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“Kunst ist nicht ein Spiegel, den man der Wirklichkeit vorhält, sondern ein Hammer, mit dem man sie gestaltet.”

eerst dit
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“Kunst is geen spiegel, waarmee 
de werkelijkheid wordt 

voorgehouden, maar een hamer 
om het mee vorm te geven.” 

Hoewel de herkomst van dit citaat niet duide-
lijk is (was het nou van Bertolt Brecht of toch 
van Karl Marx, Leon Trotski of Vladimir Ma-
jakovski?)  is de boodschap evident en tevens 
het motto van een nieuw Leids theater, Thea-
ter en Productiehuis De Generator.
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aangenaam, 
wij zijn een 
nieuw Leids 
theater.
Onder de dakpannen van de Vrijplaats aan de Middelste-
gracht 36 gaan de deuren open van een nieuw theater. 
Niet nu. Nee. Over pakweg 2 jaar. Right now, we’re just 

on probation. De noodzaak dringt 
echter aan om nu al iets van ons 
te laten horen. De noodzaak om 
een andere stem te laten horen. De 
noodzaak om theater neer te zetten 
vanuìt een noodzaak. 

Theater en Productiehuis De Generator wordt een uniek 
theater in Nederland waarbinnen die noodzaak de gene-
rator is. De noodzaak om maatschappelijke kwesties aan 
de kaak te stellen. Een theater waar professioneel maat-
schappelijk geëngageerd theater wordt geproduceerd en 
gespeeld.

We laten van ons horen via dit fanzine* en door eens 
per twee a drie maanden de ON PROBATION avonden te 
organiseren.

Tijdens de On Probation avonden krijg je een voorproefje 
van het toekomstige theater. Met voorstellingen, met 
soep en sfeer, met een presentatie van het toekomstige 
theater en de voortgang ervan. Tegelijkertijd zijn de 
avonden een benefiet voor het toekomstige theater, dat 
zo onafhankelijk mogelijk wil zijn van ontastbare insti-
tuten. De eerste is op 29 mei, meer hierover verderop in 
dit nummer van LE GENERATOR.

* Voorbeelden van Fanzines

Introductie

Right now, 
we’re just on 

probation.
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Gewoon 
even  
aandacht 
voor een  
inspi-
rerend 
script. 
Van Dario Fo (Italiaans toneel-
regisseur, acteur en toneel-
schrijver) die in Nederland 
verder niet echt aandacht 
krijgt of heeft gekregen. Acci-
dental Death of an Anarchist. 
Sowieso worden vette/politie-
ke/absurdistische bestaande 
stukken weinig gespeeld in 
Nederland en worden ze afgedaan als: “oh ja, 
zulke stukken worden door amateurgroepen 
vaak gespeeld, heb ik niks mee” Geen idee 
waarmee dit te maken heeft, denk jij het te 
weten, mail naar wtf@theaterdegenerator.nl. 
Oké, effe over naar het Engels want om boven-
staande redenen vonden we een goeie synop-
sis niet in het Nederlands.

Accidental Death of an Anarchist van Dario Fo 
is A huge international hit, Dario Fo’s Acciden-

Script

tal Death of an Anarchist is a sharp and hilarious satire on police 
corruption in Italy.

Dario Fo’s Accidental Death of an Anarchist (1970) responds to 
events unfolding in Italy in the late 1960s and early 1970s. Gene-
rally, it looks at police corruption and suspicions regarding the 
government’s collusion in this corruption. More specifically, it 
addresses the actual death of an anarchist who was being held in 
police custody following the bombing of a Milan bank that killed 
sixteen people and wounded about ninety. The police asserted that 
the anarchist’s death was a suicide, that the man threw himself 
from a fourth-floor window in despair at being found out for his 
crime. At the subsequent inquest, the presiding judge declared the 
death not a suicide but an accident. Most Italians believed that the 
death was the result of overly harsh interrogation techniques, if 
not a case of outright murder on the part of the interrogators. 

