samenvatting 
2018 stond grotendeels in het teken van de productie Close Call. Vanaf september zijn daarnaast 
de eerste stappen gezet voor de nieuwe productie Sounds Like Juggling! (premiere 25 september 
2020). 
Er zijn 16 voorstellingen gespeeld, alle van Close Call: 11 op middelbare scholen en 5 in theaters, 
voor in totaal 1375 leerlingen. Financieel was het een relatief eenvoudig jaar. Alle uitgaven 
(xxxBEDRAG) van de stichting hielden verband met deze speeldagen (honoraria musici, reiskosten, 
huur apparatuur, en dergelijke), en de inkomsten (xxxBEDRAG) ook: uitkoopsommen van scholen, 
meestal via de tussenpersoon Impresariaat Uit De Kunst (IUDK), en subsidie(voorschotten) van 
fondsen. Zie voor een specificatie de jaarrekening. 

2. Close Call 
Close Call is een interactief concert voor 1 acteur en 8 musici, waarbij het gehele publiek op de 
eigen telefoon meespeelt met de speciale, bijbehorende app Close Call Life. De smartphone 
wordt zo een muziekinstrument, en publiek en spelers vormen samen één grote bigband. De 
smartphone is  tevens het onderwerp van het stuk; het stuk wil leerlingen bewust maken van de 
enorme impact die smartphones, social media en tech-bedrijven op ons leven hebben. In het stuk 
heb je aanvankelijk alle vrijheid, het is een vrolijke, swingende boel, maar gaandeweg wordt je 
telefoon gehackt en dreigt een verstikkende, on-creatieve uniformiteit. Kernvraag van het stuk is 
‘bespeel jij je telefoon, of bespeelt je telefoon jou?’ 
Close Call is in eerste plaats gemaakt als schoolvoorstelling voor het v.o. (alle leerjaren, alle 
niveaus) en speelt daarnaast ook op muziek(theater)festivals voor een vrij publiek (echter niet in 
2018). 
Het stuk was september 2017 al in premiere gegaan, maar de voorstelling bleek toen verre van af. 
Er is dan ook nog hard doorgewerkt aan het stuk, en ook de eerste maanden van 2018 werden 
gewijd aan ‘Close Call 2.0’. 
Was eind 2017 de nodige inhoudelijke verbetering gerealiseerd, nu waren er nog een tweetal 
technische noten te kraken: een betere hoorbaarheid van het telefoongeluid, en een vlekkeloze 
verbinding met ons wifi-netwerk. Publiek moet namelijk inloggen op een speciaal wifi-netwerk, 
waarna aanvankelijk verborgen mogelijkheden van de app tot uiting kunnen komen. Dit is een 
cruciaal element in de voorstelling, dat dan ook 100% betrouwbaar moet zijn. App-programmeur 
Laurens van der Wee bleek dit niet alleen af te kunnen, maar met behulp van expert Robin van 
Hulsbergen van Beagle IT is het gelukt. Daarnaast hebben we een grote verzameling JBL-GO 
speakers aangeschaft, zodat iedereen in het publiek zijn of haar telefoon op een eigen speaker 
kan aansluiten. Daarmee kwam ook de balans tussen band en publiek in orde. 
30 januari presenteerden we de nieuwe versie voor het eerst aan docenten en leerlingen tijdens 
de ‘etalage-dag’ van IUDK, op 2 februari gevolgd door een schoolvoorstelling die voelde als een 
tweede premiere, vijf (!) maanden na de eigenlijke premiere op Gaudeamus Muziekweek. Deze 
was een groot succes en de school heeft ons meteen teruggevraagd voor november, een grote 
opsteker. 
Dit is de volledige speellijst van 2018: 

datum plek aantal en soort niveau en leerjaar publiek
30-jan. Posttheater, Arnhem / Etalagedag IUDK 1x vrij / school combi gemengd 120
2-feb. De Amersfoortse Berg, Amersfoort 2x schoolconcert havo/vwo 4 240
14-mei Willem de Zwijger College, Papendrecht 2x schoolconcert vwo 3/4/5 135
11 jul. Over IJ College, Amsterdam (Noord) 3x schoolconcert vmbo 1/2/3 300
11 sept Erasmus College, Almelo 2x schoolconcert havo/vwo 1/2/3 210
18-sep. Verkadefabriek, Den Bosch / ‘uitlokdag’ 4x schoolconcert havo/vwo gemengd 240
22 nov. De Amersfoortse Berg, Amersfoort 2x schoolconcert vwo 5 130



