Samenwerken met stad en regio steeds belangrijker voor Dordts theater
Schouwburg Kunstmin brengt ‘Dordtse tinten’ aan in theaterprogramma
Het derde seizoen van theatertalkshow Kunstmin Live start vanavond, in de kleine zaal van Schouwburg
Kunstmin. Het succesvolle format past perfect bij de weg die de schouwburg is ingeslagen.
Samenwerkingen aangaan met verenigingen en instanties uit de stad en regio, dat is in een notendop het
streven van Schouwburg Kunstmin. Het team achter het theater wil zoveel mogelijk verschillende groepen aan
zich binden. ,,We willen een belangrijke positie in de samenleving verwerven, ons verankeren in de stad en
regio. Dat doe je met de mensen die hier wonen’’, legt programmeur Susan Duwel uit.
De maandelijkse talkshow Kunstmin Live draagt bij aan dit doel. Presentatoren Marjolein Meijers en Kees Thies
zetten een spraakmakende regiogenoot in het zonnetje, aan de hand van muzikale en beeldende fragmenten.
,,Ik noem het zelf vaak een levende documentaire’’, aldus Meijers. ,,Er schuiven gasten bij ons aan die iedereen
wel kent, maar het leuke is dat je juist de kanten te zien krijgt die nog niet bekend zijn.’’
Vooral de komst van olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden staat haar bij. ,,Ik heb niks met sport,
dus ik werd niet direct enthousiast van zijn komst. Ik betrapte mezelf op vooroordelen’’, geeft ze toe. ,,Maar
tijdens het gesprek raakte in diep onder de indruk. Hij is echt een puur, mooi mens. Normaal gesproken krijgen
de gasten in de pauze even rust en kunnen ze zich terugtrekken in de kleedkamer, maar met Maarten wilde ik
aan een stuk door blijven praten.’’ Meijers benadrukt dat iedere editie van Kunstmin Live mooi is, ‘’maar deze
sprong er echt uit’’.
Het programma begint vanavond aan het derde seizoen. De redactie van Kunstmin Live heeft inmiddels ook
gasten van buiten de regio gestrikt. ,,Dat kan ook bijna niet anders. Er zijn niet genoeg beroemdheden in
Dordrecht om al die avonden te vullen. Er is nog wel een behoorlijk verlanglijstje hoor. Freek Vonk zouden we
bijvoorbeeld heel graag willen uitnodigen, maar die zit geloof ik tot 2025 volgeboekt’’, grapt Meijers.
Naast de samenwerking met Thies en Meijers, is Kunstmin onder andere in zee gegaan met de Bibliotheek
AanZet. Dat resulteerde in een maandelijks debat: VPRO Tegenlicht Meet Up. Het publiek gaat in gesprek met
gasten over actuele thema’s onder leiding van moderator Chris van der Meulen. De eerste editie vond
donderdag plaats.
En we zijn trots op onze jaarlijkse kerstproductie. Die maken we dit jaar voor de derde keer, samen met acteur
John Buijsman, dirigent Keimpe de Jong, regisseur Carola Arons, Cultuurcentrum ToBe en Codarts Hogeschool
voor de Kunsten’’, aldus Duwel. De kerstvoorstelling wordt dit jaar in de grote zaal gespeeld, in plaats van de
kleine zaal, en wordt dus grootser dan voorheen. Amateurspelers en –muzikanten uit de regio kunnen zich
aanmelden via kunstmin.nl
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