Accidental Death of an Anarchist 
is mainly about police corruption, 
underscored by the play’s focus on 
impersonation, infiltration, and 
double-talk. A fast-talking major 
character, the Maniac, infiltrates a 
police headquarters. Posing as an 
investigating judge, he tricks the 
policemen into contradicting themsel-
ves and admitting that they are part 
of a cover-up involving the death of an 
anarchist. In infiltrating police head-
quarters by misrepresenting himself 
(impersonation), the Maniac reminds 
audiences of how most political groups 
in Italy, particularly left-wing groups, 
were infiltrated by police agents who 
acted as informers. The Maniac’s flip-flop 
of point of view and statement achieves 
much the same effect as his impersonati-
ons do. His confusing speechifying leads 
to the police contradicting themselves, so 
that the Maniac, in all of his deceptions 

and distortions, is a precise reflection of what the play is designed 
to expose.

Accidental Death of an Anarchist is one of Fo’s most popular plays 
both within and outside Italy. It has played around the world over 
the years to millions of people, a popular choice of directors who 
want to point to corruption in their midst. Pluto Press (London) 
put out the first English version, translated by Gavin Richards. In 
1992, Methuen published a fine set of volumes of Fo’s plays, which 
included Accidental Death of an Anarchist. 
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1. Écht professioneel maatschappelijk 
geëngageerd theater

Er bestaat maatschappelijk geëngageerd 
theater in Nederland, het is gering, maar het 
bestaat. Er zijn in Nederland theatermakers 
die thema’s uit de actualiteit aansnijden. Er 
zijn theatermakers die via theater nieuwe 
politieke structuren willen opzetten. Er zijn 
theatermakers die de norm willen bevragen. 
Er is ‘community theatre’ in Nederland. En 
zelfs grotere gezelschappenbehandelen soms 
maatschappelijke thema’s. Maar wat is nou 
het probleem? Drie dingen. Drie dingen die 
de waarde van Theater de Generator kunnen 
aantonen.

1. Het zijn theatermakers die erkend worden 
als theatermakers, die hun geld kunnen 
verdienen met hun vak door die erken-
ning. Echter, het is een haast onmogelijke 
taak om als maker of acteur bij deze selec-
te groep binnen te komen. Nog moeilijker 
wordt het als je een kritische maker bent, 
die de hiërarchie betwist en de obsessie 
met de wie-kent-wie en de ons-kent-ons 
binnen de theaterwereld bevraagt. Het 
woord ‘professioneel’ heeft een andere 
betekenis gekregen, het betekent niet of 
je een keigoede theatermaker bent, het 

betekent ‘speel je bij de juiste 
groep’, ‘ken je de juiste mensen’, 
‘ben je afgestudeerd aan de juis-
te school’. Theater de Generator 
wil theatermakers die profes-
sioneel, dus kwalitatief hoog-
staand, maatschappelijk geën-
gageerd theater willen maken, 
de kans bieden dat te doen.

2. Het zijn theatermakers die voor-
al observeren en middels the-
atrale vormen verslag uitbren-
gen. Wij zijn van mening dat je 
in het theater een mening mag 
uitdragen. Dat je mag oproepen 
tot diversiteit, dat je mag uitroe-
pen tot gelijkwaardigheid, dat 
je politieke beslissingen hardop 
mag bekritiseren, dat je oplos-
singen mag aandragen voor 
verschillende maatschappelijke 
problemen. Theater de Genera-
tor wil makers de kans bieden 
om niet als observator theater te 
maken, maar ook als activist. 