In november heeft er nog een wisseling in de cast plaatsgevonden, aangezien programmeur en 
hoofdrolspeler Laurens van der Wee niet langer beschikbaar was. Zijn taken zijn toen opgesplitst: 
trombonist Matthias Konrad heeft de aansluiting van het netwerk voor zijn rekening genomen, en 
acteur Joep Hendrickx is aangenomen om de rol van ‘phonemaster’ over te nemen. Dit bleek een 
gunstige ontwikkeling: Laurens is namelijk van huis uit helemaal geen acteur, en het was niet 
voorzien dat hij live zo’n grote rol zou krijgen. Hij heeft dat met verve gedaan, maar een 
geschoolde acteur bleek toch voor meer diepgang en vooral meer vaart te zorgen. 

Hieronder een sfeerimpressie van Close Call. 



2.1 Ontvangst 
Bij zowel volwassenen als scholieren was de voorstelling een succes. Meerdere scholen hebben 
ons ook terug gevraagd voor volgend jaar (wat helaas alleen mogelijk is met een reprise-subsidie). 
Publieksreacties waren onder andere: “Dit is eng!” “Die shit werkt!” “Ik ben gehackt!” En dat 
vatten we op als een compliment. 
Scholieren vonden het leuk dat ze echt konden meedoen. Het onderwerp leidde ook tot 
interessante discussies, vooral in de middenbouw en daarboven. Duidelijk was dat de voorstelling 
het best tot zijn recht kwam als de leerlingen goed voorbereid waren (lesbrief), en als er een voor- 
of nagesprek plaatsvond. Helaas bleek dit vanwege de drukke lesschema’s maar in ongeveer de 
helft van de speelbeurten mogelijk. 
We hebben een aantal voorstellingen gespeeld voor leerlingen met autisme, en voor 
slechthorenden. Opmerkelijk genoeg waren deze bij de best geslaagde van de tournee. Deze 
kinderen waren ook duidelijk beter geconcentreerd dan veel van hun leeftijdgenoten. De 
smartphone is een beruchte bron van afleiding, maar kan kennelijk in voorstellingsverband ook 
juist helpen voor de concentratie. 

2.2 Lessen voor de toekomst 
Close Call was, en is nog steeds, een bijzonder intensief project, bij vlagen voor de makers erg 
confronterend, maar netto toch bevredigend en bovenal voor Stichting Goed Bezig! zeer 
leerzaam. Een proces dat anders uitpakt dan gedacht is een harde, maar goede leerschool, zo is 
andermaal gebleken. Initiator en componist Arthur Wagenaar: “kijkend naar het resultaat en 
terugkijkend op het proces stel ik twee dingen vast. Ten eerste: het is een bijzondere voorstelling 
geworden, swingend, grotendeels vrolijk en helemaal interactief, met tussen de regels door een 
boodschap die goed overkomt. Daarmee past het stuk goed bij de jonge doelgroep (12+). Ik sta 
er geheel achter en ben er trots op.  
Ten tweede: het proces heeft mij geleerd een aantal belangrijke dingen de volgende keer anders 
aan te pakken. We hebben veel te weinig tijd ingeruimd voor repetitie en try-outs. En app-
programmeur Laurens van der Wee en ikzelf hebben teveel verschillende petten op gehad. 
Daardoor zijn we veel te zwaar belast. Laurens werd gaandeweg behalve programmeur ook 
technicus en hoofdrolspeler, ikzelf behalve componist ook librettist en regisseur. Dit was niet alleen 
mentaal en fysiek slopend, maar zorgde ook voor serieuze vertraging, en inhoudelijk voor gemiste 
kansen. Bij het volgend project worden de verschillende taken verdeeld of meerdere, 
gespecialiseerde personen. Dit geeft mij de nodige ruimte te doen waar echt mijn kracht ligt (en 
wat ik het leukste vind): een theatraal concept vertalen naar muziek.” 
Bij het opzetten van het nieuwe project Sounds Like Juggling! zijn de lessen van Close Call 
geleerd, waarover hieronder meer. 