3. Het zijn theatermakers die 
voornamelijk wit zijn. En vaak 
zijn het mannen die met de 
scepter zwaaien. Wij zijn van 

mening dat wanneer 
je met theater maat-
schappelijke thema’s 
behandelt die gaan 
over een inclusieve 
samenleving, je niet 
een groot deel van 
onze samenleving 
(vaak onbewust) kunt 
buitensluiten. Het 
buitensluiten gebeurt 
in de samenstelling 
van de organisaties, 
maar ook in de artis-
tieke keuzes binnen 
de theaterstukken. 
Het komt veel te vaak 
voor dat ‘multicultu-
rele’ theatergroepen 
gedraaid worden door 
een volledig wit team. 
De acteurs zijn bij zul-
ke gezelschappen dan 
wel divers en hebben 
natuurlijk wel wat in-
vloed, maar het blijft 
een feit dat thema’s 
omtrent diversiteit 
geleid worden door 
een extreem homo-
geen team. Dat heeft 
invloed op de inhoud 
van een stuk. En wat 
betreft de artistieke 
keuzes, is het ook erg 
armoedig gesteld in 
Nederland wat be-
treft diversiteit. Witte 
acteurs domineren 
de podia en wanneer 
er wel ‘gekleurde’ 
acteurs te zien zijn, 
spelen ze de ‘alloch-
toon’. De diversiteit 
bij de schrijvers en 
regisseurs ontbreekt 
pijnlijk genoeg bijna 
volledig. Theater de 
Generator wil échte 
diversiteit een kans 
geven door makers en 
acteurs van diverse 
achtergronden en 
genders te stimuleren 
professioneel theater 
te maken.

Manifest

MANIFEST 
Tien waarden van De Generator:

Wij vinden dat de theaterwereld in Nederland een plek als De 
Generator nodig heeft. Maar waarom vinden we dat? Op welke 

vlakken zal Theater en Productiehuis De Generator van waarde zijn 
op het al bestaande theateraanbod in Leiden en op het al bestaande 

theateraanbod in Nederland?
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2. Generator-kwaliteit 
en broedplaats 

Binnen het productiehuis 
van De Generator zullen 
verschillende individuen 
en groepen werken. Ieder 
zal aan de eigen productie 
werken. Wat De Generator 
echter uniek zal maken 
is dat er zal worden gesti-
muleerd samen te werken. 
Op artistiek vlak zullen 
makers naar elkaars werk 
kijken, elkaar inspireren, 
feedback geven, kritisch 
kijken en aanmoedigen. 
Op zakelijk vlak zullen 
de makers elkaar helpen 
met productiewerkzaam-
heden, PR, doorprogram-
mering, decor. Op deze 
manier kan er bij het uit-
voeren van een stuk dan 
ook duidelijk gesproken 
worden van een Genera-
tor-kwaliteit, iets wat het 
publiek zal kunnen her-
kennen. 

3. Solidariteit versus 
concurrentiestrijd

Ieder die in de theater-
wereld werkt kent het: de 
concurrentiestrijd. Mooi 
weer spelen op feestjes, 
pronken met de produc-
ties waarmee je bezig bent 
en ondertussen elkaar 
met onzekerheid en wan-
trouwen aankijken. Alles 
behalve jezelf zijn. En 
thuis aangekomen bang 
zijn dat je je positie elk 
moment kunnen verlie-
zen. Wij vinden dat onpro-
ductief. Behalve dat het 
ongelukkig maakt, gaat 
er veel talent verloren 
binnen deze individualis-
tische ellende. Wij geloven 
dat wanneer mensen sa-
menwerken en solidariteit 
tonen naar elkaar, er meer 
moois kan ontstaan.

4. Publiek verdient inhoud  
en kwaliteit

Er zijn theatergroepen die zichzelf 
een stadstheater noemen, maar niet 
daadwerkelijk een stad vertegen-
woordigen. Dit heeft invloed op het 
publiek. Het publiek voelt zich niet 
vertegenwoordigd en blijft weg. Zo 
heb je Toneelgroep Amsterdam. Zij 
maken voorstellingen voor en door 
een bepaalde elite, met bepaalde on-
derwerpen. Zij vertegenwoordigen 
niet de mensen die in Amsterdam 
wonen, maar in Amsterdam-Zuid. 
Bij Theater De Generator gaan we 
proberen diversiteit in het publiek te 
krijgen, door diversiteit in de inhoud 
te brengen en daarbij de kwaliteit 
van de voorstellingen te waarbor-
gen.

5. Kwaliteit

Maar wat is kwaliteit? Het zou iets 
subjectiefs kunnen zijn. Het kan 
namelijk makkelijk verward worden 
met smaak. Kwaliteit in het theater 
is theoretisch onmeetbaar, toch 
weet iedere ervaren maker wat goed 
theater is en wat niet. De kwaliteit 
van De Generator gaan we dan ook  
waarborgen door theatermakers 
bij De Generator te betrekken die 
enerzijds theoretisch kennis hebben 
van politiek theater, bijvoorbeeld 
mensen die Theaterwetenschappen 
hebben gestudeerd, en anderzijds 
mensen die praktische kennis 
hebben van maatschappelijk geën-
gageerd theater. Een mix van jonge 
bevlogen makers en mensen die al 
jaren in het veld zitten maar vaak 
nog niet volledig de kans hebben ge-
had zichzelf te profileren. Ook wil-
len we samenwerkingen stimuleren 
met ‘hen die al wel erkend worden’, 
‘bekend zijn’ en die door onze werk-
wijze worden geïnspireerd. 

6. Cross-over. Buiten  
het kader denken

Anders dan bij andere productiehui-
zen en theaters willen wij de ruimte 
geven aan onconventioneel cross-

over theater. Theater hoeft niet op 
één bepaalde manier gemaakt te 
worden of op één bepaalde manier 
eruit te zien. Wij willen makers de 
ruimte geven theater te herdefinië-
ren. Wij willen makers de kans ge-
ven te experimenteren met andere 
disciplines en uitingen binnen onze 
samenleving. 

7. Compromisloos theater

De theaterwereld wordt helaas niet 
alleen gedomineerd door theater. 
Fondsen beïnvloeden inhoud. Ver-
koopcijfers beïnvloeden inhoud. De 
overheid(ssubsidies) beïnvloed(en) 
inhoud. Wij geloven echter in een 
gezonde balans tussen deze factoren 
en geloven vooral in inhoud boven 
geld. We willen geen compromissen 
sluiten wanneer het gaat om inhoud 
en kwaliteit. Dat betekent niet dat 
we buiten de systemen willen staan 
en dat we ons niks willen aantrek-
ken van publiek, fondsen en over-
heid. Integendeel, wij willen een 
gezonde relatie opbouwen met deze 
groepen door te nemen én te geven. 
Wij worden beïnvloed door wat er 
speelt in de maatschappij, maar we 
zijn geen passieve ontvangers, ook 
wij willen en kunnen beïnvloeden. 

8. Zelf podium creëren – het 
Fringe principe

Documentairemaker Abdelkarim 
El-Fassi zei het ooit erg mooi “Voor 
het vertellen van je eigen verhaal 
moet je zelf het podium creëren”. 
Door een eigen podium te creëren 
waarbij noodzaak de hoofdrol speelt, 
creëren we een podium voor veel 
makers die niet makkelijk elders 
terechtkunnen. Je kunt De Genera-
tor zien als een Fringe Festival dat 
het hele jaar door draait. Fringe is 
opgezet om een alternatief te bieden 
op het grote en ongrijpbare Theater-
festival. Jonge makers en ervaren 
makers die anders denken, kunnen 
op Fringe laten zien wat ze kun-
nen, theater is op deze manier niet 
alleen voor elite weggelegd. Je ziet 
dat kwalitatieve makers op Fringe 

Manifest
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festivals kunnen doorstromen naar spelen op 
mainstream podia en een naam voor zichzelf 
maken. Dit willen wij ook bereiken met De Ge-
nerator, een podium creëren van waaruit een 
groter theaternetwerk opgezet kan worden 
voor de makers.