3. Sounds Like Juggling! 
Gedurende het jaar begonnen nieuwe ideeën te borrelen en vanaf september zijn gesprekken 
gevoerd met spelers en partners. Uitgangspunten voor de nieuwe voorstelling waren: 
- opnieuw een voorstelling met muziek in de hoofdrol, aangevuld met andere disciplines, 
- muzikaal opnieuw een mix van genres en ruimte voor geheel nieuwe klanken, 
- opnieuw een maatschappelijk thema waarbij de focus ligt op bewustwording en inspiratie, niet 

op ‘preken’, 
- opnieuw een actieve rol voor het publiek, 
- deze keer een duidelijker positief uitgangspunt, anders dan de meer negatieve uitgangspunten 

van Stads/Einder (niet thuis in de stad, noch op het platteland) en Close Call (de smartphone 
dreigt ons te uniformiseren), 



- meer delegeren, zodat de artistiek leider kan doen waar hij echt goed in is, en ook het meest 
plezier in heeft. 

Deze uitgangspunten samen hebben geleid tot het plan voor Sounds Like Juggling!, een 
muziekvoorstelling waarin muziek en jongleren worden geïntegreerd: 4 performers, waaronder 
ikzelf, spelen op nieuwe instrumenten waarop je muziek maakt door jongleren en 
objectmanipulatie. De voorstelling gaat over het doorbreken van patronen en wordt een ode aan 
spelen en fouten omarmen: een ‘prettig gestoorde speeltuin waar de spelregels elk moment 
kunnen veranderen’. Ook het publiek mag (moet?) deze speeltuin betreden en de instrumenten 
uitproberen. 
De prettige productionele samenwerking met Gaudeamus Muziekweek wordt voortgezet, en 
aanvullende partners zijn Veenfabriek, Korzo en, vanuit de circuswereld, Werkplaats Diepenheim. 
Het plan is ontwikkeld in nauwe samenwerking met jongleur / speler / muzikant Guido van Hout 
en regisseur Joeri Vos. 
Eind 2018 stond het project volgens planning stevig in de steigers zodat in 2019 kon worden 
begonnen met de financiering. 

4. Bestuur 
Per december is er een verandering in het bestuur: secretaris Saskia de Man treedt terug omdat zij 
het gevoel had te weinig bij te kunnen dragen (een gevoel dat overigens door de andere 
betrokkenen niet wordt gedeeld!). Haar opvolger is Yassmine al Ksaihi, een bevlogen jonge vrouw 
die werkzaam is bij gemeente Zaanstad in het maatschappelijk domein en raadslid is voor D66 in 
Amsterdam. In de persoon van Yassmine worden al onze wensen realiteit: iemand met een 
maatschappelijk netwerk, met binding met Zaanstad (de plaats waar Goed Bezig! gevestigd is) en 
een grote affiniteit voor muziektheater. Als vrouw met een niet-Westerse achtergrond draagt ze bij 
aan de diversiteit van de stichting; belangrijker nog is het feit dat zij vanuit haar maatschappelijke 
expertise meedenkt over de activiteiten van Goed Bezig!, een aanvulling op de meer cultureel 
georiënteerde blik van voorzitter Herman van Baar en penningmeester Hans Mets. Aangezien 
muziek met een maatschappelijke boodschap de basis vormt van alle activiteiten van Goed Bezig!, 
is het goed dat deze twee takken blijvend in het bestuur vertegenwoordigd zijn. 