9. Leiden

Leiden staat aan de vooravond van een ‘boo-
ming’ culturele ‘scene’. Leiden is langzaam 
een belangrijke positie aan het verwerven 
in het culturele aanbod van Nederland. Op 
theatervlak is er veel gaande. De fusering van 
de Stadsgehoorzaal met de Leidse Schouwburg 
heeft geleid tot een actievere theatersfeer. 
Kleine amateurgroepen zoals Al Dente, het 
Plantsoentheater en het Imperiumtheater 
beïnvloeden met hun theaterposters het 
straatbeeld en geven Leiden een theatraal 
imago. Theater Ins Blau heeft bewezen het 
grote vlakke-vloertheater van Leiden te zijn; 
ze zijn serieus te nemen in het Nederlands 
aanbod op dat gebied. Wat Leiden nog mist is 
een eigenwijze doch professionele kleine vlak-
ke-vloertheaterzaal zoals de Generator. Eentje 

Manifest

die te vinden zal zijn in een gebouw 
dat op zichzelf staand al aanvullend 
is op het Leidse aanbod, namelijk De 
Vrijplaats aan de Middelstegracht: 
Een plek waar Leidenaren terecht 
kunnen voor idealisme en an-
ders-denken. 

10. De Vrijplaats

De waarde van Theater de Generator 
voor De Vrijplaats ligt vooral in de 
gedeelde idealen. De Vrijplaats is 
een plek waar dingen mogelijk zijn 
die in de ‘normale’ samenleving 
niet zo vanzelfsprekend zijn. Een 
alternatief op al het bestaande. Een 
plek waar principes voor kapitaal 
gaan. Een plek die mensen zelf 
maken, niet die voor hen gemaakt 
wordt. Een plek die andersdenken-
den verbindt, bij elkaar brengt en 
die mensen van buiten kennis laat 
maken met nieuwe structuren en 
ideologieën. 

Theater De Generator sluit 
aan bij deze idealen. Het 
zal een theater zijn dat 
plek biedt aan makers die 
zowel buiten de kaders 
van onze samenleving als 
buiten de kaders van de 
theaterwereld denken. 
Een theater dat plek biedt 
aan experimenteren, 
aan radicaal denken. Een 
theater waar artistieke 
vrijheid minder beperkt 
wordt door geld, waar 
kwaliteit voor kwantiteit 
gaat. Een theater dat de 
makers zelf maken. Een 
theater dat andersdenken-
de theatermakers ver-
bindt, ze de mogelijkheid 
geeft samen te werken.

We verkopen deze advertentie ruimte niet,  

maar elke donatie is van harte welkom.
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Agenda

#01

Theater de Generator vrijplaats leiden

Quinsy Gario komt met nieuwe 
voorstelling

Kunstenaar, dichter en theater-
maker Quinsy Gario werd een 
Nederlandse bekendheid door 
zijn inzet tegen de racistische 
karikatuur Zwarte Piet. Samen 
met die bekendheid gingen 
racisme, grove beledigingen en 
doodsbedreigingen gepaard. 
Eind 2014 besloot hij aangifte te 
doen tegen een selectie van 770 
mensen. Hij maakte er de per-
formance “Hoe doe je aangifte 
tegen 770 mensen” over, die 
vorig jaar de Amsterdam Fringe 
Silver Award 2015 won. Van-
avond komt hij met een nieuwe 
performance.

Zondag 29 mei 2016
Vrijplaats Leiden

Tijdens de ON PROBATION avonden krijg 
je een voorproefje van het toekomstige 
theater. Met voorstellingen, met soep 
en sfeer, met een presentatie van het 
toekomstige theater en de voortgang 

ervan. Tegelijkertijd zijn de avonden een 
benefiet voor het toekomstige theater, 

dat zo onafhankelijk mogelijk wil zijn van 
ontastbare instituten.

Eerste Generator productie te zien op 29 mei

Theatermaker en performance kunstenaar – en tevens 
initiatiefnemer van Theater en Productiehuis De Gene-
rator - Ioana Tudor maakte begin van dit jaar de per-
formance About how my emotions were stolen by the 
machine. While I was just sitting there, reading about 
my father. Ze repeteerde deze hedendaagse monoloog 
in de Generator-zaal van de Vrijplaats en speelde het 
o.a. in twee musea in Los Angeles. Binnen dit stuk legt 
zij de link tussen privacy in communistisch Roemenië 
en privacy in de hedendaagse Westerse samenleving. Ze 
doet dit o.a. aan de hand van familiedocumenten die be-
trekking hebben op de arrestatie van haar vader en zijn 
activistische strijd aldaar. De performance is tegelijker-
tijd een manifest over hoe we gebrek aan privacy steeds 
meer accepteren en daarmee afstand doen van vrijheid 
in het algemeen. Tijdens de performance worden Tudors 
emoties live geanalyseerd en getoond door emotieher-
kenningssoftware.

aanvang:
19.30 stipt

entree:
10 euro (normaal 
tarief) of 20 euro 
(benefiet tarief,
voor als je meer
wilt geven uit
solidariteit) 

adres:
Vrijplaats Leiden
Middelstegracht 36

website:
vrijplaatsleiden.nl





“Give your daughters 
diffi cult names. Give 
your daughters names 

that command the 
full use of tongue. My 
name makes you want 
to tell me the truth. 

My name doesn’t 
allow me to trust 
anyone that cannot 
pronounce it right.”

Gedicht “Difficult names” van Warsan Shire, 
27 -jarige Londense schrijfster, geboren in 

Kenia, van Somalische ouders.

Warsan Shire’s gedichten vormen de 
ruggengraat van Beyoncé’s nieuwste album 

Lemonade.

uitgelicht



Mokhallad 
Rasem
Laatst de voorstelling PAX EUROPA gezien van De 
Nieuwe Amsterdam met als gastregisseur Mokhal-
lad Rasem. Het was gewoon zo’n uitzonderlijke gave 
voorstelling dat we even zijn gaan graven in wie hij 
is. Info gevonden op website van het Brusselse Kun-
stencentrum Moussem:

Mokhallad Rasem (Bagdad, 1981) volgt in Bagdad zowel 
een regie- als een acteursopleiding. Zijn eerste produc-
ties maakt hij ook in die stad. Maar de oorlog in Irak 
geeft zijn leven een andere wending en sinds een vijftal 

jaar woont en werkt hij in België. Zijn theaterwerk is 
flitsend en fysiek, associatief en fragmentarisch opge-
bouwd, helder en beeldend in zijn ideeën. Een nieuwe 
stem in het theaterlandschap. Zo laat hij zich opmerken 
met Irakese Geesten (creatieprijs Theater aan Zee 2010, 
selectie Vlaams Theaterfestival 2010) en met Monde.
com (Facebook) (Kunstenfestivaldesarts 2011).

Sinds 1 januari 2013 is hij als vast maker verbonden 
aan Toneelhuis waar hij zich concentreert op het Euro-
pese repertoire: Hamlet, Othello en Romeo and Juliet 
van Shakespeare. Het gaat Mokhallad Rasem daarbij 
niet om een tekstgetrouwe enscenering van het re-

pertoire. Hij gaat op zoek naar de kernthema’s van de 
stukken en creëert van daaruit zijn eigen universum, 
waarin het beeld, de stilte en de fysieke aanwezigheid 
van zijn spelers even belangrijk zijn als de woorden en 
het verhaal.

Romeo & Julia gaat in première in de Bourla in april 
2013. Met die voorstelling neemt hij deel aan het Young 
Directors Project 2013 op de Salzburger Festspiele en 
wordt in augustus 2013 door de jury als winnaar geko-
zen uit vier geselecteerde jonge makers.

Op het einde van het seizoen 2012-2013 nodigt Mok-
hallad vier bevriende theatermakers uit (Lotte van den 
Berg, Yousif Abbas, Kristian Al Droubi en Gökhan Sha-
polski Girginol) en vraagt ieder van hen een voorstelling 
van twintig minuten te maken rond het thema wachten. 
Het resultaat wordt getoond in een one night festival en 
vertrekt daarna op tournee.

In het seizoen 2013-2014 gaat op 2 november 2013 
Djinny in première, een feeërieke kinder-
voorstelling over gemis. Een productie van 
De Maan, Mokhallad tekent voor de regie. In 

het kader van GEN2020 regisseert hij in december 2013 
voor ’t Arsenaal in Mechelen het schimmenspel Life’s 
but a walking shadow.

In april 2014 gaat zijn tweede Shakespeare-productie 
bij Toneelhuis in première: Hamlet Symphony, waarin 
hij een hommage brengt aan zijn gestorven vader.

Voor het seizoen 2014-2015 staat zijn versie van 
Othello op het programma. Met een aantal theaterma-
kers afkomstig uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika 
maakt hij verder Body Revolution, een voorstelling over 
de effecten van geweld en lijden op het lichaam.

uitgelicht
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The word “barricade” comes from the 
French word “barrique” meaning “barrel”. 
The first barricades were hollow bar-
rels rolled out into 16th century streets, 
filled with stones and secured with metal 
chains. Tools for Action, a Berlin-based 

arts collective, developed a barricade with a similar 
construction principle. Modular lightweight sculptures 
made of insulation foil are filled with air and attached 

Tegengekomen

together with velcro. A set of cube-shaped units (like 
cobblestones) can be quickly inflated at different loca-
tions, forming a line that hinders sight and movement 
when brought together en masse. They can be more than 
walls though – when people throw the individual cobble- 
stones into the air, they turn a street into a spontaneous 
playground.

www.toolsforaction.net

 Inflatable 
Barricade
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Muziek

Like a rock, like a planet
like a fucking atom bomb
I’ll remain unperturbed by the joy and the
madness that I encounter everywhere I turn

I’ve seen it all before
in books and magazines
like a twitch before dying
like a pornographic sea
there’s a flower behind the window
there’s an ugly laughing man
like a hummingbird in silence
like the blood on my door
it’s the generator

Oh yeah, oh yeah,
like the blood on my door
wash me clean and I will run
until I reach the shore

I’ve known it all along
like the bone under my skin
like actors in a photograph
like paper in the wind
there’s a hammer by the window
there’s a knife on the floor
like turbines in darkness
like the blood on my door
it’s the generator

De theme song van Theater De Generator 
is het theatrale nummer Generator van 

punk rock band Bad Religion. 

Generator
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Vraag & aanbod

generator 
zoekt:
Theatermakers!

Theatermakers/performatieve 
kunstenaars gezocht voor het opzet-
ten van een nieuw productiehuis/
theater in Leiden. Mensen om mee 
samen vanuit een nul-punt een 
theater op te zetten dat zich specia-
liseert in professioneel politiek thea-
ter/theater met een noodzaak/the-
ater met hart en hoofd. Makers die 
vanwege hun visie of achtergrond 
niet makkelijk een plek vinden in de 
reguliere theaterwereld, mail naar 
mail.i.tudor@gmail.com.

Nog meer theatermakers!

Ben je een professionele maatschap-
pelijk geëngageerde maker en zoek  
je een plek om je stuk op te voeren? 
Wij bieden kosteloos een mooie  
ruimte aan in een oude conserven-
fabriek in Leiden. Bereidheid en 
kwaliteit wordt gevraagd. Deze zaal 
zal binnen 2 jaar tot een theater 
voor maatschappelijk geëngageerd 
theater worden verbouwd en we 
beginnen nu alvast met het inwijden 

door gaaf theater neer te zetten. 
Deel van kaartverkoop gaat naar de 
maker. Er is ook een mogelijkheid 
tot gratis repeteren in aanloop naar 
de uitvoering.

Klussers!

Wil je met je eigen handen een 
nieuw Leids theater bouwen? Kom 
dan klussen bij Theater en Produc-
tiehuis De Generator. Wij zoeken 
klussers met veel of weinig erva-
ring.

Wij zijn in Leiden een nieuw theater 
aan het bouwen, volledig met onze 
eigen handen. We hebben jouw han-
den nodig om mee te klussen. Deze 
nieuwe idealistische theater draait 
volledig op vrijwilligers. Wij zijn blij 
met elke bijdrage. Je kunt bij ons 5 
dagen per week klussen, maar ook 1 
keer per week.

Het nieuwe theater zal in De 
Vrijplaats gehuisvest zijn (vrijplaats-
leiden.nl), een monumentale voor-
malige conservenfabriek die na 
tientallen jaren leegstand zwaar 
verwaarloosd is geraakt. Na de aan-
koop van de fabriek heeft de bouw-
brigade van De Vrijplaats de ont-
moetingsruimte en de zaal erboven 
opgeknapt. Daardoor kan er in dat 
deel nu al gefeest, vergaderd, gege-
ten en gedebatteerd worden!

Miss Minoes
Het toekomstige Leidse theater wordt met de hand 
gemaakt. Door tientallen mensen. Vrijwilligers van 
de Vrijplaats en vrijwilligers van de 
toekomstige Generator. DIY.

Met een Hamer. Met een Beitel. Met een 
Kwast. Met een Schuurmachine. Met 
een Cirkelzaag. Iemand die veel met de 
hand maakt en ook nog eens meeklust 
aan De Generator is Ama,  a.k.a. Miss 
Minoes. Op haar website schrijft ze:

“Miss Minoes biedt handgemaakte accessoires aan, voor 
mens en huis. Ik hou wel van rariteiten, wat soms ook 
terug te zien is in mijn ontwerpen. Ook de liefde voor 
katten valt niet te missen. Alle producten zijn ontwor-
pen en met zorg gemaakt door mijzelf. 15% van de netto 
opbrengst is bestemd voor dierentehuis Stevenshage in 
Leiden. Ik kies graag voor puur natuur wol en biologisch 

katoen, maar ook voor materiaal in de 
herkansing. Het assortiment bestaat 
o.a. uit mutsen met katten oortjes, 
superheldenmutsen, theemutsen, en 
kattenspeeltjes. Er zijn ook patronen 
verkrijgbaar, als je zelf aan de slag 
wilt.”

www.missminoes.com

Het laatste jaar heeft De Vrijplaats al 
één van de drie daken gerenoveerd, 
nieuwe dakgoten geplaatst, ramen 
opgeknapt, en scheuren in de muren 
gerepareerd. De bouwbrigade is van 
plan om de aankomende twee jaar 
de rest van de Vrijplaats te verbou-
wen, zo ook de ruimte waarin The-
ater en Productiehuis De Generator 
in zal worden gehuisvest.

Om de kosten van de verbouwing 
beheersbaar te houden, renoveert 
en verbouwt De Vrijplaats alles in 
zelfbeheer en enkel met vrijwil-
ligers. Dagelijks wordt er door De 
Vrijplaats met gemiddeld 5 mensen 
geklust, man en vrouw, jong en oud, 
en met één of twee linkerhanden. De 
ene klusser komt een paar uur per 
week, de ander is er elke dag te vin-
den. Kortom, er is veel mogelijk. Wil 
ook jij bijdragen aan de verbouwing 
van De Vrijplaats en in het bijzonder 
aan Theater De Generator? Kun je 
schilderen, metselen, timmeren of 
lassen, of wil je daar juist dingen in 
leren? Kun je electra of waterleidin-
gen aanleggen, of anderen daarbij 
een handje helpen? Neem dan 
contact op via mail.i.tudor@gmail.
com.

De advertentie is ook te zien op:
www.i-doe.nl/vacature/2966

15LE GENERATOR



Dit is de achterkant van de eerste editie van LE GENERATOR, het fanzine van
THEATER DE GENERATOR, tevens kijk je nu naar de achterkant van een koala. 

Zo lief. Zo zacht. Kittens zijn dat ook, google maar, of wasberen, puppies.  
Toch kan je op internet ook andere dingen vinden. Binnenkort ook onze website. 

Ga maar eens kijken. Noodzaak kan ook zacht zijn. En lief.

www.theaterdegenerator.nl

theater.
geëngageerd.
noodzakelijk.


